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Ata da 19ª Sessão, Não Deliberativa,  
em 1º de março de 2013

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência dos Srs. Renan Calheiros, Jorge Viana, Romero Jucá,  
da Srª Ana Amélia e do Sr. Ricardo Ferraço.

(Inicia-se a sessão às 9 horas e 1 minuto e 
encerra-se às 12 horas e 36 minutos)

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Há número regimental. Declaro aberta a pre-
sente sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra-
balhos.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Sobre a mesa, ofício que será lido.

É lido o seguinte:

Of. no 010/2013/GSFLEX 

Brasília, 27 de fevereiro de 2013 

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência da impossibilida-

de de participar da missão oficial à Suíça, organizada 
pela embaixada da Suíça no Brasil e pelo grupo Par-
lamentar Suíça América-Latina.

Diante do exposto, solicito ao ilustre Presidente 
tornar sem efeito o Requerimento no 45, de 2013. 

Atenciosamente, – Senador Flexa Ribeiro, PSDB/
PA.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – A Presidência comunica às Srªs e aos Srs. Par-
lamentares que está convocada sessão conjunta do 
Congresso Nacional, a realizar-se no dia 5 de março 
do corrente, terça-feira, às 19 horas, no plenário da 
Câmara dos Deputados, destinada à: 

I – Apreciação do Veto Parcial nº 38, de 2012, 
aposto ao Projeto de Lei do Senado nº 448, 
de 2011 (nº 2.565, de 2011, na Câmara dos 
Deputados), que “Modifica as Leis nº 9.478, 
de 6 de agosto de 1997, e nº 12.351, de 22 
de dezembro de 2010, para determinar novas 
regras de distribuição entre os entes da Fede-
ração dos royalties e da participação especial 

devidos em função da exploração de petróleo, 
gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos, 
e para aprimorar o marco regulatório sobre 
a exploração desses recursos no regime de 
partilha”; e
II – Apreciação do Projeto de Lei do Con-
gresso Nacional nº 24, de 2012, que “Esti-
ma a receita e fixa a despesa da União para 
o exercício financeiro de 2013”.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Convido, agora, para fazer uso da palavra, como 
orador inscrito, o Senador Valdir Raupp, Presidente 
do PMDB. 

V. Exª dispõe do tempo regimental de 20 minutos, 
Senador, mas, obviamente, com a tolerância necessária.

O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Obrigado.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, antes de 
iniciar o meu pronunciamento, eu queria fazer um co-
municado: o PMDB realiza, no dia de hoje, a Conven-
ção da Juventude. A Juventude Nacional do PMDB 
vai se reunir no Auditório Petrônio Portella, no Senado 
Federal, a partir das 9 horas, devendo estender-se até 
à tarde, com a participação de mais de 500 jovens, 
lideranças de todo o Brasil, para eleger o novo presi-
dente. E tudo indica que será Marco Antonio Cabral, 
filho do nosso Governador do Rio de Janeiro, Sérgio 
Cabral, que assumirá em substituição ao Gabriel, do 
Rio Grande do Sul, presidente até o momento. Para 
nós, é motivo de grande satisfação poder participar, 
daqui a pouco, juntamente com o Vice-Presidente da 
República, Michel Temer, da Convenção Nacional da 
Juventude do PMDB.

Da mesma forma, Sr. Presidente, amanhã, dia 2, 
a partir das 9 horas, vamos realizar a grande Conven-
ção Nacional do PMDB, a que chamamos de Festa da 
Democracia. O PMDB está unido. A chapa é Unidade 
Nacional. Vão se reunir todos os Diretórios e Lideranças 
do Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte – como 
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eles sempre dizem, do Oiapoque ao Chuí. Talvez, uma 
das poucas vezes na história desses 47 anos de PMDB 
que promovemos uma unidade tão ampla como a que 
estamos promovendo agora, com representatividade 
no Diretório Nacional e na Executiva de todos os Es-
tados brasileiros. 

A Convenção, a realizar-se no Centro Empresarial 
21, num auditório de mais de mil lugares, contará com 
a presença, além do Vice-Presidente da República e, 
claro, de todas as Lideranças do PMDB, da Presiden-
te da República, Dilma Rousseff, a qual já confirmou 
sua visita de cortesia à nossa Convenção, às 11 horas, 
amanhã, dia 2 de março. 

Sr. Presidente, agora inicio o pronunciamento so-
bre logística e ferrovias, inclusive sobre todo o grande 
programa de ferrovias que a Presidente da República 
lançou recentemente.

Em agosto do ano passado, o Governo Federal 
lançou um vasto Programa de Investimentos em Logís-
tica, com a perspectiva de aplicar R$133 bilhões em 25 
anos, sendo R$79,5 bilhões nos próximos cinco anos, 
para ampliar os investimentos em infraestrutura, em 
especial, rodovias e ferrovias. É o modal ferroviário e 
rodoviário, que, é claro, se interligará também ao mo-
dal hidroviário. São 7,5 mil quilômetros de rodovias e 
10 mil quilômetros de estradas de ferro a serem cons-
truídas, em parceria com a iniciativa privada, ao longo 
da execução desse programa, dos quais grande parte 
será duplicada.

Esse foi até um desafio que lancei no início do 
Governo Dilma, porque sou membro do Conselho Po-
lítico, e, na primeira reunião do Conselho, no Palácio 
do Planalto, lancei o desafio à Presidente de duplicar 
a malha rodoviária federal. O Brasil possui 60 mil quilô-
metros de rodovias, e apenas 5 mil quilômetros duplica-
dos. É muito pouco. Dobrar ainda é pouco, mas espero 
que, nos próximos dois anos, pelo menos estejam em 
andamento as obras lançadas para a duplicação de, 
no mínimo, mais 5 mil quilômetros de rodovias, a fim 
de evitar acidentes trágicos como os que têm ocorrido 
em nossas estradas, tanto federais quanto estaduais.

Desse total, a maior parcela vai para a malha fer-
roviária. Serão R$91 bilhões, mais da metade deles, 
R$56 bilhões a serem investidos nos próximos cinco 
anos. Com isso, Sr. Presidente, esperamos que uma 
longa história de descaso com as nossas ferrovias es-
teja chegando ao fim.

No ano que vem, a história das ferrovias no Brasil 
completa 160 anos. Foi em 30 de abril de 1854 que a 
locomotiva batizada de Baronesa fez o primeiro traje-
to ferroviário no Brasil, ligando o Porto de Estrela, na 
Baía de Guanabara, a Raiz da Serra, em Petrópolis, 
um trajeto de pouco mais de 14 quilômetros.

Já no meu Estado, Sr. Presidente, que V. Exª co-
nhece muito bem porque somos vizinhos, no Estado 
de Rondônia, em 1903 é que foi construída a primeira 
ferrovia, com 366 quilômetros de extensão, conhecida 
como Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, que foi até 
motivo de minissérie, a Mad Maria, que contava a sua 
saga. Essa ferrovia foi resultado do Tratado de Petró-
polis, que tinha como objetivo transportar borracha 
brasileira e boliviana e, ao mesmo tempo, integrar de-
finitivamente o Estado do Acre ao Brasil. Infelizmente, 
após 54 anos de existência, ela foi desativada.

Mais ou menos um século depois, na década de 
1950, o Brasil faria uma opção que acabaria com as 
nossas ferrovias. A opção pelo transporte rodoviário, 
que atendia melhor, na época, as necessidades de 
rápida expansão do País, sobretudo em direção ao 
Centro-Oeste e ao Norte. Com isso, a malha ferroviá-
ria, que já não se expandia desde a década de 1920, 
entrou em obsolescência, e a infraestrutura, pouco a 
pouco, em colapso.

Nos anos de 1990, o processo de desestatização 
da malha ferroviária agravou o abandono. Hoje, muitos 
pátios ferroviários pelo Brasil afora não são muito mais 
do que depósitos de sucata.

O anúncio do pacote logístico que prevê a reto-
mada dos investimentos nas ferrovias é, portanto, mui-
to bem-vindo. Trata-se não só de recuperar e valorizar 
um patrimônio precioso, mas de investir em um modal 
de transporte que pode ser estratégico para eliminar 
o gargalo logístico que atravanca o desenvolvimento 
da economia nacional, sem mencionar o potencial 
das ferrovias como alternativa para o transporte de 
passageiros.

Algumas regiões metropolitanas, como Belo Hori-
zonte, Rio de Janeiro e São Paulo estudam a ampliação 
do modal ferroviário como alternativa para o transpor-
te de passageiros. O projeto do trem-bala entre São 
Paulo e Rio de Janeiro já está lançado. Estuda-se uma 
ampliação com direção a Minas Gerais, e certamente, 
no futuro, a Brasília, ao Paraná, Curitiba, a Goiânia e 
a outros centros do nosso País.

Eu acho que o Brasil tem que entrar nesta era mo-
derna do trem de alta velocidade, o que outros países 
do mundo já estão fazendo há muito tempo. A China 
constrói mil quilômetros de ferrovias por ano. Estive, 
há dois anos, visitando uma obra naquele país. Visita-
mos várias já prontas, de mais de mil quilômetros de 
distância, mas, naquela época, estavam construindo 
a ferrovia de alta velocidade de Xangai a Pequim, com 
1.300 quilômetros. É lógico que, paralelamente, estavam 
construindo outras obras no país, mas essa obra, de 
1.300 quilômetros, foi construída em apenas três anos. 
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Em três anos eles colocaram em funcionamento 
uma ferrovia de trem de alta velocidade de 1.300km e, 
repito, paralelamente, eles estavam construindo outras 
ferrovias também.

O presidente americano, Barack Obama, ao visitar 
a China, disse que o país estava fazendo uma revolu-
ção silenciosa, que o mundo ainda não conhecia, na 
área de transporte ferroviário. Acho que o Brasil, que é, 
podemos dizer, uma superpotência, a sexta economia 
do mundo, precisa entrar nessa era da modernidade 
das ferrovias com trens de alta velocidade e também 
dos trens de passageiros.

Os trens de carga na China estão andando a 
200km/h. Ferrovias que tinham a velocidade de 70km/h 
ou 80km/h estão se modernizando, se recuperando 
e se restaurando e, hoje, os trens de carga andam a 
200km/h. Aqui, no Brasil, os nossos trens de carga.
andam a 50km ou 60km/h Na China, eles andam, em 
média, a 200km/h, Sr. Presidente.

Na realidade, no setor de cargas, Sr. Presidente, 
mesmo com as limitações da malha atual, o transpor-
te ferroviário já tem, sim, papel fundamental, espe-
cialmente no transporte de cargas estratégicas para 
nossas exportações como o minério de ferro. Desde 
1996, quando as ferrovias foram concedidas à inicia-
tiva privada, a movimentação anual de carga cresceu, 
em média, 5,5% ao ano, dando um salto de 137,2 
bilhões de toneladas por quilômetro útil para 320 bi-
lhões de toneladas. Então, o acréscimo foi realmente 
extraordinário. Embora a malha não tenha crescido 
significativamente de 1997 a 2012, foram acrescidas 
à rede duas mil novas locomotivas e 60 mil vagões – 
é claro que, em sua grande maioria, para o transporte 
de minério de ferro. 

A indústria direcionada ao setor ferroviário tem 
voltado a crescer desde 2007. O faturamento do setor 
mais que dobrou. Há, portanto, sinais positivos impor-
tantes, e o anúncio da intensificação dos investimentos 
é promissor. Estamos ainda muito longe da intensidade 
de investimentos de outros países emergentes, como 
a China. Esse país, por exemplo, nos últimos 20 anos, 
construiu o equivalente a duas malhas ferroviárias bra-
sileiras. Mas, a permanecer a disposição atual e a se 
cumprirem as promessas do pacote logístico anuncia-
do no ano passado, temos tudo para iniciar um renas-
cimento ferroviário no País, o que deve ser saudado 
como fator relevante para a sustentação e ampliação 
de nosso crescimento econômico.

Estive ontem, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores, juntamente com o Governador do Mato Grosso 
do Sul, André Puccinelli; o Governador de Tocantins, 
Siqueira Campos; o Governador de Goiás, que estava 
representado pelo seu Vice-Governador;, o Governa-

dor de Mato Grosso, Silval Barbosa, que só não foi a 
esse evento no Rio de Janeiro porque está com o seu 
pai internado na UTI, no Estado de São Paulo, e não 
estava muito bem. Por isso, ele teve de se deslocar até 
São Paulo. Faço aqui votos para que Deus restabeleça 
em breve a saúde do pai do nosso Governador Silval 
Barbosa, do Mato Grosso. 

O evento no Rio de Janeiro foi a inauguração do 
China Banking Corporation, o Banco da China, que 
tem um capital 15 vezes maior do que o BNDES. O 
BNDES é um gigante, é o maior da América Latina, 
mas o Banco da China, que inaugurou o seu escritório 
no Rio de Janeiro ontem, é 15 vezes maior do que o 
BNDES. E por que esse Banco veio para o Brasil? Por 
causa desse pacote de investimentos que a Presidente 
lançou. Então, é muito importante o direcionamento do 
Governo, a decisão política do Governo, para atrair in-
vestimentos para o Brasil. O Ministro da Fazenda, Guido 
Mantega, juntamente com outros agentes do Governo, 
fez uma turnê pelo mundo afora nos últimos dias, pelos 
Estados Unidos, Inglaterra e outros países da Europa, 
levando a proposta de investimentos do Brasil nesse 
pacote de infraestrutura. O Banco da China que veio 
para o Brasil, para o Rio de Janeiro, já o fez prevendo 
os investimentos nesses modais de logística do nosso 
País, em ferrovias, em rodovias, em portos, em hidro-
vias. Acho que é nisso que o Brasil precisa avançar, a 
Presidente está no rumo certo, lançando esse pacote 
de infraestrutura no nosso País. 

Não posso deixar passar em branco neste dis-
curso a construção do trecho ferroviário de Vilhena a 
Porto Velho, como continuidade da ferrovia já planejada 
pelo Governo Federal nessa região, que é altamente 
produtora de grãos e gado. Certamente, essa obra be-
neficiará toda a Região Norte do Brasil, em especial os 
Estados do Acre, Amazonas, Rondônia, Mato Grosso. 

Sr. Presidente, essa ferrovia sai do Rio de Janei-
ro, da Baixada Fluminense, do porto do Rio de Janeiro 
com ligação também para o porto da Bahia, e passa 
por Minas Gerais, Brasília, Tocantins, Mato Grosso, 
chegando a Rondônia. O trecho em que estamos em-
penhados – tenho certeza de que V. Exª também está 
interessado nessa ferrovia, já discutimos isso em ou-
tros momentos – vai de Lucas do Rio Verde, no centro 
de Mato Grosso – até Lucas do Rio Verde já está no 
PAC, já está programada para licitar, já está no PAC 
– a Vilhena. Está apenas na fase do estudo; é preciso 
o projeto e também a licitação. O trecho de Vilhena a 
Porto Velho também está nos estudos do PAC. 

E eu tenho a garantia do Bernardo Figueiredo, 
Presidente desta empresa nova de logística que foi 
criada agora, e também da Valec, no sentido de reali-
zar este ano o projeto de Vilhena a Porto Velho. Para o 
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ano de 2014, pretendemos colocar também em leilão, 
em licitação, esse trecho tão importante para o Norte 
do Brasil e para Rondônia, que é a ferrovia de Vilhena 
a Porto Velho. Só em caminhões daquela região para 
os três terminais graneleiros de Porto Velho (Cargill, 
Bunge e Maggi) – a Maggi foi pioneira; quando eu era 
governador, ajudei a construir o porto de Porto Velho 
–, estão transportando 4,5 milhões de toneladas de 
grãos, com a possibilidade de chegar, num futuro muito 
próximo, a 10, 15, 20 milhões de toneladas. 

Isso justifica a construção da ferrovia de Vilhena 
a Porto Velho, até para dar um refresco à nossa tão 
combalida BR-364, que está sendo restaurada agora, 
mas que não suporta 1,3 mil carretas por dia, transpor-
tando soja. Bitrem, treminhão, aquela monstruosidade 
de pneus, de carga, passam pela BR-364, uma rodovia 
de 30 anos de construção, que nunca foi restaurada 
adequadamente. Agora será feita uma restauração ge-
ral de Vilhena a Porto Velho, mas, mesmo com a res-
tauração – já há quatro lotes em andamento – não vai 
suportar o aumento da carga de soja daquela região 
do Mato Grosso e Rondônia até Porto Velho. Então, a 
construção da ferrovia é imperativa. 

Eu sei que V. Exª vai lutar para levar até Rio Bran-
co, até o Acre, depois até Cruzeiro do Sul, até a divisa 
com o Peru, para se tornar a Ferrovia Transcontinental, 
que é o projeto original dessa ferrovia. 

Esperamos que esse programa venha, enfim, aju-
dar a desatar os nós que ainda amarram o setor ferrovi-
ário. Investimento em logística não pede apenas recur-
sos financeiros; pede também planejamento e gestão 
eficientes. As dificuldades são sempre grandes, como 
mostra o exemplo da Transnordestina, que vai ligar o 
interior do Piauí – agora eu falei igual ao Mão Santa: 
do Piauí – aos portos de Pecém e Suape. Previstas 
para serem inauguradas no final do ano passado, as 
obras não estão em ritmo compatível, e o custo total já 
ultrapassou em muito o previsto inicialmente. Estes são 
outros grandes problemas: a demora, o problema dos 
projetos, o problema de adequação de projetos, que 
acabam emperrando as obras e aumentando o prazo.

Faço votos de que o pacote logístico traga para 
o setor não apenas o aporte de recursos necessários 
para a retomada, mas também um choque de gestão 
e de planejamento, além de um novo entusiasmo que 
ajude a recolocar o País verdadeiramente nos trilhos.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Cumprimento V. Exª, Senador Valdir Raupp. V. 
Exª tem insistido nesse tema.

Desde que cheguei ao Senado, acompanho, tenho 
feito viagens e não tenho nenhuma dúvida de que essa 

prioridade para as ferrovias, no País, principalmente na 
nossa região, na Amazônia, é compatível sob o ponto 
de vista ambiental. Aliás, é, talvez, a melhor solução, 
junto com os rios e o transporte aéreo, mas, se quiser-
mos ter desenvolvimento e integração na Amazônia, 
nós temos de consolidar essa ferrovia transcontinental. 
Ela tem de cruzar todo o Estado de Rondônia, chegar 
ao Acre e fazer a ligação com o Pacífico. 

Eu sei que quando isso acontecer, porque está 
em execução, a história registrará o empenho de V. 
Exª nessa luta.

Convido, para fazer uso da palavra, a Senadora 
Ana Amélia, como oradora inscrita.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Caro 
Presidente desta sessão, nosso Senador Jorge Viana, 
o que vou falar não difere muito do que apontou, aqui, 
o Senador Valdir Raupp, mencionando as questões da 
logística, sob o aspecto positivo, mas outras providên-
cias precisam ser tomadas.

Não é muito diferente o dilema que vivem os 
agricultores de todo o País: do seu Acre; do meu Rio 
Grande do Sul; de São Paulo, do Senador Aloysio; 
de Rondônia, do Senador Valdir Raupp; e de tantos 
quantos representam, nesta Casa, os seus respecti-
vos Estados.

Caros Senadores, nossos telespectadores da TV 
Senado, a falta de uma política consistente, durado-
ra, com sustentabilidade, no setor agropecuário, tem 
provocado crises cíclicas em setores que são muito 
importantes para a economia nacional. Até porque 
são setores que desenvolveram tecnologias, graus de 
produtividade extremamente relevantes, absorvendo aí 
uma expertise, um conhecimento no setor, que levou 
o Brasil a ser hoje um dos maiores exportadores da 
cadeia produtiva da carne, seja de boi, seja de porco, 
seja de frango, no mundo.

Até em relação aos laticínios já passamos da 
fase de importadores para a de exportadores. E isso 
foi graças ao trabalho incansável dos produtores, dos 
empreendedores, sobretudo, de lideranças não só das 
empresas, mas também de cooperativas que criaram 
estruturas para se tornarem competitivas e de players 
ou agentes eficazes e eficientes na competição inter-
nacional.

O problema é que produtores de suínos, por 
exemplo, que viveram uma crise aguda no ano pas-
sado, provocada pela defasagem entre preço e custo 
de produção, correm, no meu Estado, o risco de aban-
donarem as suas atividades.

Eu preciso registrar, neste caso, a atuação me-
diadora e eficaz do Ministro da Agricultura, Mendes 
Ribeiro Filho, na administração da crise de 2012. Foi 
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uma crise muito séria, com riscos graves, considerada a 
maior crise de todos os tempos no setor da suinocultura.

O que está acontecendo agora no meu Estado, o 
Rio Grande do Sul? O Cade, Conselho Administrativo 
de Defesa Econômica... E não discuto o mérito, por-
que o Cade tem a responsabilidade, Senador Jorge 
Viana, de discutir as questões da livre concorrência, 
e não pode haver então a questão de oligopólios ou 
a proteção da livre concorrência. Então, não discuto 
o mérito. Eu vou discutir o resultado de uma decisão 
do Cade, que vetou por unanimidade a aquisição dos 
ativos de uma empresa de produção e abate de su-
ínos, o frigorífico Frangosul, um dos maiores grupos 
globais da indústria de alimentos, a BR Foods. Como 
eu disse, não discuto o mérito dessa decisão, mas as 
consequências para produtores do Município de Ana 
Hech, que fica vizinho de Caxias do Sul, a 130km de 
Porto Alegre.

Esses produtores são responsáveis pela cria-
ção de mais de 33 mil cabeças de suíno. Mais de três 
mil animais são abatidos diariamente segundo dados 
da Associação Brasileira dos Criadores de Suíno só 
ali em Ana Rech. A carne produzida é consumida no 
mercado interno brasileiro ou exportada para merca-
dos como a Rússia.

São, portanto, produtores que trabalham duro, 
em favor do desenvolvimento do agronegócio, e que 
precisam de políticas que estimulem a sua atividade, 
especialmente nos momentos de incerteza.

A situação preocupante dos suinocultores é cícli-
ca. A margem de lucro deles tem variado entre R$0,05 
e R$0,10 por quilo. São ganhos insustentáveis se 
comparados, por exemplo, as margens de lucro com 
bebidas, refrigerantes, doces ou mesmo uma simples 
água mineral. Isso apenas para citar alguns produtos.

A pergunta que eu faço, Srªs e Srs. Senadores: 
qual é a motivação desses produtores para continuar 
a produzir e a investir na atividade da agropecuária? 
Não há estímulos suficientes, mas não há, sobretudo, 
garantias.

É importante lembrar que planos governamen-
tais de combate à inflação, todos eles foram bem-su-
cedidos, por uma causa única: porque os produtores 
de alimentos sustentaram, oferecendo e garantindo a 
produção, para assegurar, o abastecimento interno do 
País sem provocar crises.

Nós vemos o que está acontecendo na Vene-
zuela e em outros países, na Argentina também. Nós 
aqui tivemos Plano Real, Plano Cruzado, e todos eles 
tiveram como base de sustentação a produção agrí-
cola assegurando o abastecimento interno sem gerar 
perturbação para os consumidores.

O caso de Ana Rech lá no meu Estado é o caso 
para revelar que uma decisão compromete a situação 
daqueles agricultores, porque, ao impedir a venda dos 
ativos pelo Cade, acabou inviabilizando a continuidade 
das atividades daquele frigorífico. E agora, ele vai fe-
char as portas? Como é que vai ficar esse suinocultor 
ali de Ana Rech?

Nova Mutum é um Município do Mato Grosso, 
que está a 240km da capital Cuiabá, às margens da 
BR-163, onde vive o produtor rural Alcindo Uggeri, de 
74 anos. Esse agricultor veio lá do meu Estado, de Ijuí, 
no noroeste do Rio Grande do Sul, situada a 410km de 
Porto Alegre. É um dos personagens da série de repor-
tagens especiais intitulada “Celeiro do Mundo”, escrita 
por Antônio Temóteo e publicada na última quarta-feira 
no jornal Correio Braziliense, sobre as tendências da 
produção agrícola brasileira.

Para melhorar a renda, seu Alcindo investe na 
suinocultura. Hoje, ele possui 564 matrizes, oito gal-
pões de engorda e abate, e compradores na Rússia. 
É um exemplo de sucesso!

Certamente, existem muitos “Alcindos” espalha-
dos pelo Brasil, mas são agricultores ou criadores que 
criam as suas atividades e, na hora da comercialização 
ou da produção, criam cooperativas rurais, fortalecem 
a cadeia produtiva local, investem em frigoríficos, con-
tratam crédito rural e esperam do Poder Público políti-
cas mínimas de estímulo para continuar produzindo e 
levando desenvolvimento ao Brasil rural e urbano, seja 
qual for o Município. O produtor rural tem feito a sua 
parte – mais produtividade, maiores ganhos, agregar 
valor –, mas os governos se esquecem de cumprir a 
sua parte nesse processo.

Estive, recentemente, na Bolívia, no Peru, no 
Chile e também na Argentina, e fiquei vendo e pen-
sando. Senador Aloysio Nunes Ferreira, o Evo Mora-
les, na Bolívia, está duplicando o trecho de La Paz a 
Oruro, onde aconteceu aquele grave incidente com a 
torcida do Corinthians, no Altiplano, a mais de quatro 
mil metros de atitude. Estão duplicando esse trecho de 
230km, duplicando também o trecho da rodovia federal 
de Oruro até Potosí, uma importante cidade bolivia-
na, e sucessivamente. O Chile, da mesma forma. Na 
Argentina, as estradas são de excelente qualidade. 
Aqui, no Brasil, essa questão é uma novela. As estra-
das, o asfalto no Brasil dura, em média, quatro anos, 
quando deveria durar dez anos. Também há falta de 
fiscalização nos caminhões, cada vez mais pesados, 
que andam pelas nossas estradas.

Faltam ações estratégicas e complementares. O 
Presidente da Associação dos Criadores de Suínos do 
Rio Grande do Sul, Valdecir Folador, diz que é preciso 
incluir a carne suína na Política de Garantia de Preços 
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Mínimos, investimentos em programas nacionais de 
sanidade e garantias de abastecimento interno com 
a principal matéria-prima para a alimentação dos su-
ínos: milho ou farelo.

No ano passado, o setor enfrentou uma grave 
crise. Mais de mil suinocultores vieram a Brasília co-
brar políticas de apoio ao setor. Ações pontuais foram 
anunciadas, mas a suinocultura precisa de políticas 
estratégicas, de longo prazo, estruturantes. É preciso 
que haja ação e gestão pública para evitar que muitos 
produtores voltem a enfrentar os problemas de anos 
anteriores.

O Valor Econômico publicou, ontem, avaliação de 
uma agência de risco, indicando que os custos com 
ração de soja e milho para a produção de aves e su-
ínos devem continuar relativamente altos neste ano, 
mantendo pressionadas as margens dos frigoríficos e, 
consequentemente – claro –, da parte mais fraca do 
processo, que é o criador de suínos. É preciso, por-
tanto, atentar para essa realidade e evitar que a crise 
de 2012 ressurja em 2013.

Srªs e Srs. Senadores, precisamos que esta Casa 
também se empenhe na aprovação de propostas que 
aumentem a segurança dos produtores rurais e a mo-
tivação da cadeia produtiva – ou a sustentabilidade 
dessa cadeia produtiva.

Aliás, apresentei um projeto, o PLS nº 330, em 
2011, relatado pelo Senador Acir Gurgacz, do PDT 
de Rondônia, nosso ex-Presidente da CRA. O projeto 
está na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária 
do Senado, hoje presidida por meu correligionário 
Benedito de Lira.

A proposta pretende dar mais segurança ao se-
tor, ao produtor integrado – aquele que firma parcerias 
com as indústrias de alimentos –, de modo a garantir 
o fornecimento de matéria-prima à cadeia produtiva 
do agronegócio.

O momento é oportuno para a aprovação desse 
projeto, que trata das condições, obrigações e respon-
sabilidades nas relações contratuais entre produtores 
integrados e agroindústrias integradoras.

É um marco regulatório para essas relações, que 
hoje estão no limbo, num vazio legal. É um risco para 
os dois lados, especialmente para o pequeno produ-
tor, porque, quando fecha uma unidade, ele fica sem 
nenhuma proteção. Esse Projeto nº 330 dá seguran-
ça a esses integrados e garante, sobretudo, apoio e 
indenização ao pequeno produtor.

No ano passado, o setor enfrentou essa grave 
crise, a que me referi há pouco. Foi preciso uma enor-
me mobilização dos suinocultores, que anunciaram 
algumas medidas, de curto prazo, que amenizaram a 
situação. Aqueles mais de mil suinocultores estiveram 

aqui, mostrando, com seus depoimentos pessoais, ao 
Ministro Mendes Ribeiro Filho a gravidade da situação 
e o aprofundamento da crise.

Vieram aqui os fornecedores de rações, os sui-
nocultores, toda a cadeia produtiva, para mostrar a 
realidade. Foi o maior movimento, a maior mobilização 
organizada não só pela Associação de Criadores de 
Suínos do meu Estado, mas também de São Paulo, de 
Mato Grosso, do Paraná, de Santa Catarina, liderados 
pela Associação Brasileira dos Criadores de Suínos.

É preciso que haja ação para evitar que essa 
crise se repita novamente.

No mercado internacional, o setor de suínos 
enfrenta algumas limitações. A Associação Brasileira 
da Indústria Produtora e Exportadora de Carne Suína 
(Abipecs) avalia que o governo da Presidente Cristina 
Kirchner está criando dificuldades para a entrada de 
suínos produzidos no Brasil. Aliás, não é novidade. Ela 
criou, levantou barreira de toda ordem para manufa-
turados e também para produtos agropecuários. Em 
novembro, a alfândega argentina permitiu somente a 
entrada de 2.163 toneladas, volume bem inferior ao 
total que entrou no mercado argentino no mesmo mês, 
em 2011, que foi de 4.086 toneladas. Em dezembro 
passado, somente entraram na Argentina 2.216 tone-
ladas, enquanto que, no mesmo mês do ano anterior, 
a alfândega havia permitido a entrada de 4.489 tone-
ladas, segundo informações do jornal O Estado de S. 
Paulo publicadas nesta semana.

Ainda assim, o saldo da balança comercial do 
setor está positivo. De acordo com Abipecs, as expor-
tações brasileiras de carne suína renderam US$104,6 
milhões, em janeiro, crescimento de 7,4% sobre os 
US$97,4 milhões registrados no mesmo mês do ano 
passado.

Com todas as barreiras da Argentina e da Rússia, 
o principal mercado de carne suína do Brasil, o setor 
tem contribuído para o desenvolvimento do agronegócio 
nacional voltado mais ao consumo interno. Mas, como 
tenho dito aqui, nesta Casa, as maiores barreiras à 
produção rural estão da porteira para fora da proprie-
dade. Antes da porteira, as coisas acontecem porque 
o agricultor está aplicando tecnologia para aumentar 
a produtividade; depois é que vem o problema.

O especialista em agronegócio e bioenergia, 
Marcos Sawaya Jan, costuma falar sobre o melhor 
modelo de inserção do Brasil no agronegócio global 
do futuro. Segundo ele, estamos “engargalados” em 
um ineficiente sistema de transporte de soja e milho, 
grãos essenciais para a alimentação seja de suínos, 
seja de aves. Os portos estão velhos e caros e os 
navios, pequenos. Ontem mesmo vimos as cenas do 
porto de Santos – um quadro calamitoso. Mas não é 



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 2 06711 

diferente nos portos de Paranaguá e do Rio Grande. 
A situação é realmente preocupante.

São desafios importantes e que, inclusive, serão 
o principal tema do debate que a Comissão de Agri-
cultura e Reforma Agrária (CRA) desta Casa fará no 
próximo dia 8 de março, em uma das mais importantes 
feiras de agronegócio do mundo, a Expodireto Cotrijal, 
em Não-Me-Toque, Município gaúcho do Alto Jacuí, 
localizado a 290km de Porto Alegre.

Apresentei um requerimento para que a audiên-
cia pública seja realizada naquele importante evento, 
com a presença de lideranças do agronegócio de todo 
o País. A TV Senado irá transmitir o evento em par-
ceria com a Rede Terra Viva, do Grupo Bandeirantes.

Será uma boa oportunidade de aprofundarmos 
o entendimento sobre as dificuldades gerenciais do 
Governo Federal na questão da infraestrutura. É claro 
que também os governos estaduais e municipais têm 
que estar envolvidos nesse processo.

O editorial do jornal Folha de S.Paulo dessa úl-
tima quinta-feira, ontem, mostra que muitos contratos 
têm sido firmados sem licitação e com desperdício de 
recursos públicos em obras, falhas apontadas pela 
própria Secretaria de Controle Interno da Presidência.

Além disso, pesam a atrasada posição do Brasil 
na eficiência de portos, dificuldades para armazena-
mento, escassez de armazéns e transporte ineficiente.

Portanto, Srªs e Srs. Senadores, espero que os 
ganhos fantásticos e recordes gerados pelo agrone-
gócio no Brasil sejam considerados. Não fosse esse 
setor, a nossa balança comercial estaria amargando um 
vergonhoso vermelho. Se o Governo Federal, Estados 
e Municípios tiverem a mesma disposição e empenho 
que tem o produtor rural brasileiro hoje, o nosso agro-
negócio, que já é sucesso mundial, alcançará resulta-
dos ainda muito melhores em benefício do País e dos 
agricultores. Isso contribuirá para o fortalecimento da 
nossa economia, com geração de emprego e renda, 
permitindo que outros setores também cresçam da 
mesma forma e equilibradamente.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
Ainda fiquei com crédito de quatro minutos, mas 

deixo para outra oportunidade.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC) 

– Cumprimento V. Exª, Senadora Ana Amélia, pelo pro-
nunciamento, V. Exª que agora assume a Presidência. 
Mais uma vez, agradeço-a pela presteza, para que eu 
possa também me dirigir à tribuna como orador inscrito.

Antes, solicito a V. Exª que faça a leitura do ex-
pediente.

O Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a 
cadeira da Presidência, que é ocupada pela 
Srª Ana Amélia.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – A Presidência designa o Senador Ataídes Olivei-
ra para integrar, como titular, a Comissão de Direitos 
Humanos e Legislação Participativa, nos termos do 
Ofício nº 59, de 2013, da Liderança do PSDB.

É o seguinte o Ofício:

Ofício no 59/13 – GLPSDB

Brasília, 28 de fevereiro de 2013

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Ataí-

des Oliveira para integrar como titular; a Comissão de 
Direitos Humanos e Legislação Participativa, em vaga 
destinada ao PSDB – Partido da Social Democracia 
Brasileira.

Atenciosamente, – Senador Aloysio Nunes Fer-
reira, Líder do PSDB.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Convido para fazer uso da palavra, como orador 
inscrito, o Senador Jorge Viana. Em seguida, falará o 
Senador Aloysio Nunes Ferreira, Líder do PSDB. 

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª Pre-
sidenta Ana Amélia, caro Colega Aloysio Nunes, aqui 
presente, venho à tribuna para repercutir a audiência 
que tive o privilégio de presidir, pela indicação do Pre-
sidente da Comissão, Senador Eunício Oliveira. Uma 
das mais importantes reuniões que já presidi nesta 
Casa, tratou da reforma do Código Penal.

V. Exª, que preside esta sessão, estava lá; o Se-
nador e ex-Ministro Aloysio Nunes também. Por uma 
iniciativa da Comissão, do nosso Relator, Senador Pe-
dro Taques, e do Presidente Eunício Oliveira, tivemos a 
presença de dois grandes juristas deste País, o Dr. Luiz 
Carlos Gonçalves e o ex-Ministro, grande advogado, 
Prof. Miguel Reale Júnior. Inclusive, ontem tomamos 
conhecimento de que foi colega de turma do Senador 
e ex-Ministro Aloysio Nunes.

E foi um debate extraordinário, daqueles em que 
o Plenário deveria também se inspirar para realizar, 
como, aliás, pretende a Mesa Diretora com essa ini-
ciativa de trazer para cá grandes temas. Talvez esse 
tema de que estamos tratando, da violência no País, 
da perda do valor da vida em nosso País, possa ser 
um dos temas a fazer parte desse debate.

Foi extraordinário, em primeiro lugar, porque eram 
advogados atuando. Não acostumado a tribunais, to-
mei certo susto, mas, para os advogados, pareceu-me 
que aqueles são um linguajar e uma maneira naturais 
do debate.



06712 Sábado 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013

Tudo girou em torno do novo Código Penal. O 
Professor Miguel Reale Júnior foi o grande colabora-
dor da reforma do Código Penal no começo dos anos 
80, especificamente em 1980, quando começaram as 
tratativas, até 1984, quando foi concluída. Ele, inclusive, 
relatou que, em determinado momento, no fim dos tra-
balhos, abandonou a comissão. O Professor Luiz Car-
los Gonçalves, por sua vez, é o relator do anteprojeto 
que estamos apreciando, que é fonte de inspiração, 
porque foi elaborado pela comissão conhecida como 
Comissão de Notáveis, que serve de base para o tra-
balho que estamos procurando fazer na Comissão.

Estamos tratando de algo que mexe com a vida 
dos brasileiros. Eu, ontem, fiz uma comparação entre 
o país que tínhamos em 1940, quando foi feito o Có-
digo Penal, com o país de hoje. Hoje nós temos 117 
leis penais; nós temos 1.757 tipos penais; o país é 
completamente diferente daquele que tínhamos lá em 
meados do século passado; a população brasileira é 
outra; o país tinha 30% da população, naquela época 
de 41 milhões de brasileiros, vivendo nas cidades, isto 
é, era um país rural; hoje, a população se aproxima dos 
200 milhões de habitantes e 84% vivem nas cidades.

O fato, Sra Presidenta, é que a expectativa de 
vida dos brasileiros chegava a 50 anos. Agora, chega 
a 75 anos. Mas, com a reforma do Código Penal feita 
em 1984, a última reforma, por mais boa vontade que 
tenham tido os juristas e o próprio Parlamento, que 
apreciou a matéria e deliberou sobre ela, de lá para 
cá, a situação só piorou. Em 1984, naquele ano, a taxa 
de homicídios no Brasil, por exemplo, era de 13 para 
cada grupo de 100 mil. Hoje, são 26 para cada grupo 
de 100 mil, exatamente o dobro.

Ora, a intenção da reforma do Código Penal era 
estabelecer uma atualização dessa legislação, que é 
tão importante para o País, e ela certamente visava 
deixar o País sem tanta violência. Mas esse resultado 
não foi alcançado. O fato concreto é que, nos últimos 
30 anos, 1,09 milhão de pessoas foram assassinadas 
no Brasil. Esse número é tão grande que nos coloca, 
do ponto de vista do número de homicídios, em pri-
meiro lugar no mundo.

Essa taxa de homicídios para cada grupo de 100 
mil nos coloca na seguinte situação... Já falei isso aqui 
na tribuna e volto a falar hoje. Não quero comparar o 
Brasil com a França, com os Estados Unidos, com a 
Inglaterra, com os países europeus, nem mesmo asiá-
ticos, mas comparar as taxas de homicídios vergonho-
sas do nosso País com os nossos vizinhos. No Brasil, 
são 26 assassinatos para cada grupo de 100 mil por 
ano; no Uruguai, são 6 assassinatos para cada grupo 
de 100 mil por ano. Na Argentina, Sra Senadora Ana 
Amélia, que preside a sessão, são 5. Nós temos 26 ho-

micídios por ano; na Argentina, são 5 para cada grupo 
de 100 mil. No Chile, são menos de 2. No Japão – é 
por isso que eu quero comparar com os vizinhos – é 
menos de 0,5 para cada grupo de 100 mil.

Então, o que se passa no nosso País para con-
vivermos com isso?

Foram 52 mil homicídios no ano passado. Eu 
mesmo estou apresentando, e, quando vamos olhar 
os números, a grande maioria das vítimas e dos réus 
estão entre 15 e 30 anos. A grande maioria é de jovens 
se matando neste País, jovens pobres. Talvez, por isso, 
não se chame tanto a atenção para isso.

Ontem, até fiz um comentário – e, obviamente, 
não é um comentário querendo simplificar –, mas di-
vergi, ou procurei trazer uma divergência a um comen-
tário que ambos os convidados tinham apresentado, 
porque acho que o novo Código Penal, quando nada, 
é um bom aliado para as políticas de segurança do 
País. Ele tem de ser um bom aliado, para que se faça 
uma mudança nessas estatísticas. Quer dizer, quando 
foi feita a última reforma, tínhamos 13 assassinatos no 
Brasil para cada grupo de 100 mil; agora, são 26. Está 
indo para o interior a violência. Isso está acontecendo 
no Acre, está acontecendo no Nordeste, está aconte-
cendo em vários lugares. Estamos, agora, com a mis-
são de fazer a reforma do Código Penal. Certamente, 
a sociedade de hoje é completamente diferente da de 
1984 e diferente da de 1940. Temos de estabelecer 
regramentos novos que evitem os conflitos que levam 
à violência que temos hoje. É óbvio que, sem a ação 
do aparelho de Estado, da segurança, nós não vamos 
resolver nada com a lei. Nada, absolutamente nada! 

Está, aí, o caso do Rio de Janeiro. Você tem vários 
espaços no Rio de janeiro, que já foi capital, onde a 
polícia não pode chegar, que não pode acessar. E, aí, 
estão-se criando as unidades pacificadoras. Isso é fato.

Mas o que estou querendo dizer, como falei ontem, 
é que o meu Estado, por exemplo – e eu não pude ex-
plicar –, era o mais violento do País. Nós já chegamos 
a ocupar essa posição, mas houve uma ação conjunta 
do Governo Federal, ainda no Presidente Fernando 
Henrique. O Ministro era José Carlos Dias, que foi lá 
comigo; depois, no Governo do Presidente Lula, e o 
fato é que no Acre, hoje, o número de homicídios é de 
19, abaixo da média nacional. Nós éramos mais de 50 
para cada grupo de 100 mil.

Mas ouso dizer que, com a ação do Governador 
Tião Viana, com essa lei, estamos chegando perto do 
que chamaríamos de piso. O sistema prisional é um 
problema, que é outro assunto que acho que, inclusive, 
devemos tratar em paralelo a essa reforma do Código 
Penal. Mas ouso dizer – ontem mesmo foi colocado 
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– que, no País, não há limite para instalação de esta-
belecimento que vende bebidas.

Em todos os lugares do mundo em que eu vou, 
onde eu passo, há regras para abrir, para fechar, para 
funcionar algo. Fui tentar fazer mudanças como es-
sas, aí houve um movimento contra. Em tudo que é 
lugar do mundo há tempo para as pessoas dormirem, 
terem sossego, terem silêncio, terem paz. No Brasil, 
não há. Não, é tudo aberto. Abre na quinta-feira... E 
há os horários dos assassinatos. Isso tem horário. Não 
é na segunda, na terça, na quarta; não é na hora do 
expediente. Os assassinatos acontecem num mix de 
droga, bebida, e muitos não sabem como isso acon-
teceu, pois saem de casa juntos, e um mata o outro.

Então, nós temos de estabelecer algumas re-
gras, estabelecer alguns limites que certamente serão 
grandes aliados. Mas, sem a ação das polícias, sem a 
ação de políticas públicas, nós não vamos alcançar os 
resultados que certamente a sociedade tem expecta-
tivas de que alcancemos.

Eu digo sem dúvida que, de 1984 para cá, com 
o fortalecimento das polícias, do Judiciário – surgiu o 
Ministério Público Estadual, Federal –, o aparelho de 
Estado conseguiu uma certa robustez para agir. Mas 
o número de homicídios dobrou. E, agora, a cada 20 
anos, um milhão de pessoas são assassinadas – as 
estatísticas são essas.

Eu espero sinceramente... O debate de ontem foi 
extraordinário. E eu queria ouvir um Senador que me 
pede um aparte e que certamente está dando já uma 
contribuição enorme à nossa Comissão e nos dá uma 
garantia de que nós vamos conseguir elaborar uma lei 
dos tempos atuais, que é o Senador Aloysio Nunes 
Ferreira. O Senador Aloysio, como ex-ministro, certa-
mente é um dos que nos dá uma garantia de que nós 
vamos fazer um bom trabalho naquela Comissão, pela 
maneira ponderada que tem, e determinada também, 
de tomar atitudes. O Senador tem coragem de, inde-
pendente da função até de Líder que ocupa, passar o 
seu ponto de vista, e sempre vinculado à realidade do 
nosso País, de outros países, da sociedade.

Então, eu ouço, com satisfação, o aparte de V. 
Exª, Senador Aloysio Nunes, ex-ministro.

O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – 
SP) – Muito obrigado, Senador Jorge Viana, V. Exª, que 
presidiu, ontem, a reunião da Comissão com tanta com-
petência e que tem participado ativamente, com a sua 
experiência de ex-prefeito, ex-governador, experiência 
de homem de Estado que é, para nos ajudar a fazer 
um bom Código Penal. Ontem, a reunião – V. Exª tem 
toda a razão – foi importantíssima, porque vinham-se 
cristalizando, na opinião jurídica do País, dois campos, 

dois campos que pareciam absolutamente antagôni-
cos e com uma total ausência de diálogo entre eles.

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Quase 
duas doutrinas.

O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – SP) 
– Exatamente. Dois campos inconciliáveis, um rejei-
tando a visão do outro. Um campo representado pelos 
juristas que integraram a Comissão e que fizeram um 
bom trabalho, cumpriram o seu papel nas limitações de 
tempo que tinham; e, de outro lado, juristas congregados 
em torno de instituições, que eu não diria instituições 
corporativas, mas instituições de reflexão, de estudo, 
de elaboração de doutrina, partindo de uma riquíssima 
experiência profissional de advogados, como o Instituto 
de Advogados do Brasil, o Instituto de Advogados Cri-
minalistas. E uma das figuras mais importantes desse 
grupo é o Prof. Miguel Reale. Então, ontem, depois de 
um início em que faíscas voaram – porque os juristas 
têm, realmente, uma vocação polêmica, que é própria 
da profissão, especialmente os criminalistas, como 
lembrou o Prof. Miguel Reale –, chegamos a estabele-
cer uma ponte, o início de um diálogo e um desejo de 
colaboração recíproca. Isso foi muito importante, até 
para que nós possamos nos beneficiar, num clima de 
maior serenidade, das informações, das opiniões que 
vêm do mundo jurídico. Agora, foi também importante 
para que todos conhecessem – a comissão de juristas 
e os advogados das instituições a que me referi – a 
realidade do trabalho que nós estamos fazendo. Não 
houve, da nossa parte, nenhum açodamento. O que 
houve foi o cumprimento do Regimento Interno, que 
prevê determinados prazos e também a possibilidade 
da dilação desses prazos, como nós mesmos tomamos 
a iniciativa de dilatá-los. Em segundo lugar, o fato de 
que nós temos hoje – apesar de termos tido recente-
mente um período eleitoral, em que muitos Senadores 
estão ocupados participando das eleições –, mais de 
500 emendas de Senadores. Um patrimônio imenso 
que está sendo trabalhado pelo Senador Pedro Taques, 
que já colheu parte considerável dessas emendas e já 
aplainou, no trabalho preliminar que fez, uma série de 
polêmicas que estava sendo suscitada – essa série – 
pelo competente trabalho da comissão de juristas. De 
modo que penso que, a partir de ontem, o caminho 
ficou aplainado para que nós possamos, sem açoda-
mento, no tempo certo, dando tempo ao tempo para 
amadurecermos as ideias, mas, ao mesmo tempo, 
com um sentimento de urgência, dar ao País um novo 
Código Penal que facilite a aplicação da lei penal, que 
remova os impedimentos e as complicações que hoje 
perturbam a aplicação da lei penal. E, mais, criando 
condições para que ao crime corresponda o castigo 
correspondente à gravidade dos delitos. Muito obrigado.
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O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Eu agra-
deço. Para mim, é uma honra o aparte de V. Exa, por 
toda a trajetória que tem, pelo advogado que é, pelo 
ex-ministro e pelo Parlamentar que é.

E não tenho nenhuma dúvida. Eu, por exemplo, 
apresentei uma emenda, Senador.

Tendo em vista tantos especialistas que nos estão 
ajudando e, certamente, com o calendário que estamos 
estabelecendo neste ano, nós vamos fazer no tempo 
necessário as modificações.

E vimos ali que, talvez, o mais importante, como 
bem colocou V. Exa – havia ali dois polos antagônicos 
se batendo –, é a mediação que nós podemos fazer.

Apaixonado pelo nosso País, por dar tranquilida-
de à sociedade, dar uma regra na qual possamos ter 
um aliado no combate à criminalidade no País, que é, 
talvez, junto com o problema da saúde, os dois gran-
des temas de interesse do povo brasileiro: melhoria na 
saúde e fim da violência que estamos vivendo.

Eu mesmo estou me prendendo muito à questão 
da valorização da vida.

Estou apresentando uma proposta que possa cul-
minar no estabelecimento de oito a vinte anos ao crime 
de homicídio. Hoje é de seis anos. Oito a vinte anos.

A mudança parece que não tem muito sentido, 
mas hoje quem tira a vida de alguém, quem mata al-
guém não pode ter como ponto de partida uma pena 
mínima de seis anos, que lhe dá o direito, inclusive, 
de cumprir pena em regime semiaberto.

Ora, eu não conheço nada que tenha mais valor 
do que a vida humana. Então, eu vou me prender, por 
exemplo, nesse sentido.

O projeto do novo Código Penal não altera os 
limites mínimos nem máximos da pena do crime por 
homicídio doloso, que são as mesmas estabelecidas 
– eu estou falando do doloso – no projeto de Nelson 
Hungria, quando a expectativa de vida, até por esse 
lado do brasileiro, é de 52 anos. Mas não é só por isso.

Para o homicídio doloso, a pena é bem mais elás-
tica, indo de seis a vinte anos, mas a pena pela prática 
do homicídio culposo é de um a quatro anos de prisão.

Além da figura dolosa e culposa, o projeto cria o 
homicídio – isso foi debatido ontem – com culpa gra-
víssima, cuja pena é de quatro a oito anos de prisão. 
Então, teríamos três tipificações.

Vê-se que o projeto do novo Código Penal conti-
nua tratando a vida com certo desvalor, na minha con-
cepção. Todos os brasileiros dizem: “Olhe, para resolver 
um problema, você tem que atingir o bolso do cidadão, 
com uma multa, ou de uma empresa.”

No caso de valorizarmos a vida, penso que te-
mos que estabelecer – não é nenhum absurdo – uma 
pena que não possa levar o Brasil a ser conceituado 

como o país da pena mínima. E eu estou apresentan-
do emendas como esta.

Estou também preocupado, Senador Aloysio, com 
um fato: em alguns países – nos Estados Unidos, isso 
virou uma doutrina –, tende-se a haver aumento de 
pena quando o crime acontece em espaços públicos, 
dentro de transporte coletivo. Parece que não, mas isso 
tem modificado bastante, porque dá segurança para o 
cidadão mais carente, aquele que não tem nenhuma 
proteção e tem comunicação, sim, direta com deliquen-
te. “Olhe, a sua pena vai ser agravada fortemente se 
você tirar a vida de um servidor público que trabalha na 
segurança.” O que está acontecendo hoje, em cidades 
como Nova Iorque e outras? Os crimes deixaram de 
ocorrer dentro de metrô, dentro de ônibus, nas praças, 
pois a pena se agrava quando os crimes são cometi-
dos contra um agente público ou num espaço público. 
Isso cria um ambiente que passa a dar segurança a 
um espaço frequentado pelo conjunto da população, 
especialmente a população mais carente, o que se 
está tornando referência de eficiência no combate à 
criminalidade.

Então, eu queria concluir, Srª Presidente, primei-
ro parabenizando os Senadores Eunício Pedro Taques 
e todos os membros da comissão – V. Exª também é 
membro da comissão – por estarem tendo uma boa 
condução. Penso que temos que tratar deste tema 
como uma das maiores prioridades do ponto de vis-
ta da sociedade e, se o nosso Senado quer resgatar 
o prestígio perdido, quer estabelecer uma relação de 
importância junto ao cidadão brasileiro, nós temos 
que deliberar sobre temas de interesse do cidadão 
brasileiro. E creio, hoje, que um dos mais importantes 
assuntos que temos a tratar é, sem dúvida, a reforma 
do Código Penal, é encontrar uma maneira de mediar 
os conflitos que a sociedade brasileira vive hoje.

Daqui a pouco, eu vou dar uma entrevista aqui, 
no Senado. Acabou de acontecer o episódio na boa-
te Kiss, que casou centenas de mortes. Eu dei uma 
olhada e concluí que todos os reclames que levam o 
Ministério Público a abrir uma série de processos ques-
tionando os alvarás das boates, casas noturnas, bares 
não estão vinculados à segurança, Senador Aloysio. 
Estão vinculados à perturbação pelo barulho. E o que 
aconteceu nesse episódio? Entrou-se com uma ação 
no Ministério Público questionando o alvará, questio-
nando a licença do ponto de vista só do barulho. En-
tão, eles fecharam a porta de emergência, tendo em 
vista mais controle de acústica, e fazem revestimento 
com material tóxico. E 90% dos jovens que morreram 
sofreram asfixia mecânica.

Portanto, nosso foco tem que estar vinculado não 
somente à tranquilidade da ordem pública, à diminui-
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ção do barulho, mas também à segurança do cidadão. 
Bares não têm limite. Abrem a qualquer hora, fecham a 
qualquer hora. Esse negócio não pode continuar. Está-
-se interiorizando. “Mas está havendo um aumento de 
renda no Nordeste.” É real. Está havendo um aumen-
to de renda no nosso País. Estamos experimentando 
uma economia estável há algum tempo. E a violência 
está aumentando – óbvio. O regramento também pre-
cisa existir nos municípios, nas cidades, para que haja 
um pouco de paz. Eu digo, quando estou andando no 
interior, que dá tempo até de o pessoal se recuperar 
do porre. Não há tempo para isso. É “intiriço”, como 
diz o povo acreano.

O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – SP. 
Fora do microfone.) – Como que é?

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – É “in-
tiriço”.

E eu estou seguro. Quando Prefeito e Governa-
dor, eu adotei medidas como estas, restritivas para o 
funcionamento de unidades. É o melhor aliado que 
podemos ter. Dá tempo de recuperar. Seguramente 
eu digo: acidentes de trânsito e homicídios têm, inclu-
sive, dia e hora para ocorrer. Eu fazia esse apanhado. 
Você identifica a via, a rodovia e o horário. Começa, 
por exemplo, sexta-feira e vai até domingo, com horá-
rio marcado e com vias identificadas. Não adianta o 
guarda de trânsito chegar pela manhã a uma cidade, 
segunda-feira pela manhã, para tentar evitar acidentes. 
Não; pode ser para outra coisa. Quando fui identificar, 
pensei: “Mas em que dia ocorreu o acidente com mor-
te?” Então, começamos a ver que era na sexta, sába-
do e domingo, iniciando às quatro horas da tarde de 
sexta-feira, que estava vinculado à bebida, que estava 
vinculado à madrugada. E, então, você poderia agir 
naquelas cinco, seis vias.

A mesma coisa os homicídios, que têm lugar 
marcado, data e motivação também. Mas foram 52 
mil assassinatos no ano passado, acho que temos 
que fazer algo e estou seguro de dizer aqui, da tribu-
na, que o Senado está fazendo algo para encontrar 
um aliado para as políticas de segurança pública com 
uma legislação que possa, de fato, ganhar a confiança 
da sociedade e ser aplicável. Com 1.757 tipificações 
criminais, com 117 leis, não vamos a lugar nenhum. 
Vamos tentar fazer algo e o ponto de partida é o tra-
balho da Comissão de Notáveis e a crítica daqueles 
que fizeram no passado e que têm muito a colaborar 
conosco no presente.

Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Cumprimento-o, Senador Jorge Viana. Precisa-
mos substituir a cultura da violência, que está sendo 

estimulada em nosso País, pela cultura da paz e pela 
cultura do respeito à vida, como V. Exª tão bem prega.

Convido a fazer uso da palavra o nosso Presi-
dente. Eu queria consultá-lo, porque está inscrito o 
Senador Aloysio Nunes Ferreira. (Pausa.)

Então, com a palavra, o Senador Aloysio Nunes 
Ferreira.

Depois, com prazer, passarei a palavra também 
ao Presidente Renan Calheiros.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Com revi-
são do orador.) – Srª Presidente, são tantos os Presi-
dentes reunidos aqui, nesta Mesa!

Srª Presidente, Srs. Presidentes, Srs. Senadores, 
um dos males das candidaturas precoces, lançadas 
antes da hora, em que o eleitor começa a se interessar 
prematuramente pelo processo eleitoral, é, para quem 
está na oposição, a necessidade premente, em grande 
parte gerada pelos seus correligionários, de gerar fa-
tos políticos, o que é uma dificuldade imensa, porque 
a política não é um picadeiro onde é preciso produzir 
espetáculos permanentes. Mas, para quem está no 
Governo, o lançamento de candidatura precoce, antes 
da data da eleição, num contexto de reeleição, leva à 
confusão inextrincável e prejudicial ao desempenho 
da própria administração entre propaganda eleitoral 
e realização. Nos dois casos, há o risco de se ver na 
situação de falar demais. E, nessa situação, dizia o 
imortal Sérgio Porto, conhecido também como Sta-
nislaw Ponte Preta, “quem fala demais acaba dando 
bom-dia a cavalo”.

A Presidenta Dilma, que já está em marcha ba-
tida na sua campanha de reeleição, vem, cada vez 
mais – embalada, talvez, pela desenvoltura com que 
o Presidente Lula volta a ocupar a cena política –, 
confundindo as bolas: campanha de reeleição com 
administração. Caso exemplar dessa confusão e dos 
males que ela traz foi a última reunião do Conselho de 
Desenvolvimento Econômico e Social, que participou. 
Registro que, das nove reuniões realizadas por esse 
Conselho, também chamado “Conselhão”, composto 
por empresários, dirigentes sindicais e intelectuais, a 
Presidente Dilma participou de três. 

Nessa última, a Presidenta perdeu uma oportu-
nidade maravilhosa, Sr. Presidente: a oportunidade de 
discutir com as pessoas presentes, pessoas de altíssi-
ma qualificação e representatividade, e de ouvir o seu 
conselho – pois é disso que se trata, do Conselho de 
Desenvolvimento Econômico e Social – sobre os pro-
blemas que afetam o nosso País, sobre os problemas 
que afetam não só sua administração, mas que afetam 
a vida do povo brasileiro.
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Em vez de travar essa discussão e de ouvir os 
bons conselhos, até para rejeitá-los, se fosse o caso, 
ela engatou a marcha batida, na velocidade de cam-
panha, para, mais uma vez, apropriar-se, ao fazer a 
campanha de reeleição, de realizações que não são 
suas, usando a Presidência da República para atacar 
os adversários políticos ou aqueles que, como ela su-
põe, serão seus concorrentes nas próximas eleições, 
os seus concorrentes mais evidentes, porque há al-
guns concorrentes que ela teme e ainda não são tão 
evidentes assim.

Ora, o momento dessa reunião, Sr. Presidente, 
exigia outra conduta: uma conduta mais sóbria, mais 
contida. Afinal de contas, essa reunião ocorreu na 
véspera da divulgação de dado absolutamente cons-
trangedor e preocupante, que trata do crescimento 
econômico do Produto Interno Bruto do Brasil: 0,9% 
no ano passado, segundo o IBGE.

Vejam V. Exªs que o Governo havia previsto fe-
char as contas com 1,6% do PIB, algo que a Presiden-
te Dilma classificou e lamentou como um “pibinho”. As 
agências ou as consultorias, aqueles que têm como 
profissão prospectar o ambiente econômico, previam 
1%, mas veio abaixo de 1%: veio 0,9%.

Na América Latina, talvez, nós estejamos ape-
nas atrás do Paraguai. Nós estamos atrás dos Esta-
dos Unidos, nós estamos atrás da África do Sul, da 
Arábia Saudita, da Venezuela, e a Venezuela está sem 
governo, com um presidente moribundo, com uma 
economia inteiramente desorganizada. Nós estamos 
atrás da Malásia, da Polônia, do Japão! O Japão, que, 
há muitos anos, vinha se arrastando em uma letargia 
econômica, cresceu mais que o Brasil, praticamente 
o dobro: 1,9%.

Esse é um tema que merecia, sem dúvida algu-
ma, a reflexão da Presidente na plateia que ela reuniu. 
Em vez de fazer propaganda eleitoral e de falsificar a 
história do Brasil e os dados da administração pública 
no que diz respeito ao cadastro dos pobres que seriam 
beneficiados nos programas de transferência direta de 
renda, como ela o fez, ela poderia ter aproveitado, por 
exemplo, para discutir e ouvir a opinião dos empresá-
rios do setor de infraestrutura sobre o programa que o 
Governo pretende lançar, ou já lançou, para dinamizar 
a construção de ferrovias e de rodovias e para fazer a 
ampliação de portos.

Havia ali empresários que têm opinião crítica a 
esse respeito. O Presidente da Câmara Brasileira da 
Indústria de Construção, Paulo Simão Safady, disse, por 
exemplo, que faltou diálogo com o setor privado antes 
de se lançar o Plano Nacional de Logística. Essa era 
ocasião para entabular diálogo com o setor privado, o 

que, na opinião de um dirigente de uma associação 
representativa desse setor, faltou.

Paulo Godoy, Presidente da Associação Brasilei-
ra da Infraestrutura e Indústrias de Base (Abdib), que 
não é uma organização sindical dessas vinculadas 
ao sistema sindical brasileiro, que vive da contribui-
ção patronal. Não! É uma associação independente. 
Segundo Paulo Godoy, o Governo teria de fazer mais 
mudanças para atrair os investidores e até mesmo o 
financiamento dos projetos de desenvolvimento pelo 
setor financeiro privado. Por que não perguntar ao Sr. 
Paulo Godoy que incentivos, em sua opinião e na da 
Abdib, seriam necessários para atrair mais e mais in-
vestimentos nessa área, uma vez que a capacidade 
de investimento do setor público, não apenas do ponto 
de vista financeiro, mas do ponto de vista operacional, 
está esgotada? Já se viu que o Governo teve de fazer 
malabarismos contábeis para poder apresentar um su-
perávit primário. O limão está espremido, não dá mais! 
É preciso, realmente, atrair o setor privado, rompendo 
dogmas ideológicos do PT. Perdeu-se a ocasião de 
discutir com esses empresários o que fazer.

O Governo submeteu ao Congresso a medida 
provisória que trata dos portos, para dar mais compe-
titividade aos portos ditos privados, que são portos que 
integram a cadeia produtiva de um determinado ramo, 
sob o comando de empresa, permitindo-a operar car-
gas de terceiros. Aliás, retoma projeto que havia sido 
apresentado ao Senado pela Senadora Kátia Abreu, 
que foi bombardeado pelo Governo na Comissão de 
Assuntos Econômicos e que, agora, o Governo, vol-
tando atrás, resolve encampar. Parabéns ao Governo! 
Mas, ao encampá-lo, introduz na medida provisória 
elementos que são, para dizer o mínimo, altamente 
polêmicos. Não me refiro à questão da mão de obra, 
que está gerando tanta celeuma no mundo sindical, 
mas que o Governo perdeu a oportunidade, ao baixar 
essa medida provisória, de eliminar os entraves buro-
cráticos que são, em grande parte, responsáveis pelo 
atravancamento dos nossos portos, pela dificuldade 
da operação de carga e descarga, na movimentação 
de cargas nos nossos portos.

O Governo, nessa medida provisória, promove 
centralização absurda, retrocesso no modelo de ges-
tão dos portos, esvaziando inteiramente a competência 
dos órgãos regionais, que cumpriam a função de arti-
cular políticas locais, regionais e de âmbito nacional, 
em torno dos portos, que têm a vocação de ser polos 
de desenvolvimento regional. Esvaziou a competência 
desses órgãos representativos do setor privado, dos 
poderes locais e do Governo Federal, que se reuniam 
para traçar uma estratégia de gestão desses portos. 
Essas competências foram inteiramente esvaziadas, 



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 2 06717 

no plano local, e transferidas para o Ministro dos Por-
tos, de tal forma que a MP que foi reclamada durante 
tanto tempo pelo setor privado acabou, logo que edi-
tada, passou a gerar descontentamento e crítica do 
próprio setor privado. 

Em vez de discutir essas questões, a Presidente 
Dilma envereda, mais uma vez, pelo surrado discurso 
da paternidade: quem começou isso, quem começou 
aquilo, para novamente desfiar a ladainha de que nós 
não herdamos nada, nós construímos tudo, fazendo 
tábula rasa de 500 anos de história do Brasil.

O alvo dessa vez foi o Cadastro Único para Pro-
gramas Sociais, que foi criado pelo Presidente Fer-
nando Henrique, em 2001. A Presidente chegou a 
destrambelhar-se no seu discurso, essa é que é a ver-
dade, quando, raivosamente, saiu-se com a seguinte 
pérola: “É conversa que tinha cadastro”. Vejam que 
bela linguagem, que linguagem elevada, presidencial: 
“É conversa que tinha cadastro”.

Srª Presidente da República, desculpe-me, não 
é conversa que tinha cadastro. O cadastro existiu con-
cretamente e cadastrou, em apenas um ano e meio, 
mais de 5 milhões de famílias beneficiárias de progra-
mas como o Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Auxílio-
-Gás, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil 
e Agente Jovem. Enquanto isso, o PT, em dez anos, 
cadastrou apenas 1,4 milhão por ano, em média. Quer 
dizer, por que jogar fora todo o esforço que se fez no 
governo anterior só para dizer que começou tudo no 
governo do PT?

Sem a operação, o trabalho do presidente ante-
rior, do governo anterior, que cadastrou 5 de milhões 
famílias, nós não teríamos o cadastro hoje. É óbvio: o 
governo do PT fez sua parte, o presidente Fernando 
Henrique, o governo de Fernando Henrique iniciou o 
cadastro e fez sua parte com as dificuldades de im-
plantação, inclusive a nossa colega a Senadora Lúcia 
Vânia teve uma participação importante na construção 
desse Cadastro Único. 

De modo que houve continuidade, soma de es-
forços, Senhora Presidente, com mudança importante, 
na unificação desses benefícios sob o nome de Bolsa 
Família. Agora, também com retrocesso conceitual e 
prático, o Governo atual abandonou o critério numérico, 
o critério de renda da conceituação de pobreza utiliza-
do anteriormente ao Governo Lula, e que foi utilizado 
inclusive em Brasília, no governo Cristovam Buarque.

A renda de corte era de meio salário mínimo per 
capita. Está aqui o Senador Cristovam Buarque, do 
Bolsa-Escola. Meio salário-mínimo per capita para de-
finir quem era pobre e ¼ do salário mínimo para definir 
a extrema pobreza. Esse era o critério com base no 
qual foi elaborado esse cadastro e com base no qual 

programas pioneiros, como esse desenvolvido pelo 
Senador Cristovam Buarque aqui em Brasília, foram 
construídos.

O corte de renda hoje para o extremamente po-
bre é de R$70,00, muito abaixo daquilo que deveria 
ser, se fosse obedecido o critério anterior, que seria 
de R$169,00. 

Peço a V. Exª, Sr. Presidente, que me permita 
acrescentar ao meu discurso matérias de imprensa na 
íntegra, que cito, resumidamente, agora, para refrescar 
a memória da Presidente da República.

Agência Brasil, 13 de julho de 2002: “Cadastro 
único simplifica acesso a benefícios sociais”. Foi noti-
ciado o que estou repetindo agora. 

Mais de nove milhões de família brasileiras com 
renda de até R$90,00 por pessoa têm direito a par-
ticipar dos programas de assistência social. Isso sig-
nifica que quase 40 milhões de pessoas poderão ser 
beneficiadas [...]

Para simplificar o acesso dos cidadãos a esses 
programas [Bolsa Alimentação, Bolsa Escola, Pro-
grama de Erradicação de Trabalho Infantil] foi criado 
o cadastro único.

Está aqui. A Folha de S. Paulo, de 5 de março 
de 2003, publicou:

“Lula pode descartar Cadastro Único Social”, 
matéria da jornalista Marta Salomon.

Um dos principais legados da era Fernando Hen-
rique Cardoso na área social corre o risco de ir para 
o lixo. Depois de ter custado aos cofres públicos mais 
de R$100 milhões, o Cadastro Único para Programas 
Sociais do Governo Federal vai passar pelo menos 
por uma reforma na administração Luiz Inácio Lula da 
Silva, que cogitou até de descartar o trabalho já feito.

Cogitou, mas, felizmente, não o descartou!
Bem, concluo este meu pronunciamento, Sr. Presi-

dente, com uma sugestão, pois nunca é demais sugerir. 
A oposição tem também a função não apenas de criticar, 
mas de sugerir, de apontar os caminhos. Quero sugerir 
à Presidente Dilma que deixe a campanha eleitoral de 
lado e que governe o País. Um País que, infelizmente, 
apresenta hoje índice de crescimento econômico abai-
xo do crescimento vegetativo da população brasileira. 
Portanto, nós estamos caminhando para um cenário 
de redução efetiva da renda per capita, conjugado com 
a inflação que teima em sair do controle.

Ontem, o Senador Mário Couto, ocupando a tri-
buna, desceu a minúcias ilustrando, o que digo agora 
com dados concretos, sobre o aumento do preço da 
farinha, do açaí, do feijão, do macarrão, do óleo de 
cozinha. Tudo a mostrar, Sr. Presidente, que esta po-
lítica econômica fracassou e que é preciso mudá-la 
urgentemente. E é para esta tarefa que nós, da opo-
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sição, conclamamos a Presidente da República, para 
assumir a liderança em projetos de reformas urgentes 
e importantes, de modo a destravar esses gargalos 
terríveis que asfixiam o povo brasileiro.

Ouço o aparte, se V. Exª me permitir, Sr. Presi-
dente, rapidamente, do Senador Cristovam Buarque.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 
Senador Aloysio, esse é um tema que nós deveríamos 
estar debatendo com muito mais cuidado do que es-
tamos fazendo. Eu lamento que sua fala, que é impor-
tantíssima, não esteja possibilitando aqui um grande 
debate. Nós estamos criando ilusões, sobretudo no 
uso do verbo “superar” a pobreza. Mesmo que essas 
pessoas tivessem saído da pobreza com R$70,00 a 
mais por mês, elas não teriam superado a pobreza. 

(Soa a campainha.) 
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – A 

superação é ir sem volta. Hoje, mesmo que R$70,00 
permitissem sair da pobreza, isso não é seguro. Basta 
uma inflação de 4% ou 5% ao mês que, em cinco anos, 
cai quase à metade o valor disso. Basta um governo, 
por alguma razão, decidir mudar o programa e criar 
outro que nós já temos, outra vez, a pobreza de volta. 
Então, a Presidente errou quando usou a palavra “su-
peração”. É um erro. Ela maculou o dicionário ou quis 
nos iludir. Além disso, como o senhor mesmo disse, 
R$70,00 não fazem com que as pessoas fiquem fora 
nem temporariamente. Eu posso não estar fazendo as 
contas certas, mas deve dar menos de dois pães por 
dia por cada pessoa de uma... 

(Interrupção do som.)
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 

...pouco tempo. É um a dois pães por dia para uma 
família de cinco. Então, nós precisamos levar mais a 
sério o problema da pobreza no Brasil. E, finalmente, 
há uma prova de que as coisas não estão bem: é o 
Governo comemorar o aumento do número de pesso-
as com Bolsa Família. Se o Programa estivesse indo 
bem, a gente estava comemorando a redução dos que 
dele necessitam, e não comemorando o aumento tan-
tos anos depois de o Programa implantado. Eu tento 
descobrir, mas os dados do Ministério do Desenvolvi-
mento Social não permitem; não é que não permitam 
acesso, é que são muito complicados. Eu tenho quase 
certeza de que, hoje, há muitos pais do Bolsa Família 
que foram crianças do Bolsa Família. Logo, o Progra-
ma fracassou. Ainda que seja reconhecido como um 
ato de generosidade, não é um ato de transformação. 

(Soa a campainha.)
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 

Essa transformação vem da estrutura, não vem das 
finanças; e aí, vem da economia, criando emprego com 
salários, vem da educação, criando a possibilidade do 

emprego, e vem do atendimento dos serviços sociais 
essenciais, como saúde e segurança. A quantia de 
R$70,00 por mês é pouco demais para se dizer que a 
pessoa saiu da pobreza naquele instante. Um progra-
ma de transferência de renda é insuficiente para dizer 
que houve superação. E, finalmente, essas pessoas 
não mudaram de posição social. Continuam na mesma. 
Talvez o estômago delas – isto é bom – tenha mudado 
da posição de necessidade. Hoje, conseguem comer, 
mas não dá para chamar de superação e nem mes-
mo de passagem fora da pobreza. Derrubamos, prati-
camente, o muro que separa os que comem dos que 
não comem, mas não derrubamos o muro que separa 
os que têm emprego dos que não o têm, os que têm 
educação dos que não o têm, os que têm saúde dos 
que não a têm. Por isso, esse tema é tão importante 
ser debatido. Eu o felicito por trazê-lo aqui.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Obrigado.

Agradeço o aparte de V. Exª, Senador Cristovam 
Buarque, que enriquece sobremaneira o meu pronun-
ciamento. Tenho certeza de que V. Exª será uma das 
vozes mais acatadas, mais ouvidas nos debates que, 
em boa hora, a atual Mesa Diretora resolveu instituir no 
horário da Ordem do Dia para a participação do Sena-
do no equacionamento dos grandes temas nacionais.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Aloysio Nunes Fer-
reira, a Srª Ana Amélia deixa a cadeira da Pre-
sidência, que é ocupada pelo Sr. Jorge Viana, 
1º Vice-Presidente.

Durante o discurso do Sr. Aloysio Nunes Ferrei-
ra, o Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa 
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Renan Calheiros, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.

Eu tenho um rápido comunicado a fazer à Casa. 
Eu e o Presidente da Câmara dos Deputados, Deputa-
do Henrique Alves, acertamos, ontem, em reunião que 
realizamos, a promulgação, para logo mais, ao meio-
-dia, na Presidência do Senado, do decreto legislativo 
que põe fim – e queria convidar a todos que estão aqui, 
no plenário, e em outras dependências da Casa para a 
promulgação – aos 14º e 15º salários. É um forte sím-
bolo deste novo momento do Congresso Nacional, em 
que estamos trabalhando verdadeiramente, cada vez 
mais, atendendo aos anseios da sociedade.

Nós decidimos colocar em votação, às 19 horas, 
na próxima terça-feira, 5 de março, em sessão do Con-
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gresso, o veto dos royalties do petróleo. Após essa vo-
tação, será iniciada a análise do Orçamento de 2013.

Independentemente das nossas posições polí-
ticas, é nossa obrigação dar a palavra final sobre os 
vetos, que foram se acumulando ao longo dos anos. 
O veto é a última etapa de processo legislativo e deve 
ser apreciado.

Dos cerca de 3.200 vetos que estão na pauta 
do Congresso, 1.478, pelo menos, deverão ser de-
clarados prejudicados. Isso, porque são matérias que 
já perderam o efeito legal, que são inócuas, portanto. 
Ainda assim, será aberto prazo para recurso, confor-
me determina o Regimento do Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Aloysio.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Sr. Presidente, eu peço a palavra pela 
ordem para abordar o tema da votação do Orçamento, 
se V. Exª me permite.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Se V. Exª me permitisse, eu o inscreveria 
para logo após este comunicado que estou...

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Ah, pois não. Pensei que V. Exª havia 
concluído.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – ... fazendo à Casa. Mas, com muito 
prazer...

Nós acertamos, também, na reunião com o Pre-
sidente da Câmara, a criação de uma comissão mista 
para a reforma do Regimento Comum do Congresso 
Nacional. Seis Deputados e seis Senadores irão pro-
por soluções, em 90 dias, para modernizar e atualizar 
o regulamento, que, como todos sabem, é da década 
de 1970. 

E, até para agilizar os trabalhos, já designamos 
para compor essa comissão, pelo Senado Federal, o 
Senador Romero Jucá, que é o 2º Vice-Presidente da 
Mesa; o Senador Edison Lobão Filho, que é o Relator 
da reforma do Regimento na Comissão de Constituição 
e Justiça; o Senador Flexa Ribeiro, que é 1º Secretário 
da Casa; o Senador Walter Pinheiro; o Senador Jorge 
Viana, que é 1º Vice-Presidente do Senado Federal; 
e a Senadora Ana Amélia.

Os Deputados que foram indicados pelo Presi-
dente da Câmara foram os Deputados Federais Cândi-
do Ribeiro, Osmar Serraglio, Bruno Araújo, Mendonça 
Filho, Júlio Delgado e Jô Moraes.

Nós decidimos também, nessa reunião de ontem, 
criar a página do Congresso Nacional na Internet, com 
o objetivo de agilizar e uniformizar o processo legisla-
tivo das duas Casas. Hoje, há a página do Senado na 
Internet e a página da Câmara dos Deputados, mas 

não há a página do Congresso Nacional, que será ime-
diatamente criada. Nosso objetivo, tanto meu quanto 
do Presidente da Câmara, é facilitar a pesquisa do 
cidadão, dar mais transparência ao nosso trabalho, 
deixar a informação sobre os projetos mais acessível 
a todos. Determinamos também – e esta informação 
eu trago com muita satisfação para o Senado Federal 
– informatizar o trânsito eletrônico de documentos le-
gislativos entre as duas Casas do Congresso Nacional. 
Isso significa a conversão de todo o processo legisla-
tivo em papel para o processo eletrônico. Nós vamos 
criar a assinatura digital, padronizar a apresentação de 
proposições e pareceres em Comissões Mistas. Essas 
ações nós consideramos, tanto o Presidente Henrique 
quanto eu, essenciais para o aperfeiçoamento do flu-
xo de trabalho entre a Câmara e o Senado Federal.

Nós definimos também modernizar os Diários do 
Senado, da Câmara dos Deputados e do Congresso, 
que deixarão de ser oferecidos apenas em papel e se-
rão disponibilizados por meio eletrônico, dando conti-
nuidade, assim, ao trabalho de aumentar a eficiência 
e eliminar os desperdícios.

Nós gostaríamos de prestar essas informações 
ao Plenário e ao País. Também, nessa mesma direção, 
estamos concluindo os termos de cooperação – esta 
informação também é muito importante – para transferir 
os médicos e demais servidores da área de saúde do 
Senado Federal. Não se trata, todos sabem, isso aqui 
foi discutido, de nenhuma ação isolada, mas de um 
conjunto sistematizado de ações, de modo a otimizar 
os serviços emergenciais e eliminar sobreposições, 
gastos e privilégios. Dessa forma, de um total de 146 
servidores daquela unidade, estaremos retirando 92 
profissionais. Dois terços dos servidores sairão daque-
la estrutura e irão para o Governo Federal e Governo 
do Distrito Federal, em que os mesmos profissionais 
continuarão a exercer suas atividades e prestando ser-
viços imprescindíveis para toda a sociedade.

Em contrapartida, Srs. Senadores, o Senado Fe-
deral receberá profissionais em áreas em que há ca-
rência, como informática e gestão de políticas públicas. 
A desativação do serviço médico representará, como 
disse aqui e defendi no dia da eleição do Senado, uma 
economia direta e indireta de mais de R$6 milhões. 
Manteremos no Senado, como decidiu a Mesa, ape-
nas o serviço de emergência.

É bom frisar que, para o seu funcionamento, o 
serviço médico demanda, além de profissionais de 
saúde, administradores, pessoal de informática, orça-
mento público, assessoramento, segurança e outros 
profissionais. Estamos procedendo ao levantamento 
dos equipamentos que ficarão no Senado, na Emer-
gência. Também vamos redimensionar todos os con-
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tratos referentes aos serviços médicos, estabelecer os 
critérios para definir a permanência dos profissionais, 
os novos espaços físicos e a estrutura do órgão. Isso, 
além do que já foi fartamente anunciado, que é o corte 
de 25% de todas as funções comissionadas.

O modelo vigente no Senado, um serviço gra-
tuito de saúde coexistindo com um plano de saúde 
copatrocinado pelo Senado, é, como todos sabem e a 
Mesa decidiu, indefensável, especialmente pelo custo 
triplicado e pelo modelo existente para os demais tra-
balhadores do Brasil.

Aqui nós assumimos o compromisso de que, tão 
logo detectemos privilégios, vamos trabalhar verdadei-
ramente para removê-los. Todo esse esforço se deve à 
necessidade de sermos cada vez mais transparentes 
e eficazes, dando continuidade ao novo momento do 
Congresso Nacional, num tempo em que se exige de 
todos nós, além de transparência e eficiência, moder-
nidade, agilidade e trabalho intenso para atendermos 
cada vez mais aos anseios da sociedade. E é isso o 
que estamos fazendo e o que continuaremos a fazer. 

Como disse na oportunidade em que anunciáva-
mos essas providências, o Senado tem quatro desafios: 
austeridade interna, em que faremos mais com menos; 
ser a instituição número um em transparência; cola-
borar com uma agenda microeconômica para facilitar 
o ambiente de investimentos; e defender de maneira 
inflexível a liberdade de expressão.

Aliás, sobre isso, antes de ouvir os Srs. Sena-
dores, gostaria de comunicar à Casa que hoje terei a 
satisfação de visitar as instalações da Secretaria Espe-
cial de Comunicação Social, acompanhado do querido 
amigo Fernando César Mesquita, que, ao longo dos 
últimos anos, contribuiu, com muita competência e com 
muita arte, para abrilhantar a cobertura do sistema de 
comunicação do Senado Federal.

Fernando César é um dos comunicadores mais 
competentes, verdadeiros e experientes deste País. 
Sempre participou da discussão dos grandes temas 
da Nação. Acompanhou de perto o processo de rede-
mocratização da República, conduzido, já disse aqui 
e queria, mais uma vez, repetir, pelas mãos sábias 
deste nosso querido amigo, o Presidente José Sarney. 

Desde aquele momento, Fernando César ajudou 
a conceber e a implementar a política de comunica-
ção social do Estado brasileiro e foi ativo defensor da 
liberdade de expressão e da transparência no trato da 
coisa pública. Aqui no Senado, ele deu contribuições 
decisivas para criar o sistema de comunicação, para 
modernizar, para ampliar o sistema de comunicação, 
a própria cobertura da TV e da Rádio Senado, bem 
como, em todos os momentos, para dinamizar a dispo-

nibilização de seus conteúdos jornalísticos na Internet 
e em canais multimídias.

Fernando César Mesquita, infelizmente, deixa 
hoje a direção da SECS por opção pessoal e, muito a 
contragosto, sou obrigado a aquiescer com o pedido 
desse querido amigo. Mas, sinceramente, não dava 
para deixar de fazer esse reconhecimento público, de 
fazer esse registro nos Anais desta Casa.

Mais uma vez, apresento o meu profundo apreço, 
a minha grande admiração pela pessoa humana que 
é Fernando César Mesquita.

Eram essas, Srs. Senadores, as...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Vou conceder a palavra, pela ordem 
de pedido, ao nosso Senador Aloysio Nunes Ferreira, 
ao Senador Vital do Rêgo, em seguida, ao Senador 
Ricardo Ferraço e à Senadora Ana Amélia.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Sr. Presidente, antes, peço a palavra 
para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Aloysio, com a palavra V. Exª 
para uma questão de ordem. 

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Para uma questão de ordem. Com revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, V. Exª me permita, 
como preâmbulo apenas, me associar à homenagem 
que V. Exª presta a este grande comunicador, a esta 
extraordinária figura humana, a este amigo querido 
que tanto serviço presta ao Senado, que é Fernando 
César Mesquita.

Também gostaria, ainda preambularmente, de 
saudar as medidas tomadas pela Mesa Diretora que 
V. Exª acaba de anunciar e que vão todas elas no 
sentido de conferir maior eficiência ao nosso trabalho 
legislativo, economizar gastos e, a partir daí, recupe-
rar a credibilidade e o prestígio desta instituição tão 
desgastada ao longo das décadas.

V. Exª anunciou também a promulgação da norma 
que aboliu esta anacrônica ajuda de custo do início e 
do final da sessão legislativa, mas a questão de ordem 
que formulo a V. Exª como Presidente do Senado e 
também, nessa condição, como Presidente do Con-
gresso Nacional, diz respeito a problema que estamos 
vivendo e, no meu entender, contribui de maneira in-
comparavelmente mais grave para o desprestígio do 
Congresso, que é o não-exercício efetivo da nossa 
atribuição legislativa. V. Exª acaba de dizer, com toda 
razão, que o processo legislativo se completa com a 
deliberação sobre os vetos. Sem que haja essa delibe-
ração, o processo legislativo fica encruado, acumula-
-se uma série de interrogações sobre a eficácia das 
leis, prospera a insegurança jurídica, e o Congresso 
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incorre em mora vergonhosa no cumprimento de suas 
obrigações. Quando o Presidente da República veta, 
ele exerce uma competência que é dele, a competência 
de pedir ao Congresso que examine melhor proposição 
aprovada, mas o Congresso não tem cumprido a sua 
obrigação, exercido a sua competência, que é dar a 
palavra final no processo legislativo.

A Constituição de 1988, Sr. Presidente, criou, 
pela primeira vez na história constitucional brasileira, o 
mecanismo do trancamento da pauta, em três circuns-
tâncias e quando o Congresso Nacional não delibera 
no devido tempo, no tempo prescrito pela Constituição.

São três as hipóteses de trancamento de pauta 
no Congresso: quando não delibera no devido tempo 
sobre projetos com urgência constitucional; quando 
não delibera sobre medidas provisórias; e, quando 
não delibera sobre vetos, quando haja vetos penden-
tes de deliberação, esgotado o prazo de 30 dias da 
sua comunicação. 

São três sanções que o Constituinte originário 
impôs ao Congresso para obrigá-lo, de alguma forma, 
a trabalhar; e três sanções que o mesmo Constituinte 
impôs também ao Executivo, para evitar que, manobran-
do maiorias eventuais, consiga barrar deliberações do 
Congresso além do tempo prescrito pela Constituição.

Ora, esse trancamento de pauta é eficaz no caso 
das medidas provisórias – isso é nossa rotina; é efi-
caz no caso dos projetos com urgência constitucional 
– infelizmente, o Governo prefere recorrer às medidas 
provisórias, mas, nas vezes em que recorreu à urgên-
cia constitucional, houve trancamento de pauta; só que 
com os vetos, há muito tempo, dez anos ou mais, o 
Congresso não exerce essa competência.

É a hora, Sr. Presidente, de nós fazermos autocrí-
tica na prática, autocrítica eficaz. Não adianta lamentar 
que, no passado, isso tenha ocorrido. É preciso que 
nós estanquemos essa ilegalidade.

Por isso, Sr. Presidente, eu não acho prudente 
que V. Exa coloque na pauta da sessão do Congresso 
a votação do Orçamento, por uma razão: é que nós 
teremos a Lei Orçamentária aprovada em confronto 
direto com disposição absolutamente inquestionável 
da Constituição brasileira, e que vem sendo descum-
prida. Esse descumprimento não faz jurisprudência. 
Nós precisamos corrigir isso, e V. Exa apontou cami-
nhos para corrigi-lo: declarar prejudicados uma série 
de vetos que perderam eficácia porque incidem sobre 
leis já revogadas.

Nós vivemos também, Sr. Presidente, a rotina 
de aprovarmos medidas provisórias com dispositi-
vos manifestamente inconvenientes, quando não in-
constitucionais, premidos pelo tempo, sabendo que o 
Presidente irá vetá-los. São vetos tranquilos para se-

rem mantidos. Mas haverá sempre algumas matérias 
polêmicas, e essas matérias polêmicas têm que ser 
enfrentadas, com a latitude que V. Exa tem para pro-
gramar a Ordem do Dia. 

Têm razão os Ministros do Supremo que dizem 
que a programação da Ordem do Dia é uma compe-
tência do Presidente do Congresso.

V. Exª, com sabedoria, com discernimento e li-
derança, tem todas as condições para nos convocar 
ao trabalho, para nos fazer trabalhar e programar uma 
Ordem do Dia que seja exequível. Não haverá nenhum 
obstáculo por parte da oposição, se V. Exª seguir esse 
caminho. Mas tenho o dever de dizer a V. Exª, por le-
aldade, que, na votação do Orçamento, pediremos 
votação nominal e, aprovada a Lei Orçamentária, em 
condições irregulares, iremos questionar a sua cons-
titucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Agradeço muito a intervenção de V. Exª. 
É importante ressaltar o quanto a intervenção de V. Exª 
qualifica essa discussão. Concordo com quase tudo 
que V. Exª colocou. Realmente, é dever do Congresso 
Nacional, dever constitucional do Congresso, completar 
o processo legislativo. O processo legislativo, concor-
do, não pode ficar pela metade. Adotamos, até agora, 
uma sistemática em que os Líderes partidários faziam 
uma opção pelos vetos que deveriam ser apreciados, 
estabelecia uma pauta.

É evidente que, depois da decisão do Supremo 
Tribunal Federal, vamos ter que alterar esse mecanis-
mo, em função da necessidade de se completar esse 
processo legislativo. Acho que, com relação a esse en-
tendimento, estamos absolutamente de acordo e esse 
é o pensamento do Congresso Nacional como um todo.

Agradeço a V. Exª.
Senador Vital do Rêgo.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB. Sem 

revisão do orador.) – Senador Renan Calheiros, inicial-
mente, gostaria de reportar a fala do experiente, com-
petente e consagrado Senador Aloysio Nunes Ferreira, 
dizendo que, também em nome do PMDB, concorda-
mos quase que totalmente com as expressões lúcidas 
do Senador Aloysio. Temos que enfrentar aquilo que 
estava sendo, muitas vezes, deixado como um segun-
do plano no processo legislativo e que só completará 
com a decisão, por parte do Congresso Nacional, da 
deliberação com relação aos vetos.

Mas quero dizer que, na próxima segunda-feira, 
V. Exª, ao lado do Senador Jorge Viana, do Senador 
Romero Jucá, estará completando um mês de exercí-
cio à frente da Mesa Diretora deste Senado. O tempo 
passa, mas passou de forma eficaz para todos nós 
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Senadores, que encontramos, já no primeiro dia, uma 
agenda positiva neste Senado. Foram medidas admi-
nistrativas, entre as quais algumas V. Exª já mencio-
nou ao longo desse comunicado, fundamentais para 
a abertura cada vez mais consolidada, iniciada pelo 
Presidente Sarney e, agora, por V. Exª: modernização 
com critérios, com absoluta transparência de ativida-
des fins para o exercício do nosso mandato. 

Isso nos deixa muito tranquilos com relação à 
condução do nosso trabalho. Agora, V. Exª nos traz, 
com o Presidente Henrique Eduardo Alves, uma série 
de medidas atinentes ao Congresso Nacional, que V. 
Exª preside de comum acordo com o Presidente da 
Câmara. Isso é muito importante, porque eu vejo que, 
por força de uma série de outras situações que foram 
criadas e construídas ao longo desses anos, essa 
questão dos vetos era um desafio que nós não querí-
amos, de alguma sorte, enfrentá-los. Preferíamos – e 
aí vem a nossa autocrítica – deixá-los como uma si-
tuação secundária. 

Agora, V. Exª, tão logo o processo foi judicializa-
do e o Poder Judiciário, através do Supremo Tribunal 
Federal, tomou uma posição não monocraticamente 
através de liminar, mas de forma definitiva, dando-
-nos segurança jurídica para convocar o Congresso 
Nacional, na próxima terça-feira, e estabelecermos 
uma pauta – e essa pauta atende ao interesse nacio-
nal – convocou-nos para votar o veto dos royalties e, 
depois, o Orçamento. O Relator Romero Jucá já, a seu 
tempo, entregou o seu trabalho; e a Comissão Mista de 
Orçamento já cumpriu o seu papel aprovando o Orça-
mento de 2013. Tudo isso nós temos que deixar para 
a discussão do Congresso Nacional. E, aí, nós vamos 
respeitar a posição do PSDB e, repito, a posição lúci-
da do PSDB quando, de forma constitucional, aborda 
e vai exercer a obstrução necessária. 

Por isso, Sr. Presidente, penso que algo mais 
o Congresso Nacional poderia dar à Nação, e esse 
algo mais vem com a reforma do nosso Regimento 
Interno, que é, sem dúvida alguma, um espaço vazio. 
Todos nós estamos compelidos a exercer missões – 
e eu, recentemente, exerci uma missão em nome do 
Congresso Nacional, presidindo uma Comissão Mista 
Parlamentar de Inquérito e vi, Sr. Presidente, o quan-
to estamos atrasados na atualidade de dispositivos 
regimentais que possam nos subsidiar na tarefa do 
exercício dessa presidência. 

A Comissão criada por V. Exª com seis Senado-
res e seis Deputados, junto ao trabalho extraordinário 
que tem feito o Senador Edison Lobão Filho, compi-
lando uma série de iniciativas, mais de uma centena 
de iniciativas do nosso Regimento do Senado Federal, 
certamente trará contribuição importante para a cons-

trução de um Regimento Comum que possa estar à al-
tura deste Congresso Nacional, que se moderniza com 
critérios absolutamente dinâmicos à nossa atividade.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu agradeço a V. Exª, e V. Exª tem ab-
soluta razão. A partir dessa decisão do Supremo Tri-
bunal Federal, não há, do ponto de vista dos outros 
Poderes, da sociedade, da pluralidade mesmo da nossa 
composição, nenhuma dúvida do papel constitucional 
do Congresso Nacional. E esse debate, sobretudo, vai 
criar condições para que a gente possa definir critérios 
para a pauta. Nós fizemos questão de inverter a or-
dem da pauta. Deixamos o orçamento como o terceiro 
item da pauta, porque vamos ter que votar primeiro a 
LDO – há urgência para votarmos primeiro a LDO –, 
e, em seguida, votarmos o Orçamento. Mas tivemos 
essa preocupação.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Sr. Presidente, V. Exª me permite um 
post scriptum na minha questão de ordem? Apenas 
porque eu fui mal interpretado. Apenas para corrigir.

V. Exa me permite? É um minuto. 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Pode, sim.
Com a palavra V. Exa.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/

PSDB – SP. Pela ordem. Com revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, eu não disse que vamos obstruir a vota-
ção do Orçamento. Eu vou pedir uma verificação de 
votação. Isso em primeiro lugar.

Em segundo lugar – apenas uma precisão –, o 
Supremo Tribunal Federal não abordou a questão do 
trancamento da pauta. Essa questão não foi levada ao 
conhecimento do Supremo Tribunal Federal. A única 
questão que foi objeto da decisão liminar, derrubada 
depois pelo Plenário, foi a respeito da liberdade e da 
autonomia que tem o Presidente do Senado, o Presi-
dente do Congresso, de elaborar a ordem de apreciação 
dos vetos, sem ter que, necessariamente, obedecer à 
ordem cronológica da sua comunicação.

Agora, a questão do Orçamento, ou melhor, a 
questão do trancamento da pauta, Sr. Presidente, não 
foi abordada pelo Supremo Tribunal Federal. E é este 
o objeto da questão de ordem, para a qual eu peço a 
reflexão de V. Exa daqui até terça-feira.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Muito obrigado a V. Exa.
Responderemos a questão de ordem apresenta-

da pelo Senador Aloysio Nunes Ferreira. 
Senador Ricardo Ferraço.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – 

ES. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sena-
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dor Renan Calheiros, Vice-Presidente, Senador Jorge 
Viana, 2º Vice-Presidente, Senador Romero Jucá, eu 
quero começar pelo final, pela provocação feita aqui 
pelo meu dileto e querido companheiro Senador Vital 
do Rêgo, nosso querido Presidente da Comissão de 
Justiça, a quem eu tenho uma larga solidariedade, 
mas também uma profunda divergência em relação à 
questão dos royalties.

Sobre esse aspecto, nós estaremos fazendo o 
enfrentamento desse debate na próxima terça-feira, 
por convocação do Presidente do Congresso Nacional, 
Senador Renan Calheiros.

Lamentavelmente, o sentimento que nós esta-
mos vendo respirar, Sr. Presidente, é de que o Con-
gresso Nacional caminha para a não manutenção do 
veto aposto pela Presidente Dilma. Um veto que, a 
meu juízo, é absolutamente acertado, um veto que, a 
meu juízo, é produto, é consequência da segurança 
jurídica, da responsabilidade de que nós não pode-
mos e não devemos emitir um sinal para o mundo de 
que somos um País disposto a tudo, de que nós não 
respeitamos contratos, de que nós retroagimos sobre 
a segurança jurídica.

Sobre isso, nós estaremos no exercício das nos-
sas convicções, na terça-feira, debatendo e, sobretudo, 
fazendo a defesa, com muita convicção, daquilo que, 
inclusive, está consagrado na Constituição Federal que 
é a compensação sobre os impactos gerados pela in-
dústria do petróleo e do gás em nosso Estado.

Por ora, Sr. Presidente, o que eu quero é, na prá-
tica, cumprimentá-lo e cumprimentar a Mesa Diretora 
do Senado, com quem V. Exª tem compartilhado es-
sas importantes decisões saneadoras na direção de 
mostrar o princípio e a necessidade da austeridade no 
Senado da República que é espelho, que é referência 
para as demais casas legislativas, dos demais entes 
federados, das nossas assembleias legislativas, das 
nossas câmaras municipais. O que fazemos aqui para 
o bem e para o mal é observado País afora.

E V. Exª e também o Deputado Eduardo Henrique 
Alves puderam anunciar ontem, com o apoiamento da 
unanimidade dos Deputados Federais, a consolidação 
de uma página virada – o fim do 14º e do 15º salário 
–, decisão que nós já tínhamos tomado aqui no Se-
nado da República, e decisão que a Câmara em bom 
tempo adotou, virando essa página e removendo da 
nossa rotina, do nosso exercício político essa prática 
que tanto prejuízo tem causado à imagem e à reputa-
ção do Congresso Nacional.

Mas não apenas isso. Eu fui, Sr. Presidente, re-
lator da reforma administrativa na Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania. Sucedi o Senador Tasso 
Jereissati, que, designado no seu tempo, contou com 

o concurso da Fundação Getúlio Vargas, e fez um es-
tudo profundo e detalhado a respeito da necessidade 
de nós refundarmos a estrutura organizacional do Se-
nado da República.

E salta os olhos, Sr. Presidente, que o Senado da 
República francês possa custar R$1 bilhão ao contri-
buinte francês, e o nosso Senado custe R$3 bilhões, 
R$3,5 bilhões ao contribuinte brasileiro.

É contra isso que V. Exª está se levantando. V. 
Exª ainda como pré-candidato dialogava com seus 
companheiros e falava dessas iniciativas que estaria 
tomando – como está na prática o fazendo não com 
discurso, mas com fatos concretos. As medidas sa-
neadoras que V. Exª tem liderado com a nossa Mesa 
estão em linha com tudo aquilo que foi proposto pela 
Fundação Getúlio Vargas, trabalho que foi feito com 
muito cuidado e com muito zelo.

De modo, Sr. Presidente, que eu considero que 
esse primeiro grande passo está dado. E não se ganha 
uma batalha, não se ganha uma guerra sem um bom 
primeiro passo. O bom primeiro passo foi dado, está 
sendo dado. E a nossa convicção, a nossa perspec-
tiva, a nossa esperança, a nossa confiança é de que 
outros passos sejam dados, para que a nossa institui-
ção, para que o Senado da República possa, de fato, 
dar uma resposta à sociedade brasileira.

Cumprimento V. Exª, os nossos colegas Senado-
res que compartilham com V. Exª dessas importantes 
decisões que foram tomadas e que - tenho certeza - 
continuarão sendo tomadas ao longo dos próximos dias, 
das próximas semanas e dos próximos meses em favor 
do fortalecimento do Senado da República, que não 
pertence a nenhum de nós, que está acima de todos 
nós. Nós passamos, mas a instituição fica com o papel 
absolutamente fundamental na Federação brasileira.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Agradeço ao Senador Ricardo Ferraço. 
Eu já disse aqui e queria repetir: o relatório de V. Exª, 
o detalhamento que V. Exª possibilitou no seu relató-
rio tem realmente inspirado a reforma administrativa 
profunda que a Mesa do Senado Federal está enca-
minhando. O seu relatório tem sido um norte perma-
nente. Nós levaremos esse relatório em consideração 
em todos os momentos.

Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Sem revi-

são da oradora.) – Caro Presidente, Senador Renan 
Calheiros, Srªs e Srs. Senadores, eu queria ratificar 
e endossar a homenagem que fez V. Exª e também o 
Senador Aloysio Nunes Ferreira ao jornalista Fernan-
do Cesar Mesquita e a toda a equipe que integra a 
Secretaria de Comunicação desta Casa.
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Eu conheço Fernando Cesar há muito tempo. 
Sou jornalista, como sabe V. Exª. Fernando Cesar, 
com seu talento e com sua capacidade, modernizou 
todo o processo de comunicação da Casa, facilitan-
do a transparência, porque, quanto mais informação, 
maior a transparência da instituição junto à sociedade.

Então, eu queria dizer que a homenagem a ele é 
absolutamente justa, oportuna e necessária. Ele está 
deixando um legado e um patrimônio muito importan-
te nesse processo de comunicação. Ele esteve no co-
mando, na liderança desse processo e também teve 
habilidade na escolha dos responsáveis pela Agência 
Senado, pela Rádio Senado, pela TV Senado e pelos 
sites do Senado, que contribuíram decisivamente para 
uma maior exposição das atividades desta Casa.

Então, eu queria reforçar e renovar os cumpri-
mentos e os agradecimentos pessoais, porque, em 
todos os momentos em que precisamos, na Comissão 
de Agricultura, nas audiências públicas, o apoio da TV 
Senado e de todo o aparato de comunicação foi indis-
pensável. Ele foi extremamente dedicado, aplicado e 
competente.

Então, eu queria renovar esses cumprimentos ao 
Fernando Cesar Mesquita, que deixou esse legado e 
esse patrimônio que temos de reconhecer necessa-
riamente.

Eu queria também, Sr. Presidente, fazer uma in-
dagação. V. Exª falou que 1.478 vetos já caducaram, 
perderam a eficácia. Esses entram num pacote só e, 
como disse V. Exª, poderão ser submetidos a recurso, 
como prevê o Regimento Interno. E os outros vetos? 
Como é que eles serão apreciados posteriormente ao 
veto dos royalties, que será o primeiro? Então, essa é 
a minha questão que coloco a V. Exª.

Ainda a respeito dessa matéria, nesta Casa, as 
medidas saneadoras que V. Exª adota em todos os 
aspectos, como a cedência dos médicos para o setor 
público e outras iniciativas, contribuem decisivamente 
para a melhoria da credibilidade desta instituição, que 
está, como sabemos todos nós, desgastada.

Mas retomo a questão da nossa responsabilida-
de institucional e da nossa responsabilidade política. 
Há pouco, falou o Senador Aloysio Nunes Ferreira e 
os demais Senadores também.

Ontem, o Presidente do Supremo Tribunal Fede-
ral, Ministro Joaquim Barbosa, que toda a sociedade 
brasileira e todos nós estamos admirando cada vez 
mais pela postura, pela seriedade e pela competência 
no comando da Suprema Corte, declarou, na conver-
sa que teve com jornalistas estrangeiros de agências 
noticiosas, que a derrubada da liminar foi um alerta ao 
Congresso Nacional. Ele disse que os Parlamentares, 
que nós, Senadores e Deputados, não podemos mais 

nos furtar da obrigação de votar os vetos dentro do 
prazo legal de 30 dias. Hoje, há um estoque de cerca 
de três mil vetos com análise paralisada no Congresso 
Nacional. Disse o Ministro textualmente:

A decisão de ontem [anteontem] foi uma decisão 
preliminar, eu diria que foi uma decisão de alerta ao 
Congresso. O Supremo cassou porque uma liminar não 
é a maneira correta, o meio apropriado para se tratar 
de uma questão tão relevante como essa das relações 
entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo.

E eu diria “e o Poder Judiciário”. “Mas no julga-
mento final, vamos ver qual vai ser o resultado”, afirmou 
o Presidente do Supremo. E mais disse ele:

O Presidente da República exerce o direito de 
veto. Ele veta a legislação, muitas vezes legislação 
inconstitucional, legislação que não é do interesse na-
cional ou legislação maluca, votada pelo Congresso. 
Ele veta, mas o Congresso tem o poder de rever esse 
veto, derrubar esse veto. Só que o nosso Congresso 
não faz isso há 13 anos.

Então, uso as palavras e a posição do Presiden-
te do Supremo Tribunal Federal para reafirmar a ne-
cessidade, a partir do exame do veto aos royalties do 
petróleo, de limparmos a pauta.

Aí V. Exª terá realmente cumprido um papel im-
portante, que eu, como Senadora que estou estrean-
do, espero e desejo que V. Exª exerça, para que nós 
resgatemos a credibilidade da instituição.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Antes de conceder a palavra ao Senador Cristo-

vam, eu gostaria de registrar, com muita satisfação, a 
presença entre nós do nosso querido Senador João 
Alberto, que se faz, neste momento, acompanhado da 
Juventude do PMDB, da representação do Maranhão.

(Palmas.)
Muito obrigado pela presença de todos vocês.
Muito obrigado, Senador João Alberto.
Com a palavra o Senador Cristovam Buarque.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 

DF. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Renan 
Calheiros, eu quero tocar numa palavra usada pelo 
Senador Aloysio Nunes, a palavra “autocrítica”. Creio 
que, realmente, este é um momento muito favorá-
vel, Senador Renan Calheiros – mesmo que poucos 
achem que não é exatamente como vou falar –, é um 
momento extremamente positivo, estando o senhor 
na Presidência do Senado, para nós fazermos essa 
reflexão de autocrítica.

Temos de fazer uma autocrítica sobre os nossos 
benefícios. Não sei se foi o Senador Vital do Rêgo que 
falou, mas por que temos tantos benefícios quando 
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somos comparados com outros parlamentos? Temos 
de fazer a autocrítica sobre como é possível que, aqui 
e na Câmara, os vetos fiquem paralisados; a autocrí-
tica sobre a ausência de muitos de nós em plenário 
diariamente, quase sempre; a autocrítica da falta de 
debate entre nós. É um momento muito importante de 
fazer essa autocrítica. E aqui quero dizer que essa au-
tocrítica é de todos! Ninguém aqui é melhor do que o 
outro, ninguém aqui é menos responsável que o outro 
na situação. Quando falo, por exemplo, do baixo núme-
ro de presença no plenário, eu me incluo totalmente! 
Quando eu falo que há muitas viagens, eu me incluo 
totalmente! Eu faço parte do contingente dos que vêm 
aqui, falam e voltam para o gabinete ou vão atender 
aos seus eleitores.

Senador Renan, creio que, neste momento, essa 
autocrítica é muito urgente, muito necessária para a 
República, sem falar da autocrítica sobre como nos 
estamos comportando com relação a outros Poderes. 
Mas, além disso, creio que sua presença pode ser 
importante. Nem todos sabem e conhecem os proble-
mas que tivemos em sua eleição. De repente, pode 
ser extremamente positivo para o Senado e para a 
sua biografia que o senhor tome a iniciativa de levar 
adiante essa autocrítica do Senado. Não estou falando 
do Presidente, não – essa é uma questão pessoal –, 
mas do Senado, de todos nós. O que está acontecendo 
que nós nos comportamos de uma maneira que leva 
a opinião pública a se afastar de nós? O que fazemos 
para que o Supremo viva legislando?

Inclusive, ontem, Senador, Jucá, o Supremo ra-
tificou a Lei do Piso, ou seja, negou a inconstituciona-
lidade que era pedida pelo Governador do Rio Gran-
de do Sul, mas disse que determinada parte só vale 
a partir de agora. Lei vale a partir do dia em que foi 
sancionada pelo Presidente da República! Se ela foi 
errada, o Supremo diz que é inconstitucional e rasga 
a lei. Agora, dizer que ela vale a partir de uma data 
posterior é uma interferência do Poder Judiciário nas 
ações do Estado brasileiro.

Então, eu queria ficar aqui relembrando a pala-
vra “autocrítica”, usada pelo Senador Aloysio Nunes. 
Falo da autocrítica de todos nós, sem exceção. Ao 
mesmo tempo, quero dizer que, de repente, pode ser 
um momento muito favorável para que essa autocrí-
tica seja feita e leve à correção dos problemas, como 
os excessos de benefícios que todos nós temos, não 
são uns ou outros. Então, não se pode acusar alguém 
individualmente. Também há o problema da falta de 
debate e de nossa ausência, não porque não traba-
lhamos, mas porque trabalhamos fora do plenário. Há 
o problema da submissão ao Poder Executivo, que 
manda suas medidas provisórias, e nós balançamos 

a cabeça quase sempre. Temos de fazer a autocrítica 
em relação a algo que me incomoda profundamente, 
que é a ideia de se votar com o corpo: “Quem estiver 
de acordo fique como está”. As coisas são aprovadas 
sem a gente saber que votou porque não se mexeu. 
Por um descuido qualquer, estamos votando em coi-
sas às quais somos contrários. Aqui, ficamos dispersos 
mesmo, telefonando, escrevendo.

Então, vamos registrar aquilo que o Senador 
Aloysio Nunes trouxe: é o momento de fazermos a 
autocrítica de que o Brasil precisa. O senhor pode, 
perfeitamente, ajudar e levar adiante esse trabalho, 
Sr. Presidente.

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.

Senador Sérgio, pela ordem.
Em seguida, falará o Senador Romero Jucá.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pri-
meiro, quero parabenizar V. Exª pela postura perante a 
Mesa do Senado Federal quando permite esse tipo de 
debate. Estamos aqui há pelo menos uns 40 minutos 
tratando desse tema que interessa diretamente a nós, 
Parlamentares, ao nosso Poder, o Poder Legislativo.

Eu vinha do aeroporto para o Senado, agora há 
pouco, e ouvia V. Exª, Sr. Presidente Renan, dizendo 
de nós resgatarmos a nossa autonomia, de darmos 
a última palavra no processo legislativo. Depois, ouvi 
atentamente, ainda no rádio, o Senador Aloysio, pela 
ordem, começar esse debate dos vetos, colocando 
também a postura do PSDB frente a essa decisão do 
Supremo em abrir a votação, Senador Romero Jucá, 
da Lei Orçamentária anual, que é tão necessária para 
o nosso País. Não tenho dúvidas de que vamos conse-
guir aprová-la, mesmo em questão de votação nominal.

Quero fazer uma reflexão muito rápida, da ne-
cessidade de darmos agilidade às nossas atividades 
parlamentares, ao nosso dia a dia.

Desde a Constituição de 1988, carregamos mui-
to o processo legislativo, aumentando o número de 
comissões, aumentando o número de subcomissões, 
aumentando o número de audiências públicas, porque 
o debate assim quer. O Brasil cada vez mais se sen-
te liberto – em 1988, com a redemocratização – mas, 
cada vez mais, nós queremos debater, e a sociedade 
tem mais acesso através dos meios que lhe permitem 
conversar com o seu Parlamentar, conversar com o 
Congresso. E nós cada vez mais temos uma agenda 
engessada: 3.200 vetos são um absurdo! Tanto é um 
absurdo que caducaram 1.400 vetos! Isso mostra a 
nossa ineficiência, porque fomos deixando isso acon-
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tecer durante esses mais de dez anos e chegamos a 
um ponto que não é mais possível! 

É por isso que eu acho que o grande desafio da 
Presidência do Senado, da Presidência do Congresso 
Nacional, da Mesa das duas Casas, da Câmara dos 
Deputados e do Senado Federal, será darmos um novo 
ritmo ao processo legislativo, será darmos resgate ao 
Legislativo, para que ele, sim, seja a última palavra em 
processo legislativo. E que haja, Senador Cristovam 
Buarque, respeito ao Poder Legislativo, porque é um 
absurdo nós vermos constantemente o Poder Judici-
ário legislando. 

A Resolução nº 22.610 do TSE criou norma para 
dizer como é que se cassa um mandato ou de quem 
é o mandato, no caso da fidelidade partidária. Esta-
belece prazo, regra e tudo mais. Não existe isso! Não 
existia precedente até então. O Supremo vem e diz 
que uma lei vale dali para frente, na totalidade, ou 
em parte, dali para trás. Não é o Supremo quem diz 
isso. O Poder Executivo exerce a prerrogativa do veto 
constitucionalmente, mas ele usa também a prerro-
gativa do veto para dar a última palavra do ponto de 
vista do processo legislativo. E quantas vezes aqui, 
neste plenário, no Colégio de Líderes, nós discutimos 
determinada emenda ou determinada medida provi-
sória, combinando, aqui entre nós, o veto, porque nós 
não tínhamos mais o tempo necessário para analisar 
e fazer a modificação? 

Então, o ano é de consolidação dos trabalhos do 
Legislativo, e eu faço essa referência para nós achar-
mos uma solução para os vetos. 

Eu sou o autor de uma das PECs sobre o novo 
rito para os vetos, a PEC nº 1, de 2013. Existem pelo 
menos mais umas três. Eu sugiro que nós juntemos 
todas essas PECs com um único relator, Senador Vital 
do Rêgo, V. Exª que é o Presidente na nossa Comissão 
de Constituição e Justiça, para dar a celeridade neces-
sária. E estipulamos um prazo, porque não podemos 
ficar assim. Depois sabemos que isso tem que passar 
também na Câmara. Vamos combinar com a Câmara 
dos Deputados para fazer isso o mais rápido possível 
e, se necessário, formar uma comissão mista com a 
Câmara dos Deputados para estudar esse assunto e 
dar a celeridade que ele exige. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Sérgio Souza, o Sr. 
Renan Calheiros, Presidente, deixa a cadeira 
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Ri-
cardo Ferraço.

O SR. PRESIDENTE (Ricardo Ferraço. Bloco/
PMDB – ES) – Muito obrigado, Senador Sérgio Souza.

Dando sequência à inscrição dos nossos ora-
dores, concedo a palavra ao eminente Senador Ro-
mero Jucá, que usará a tribuna na condição de Líder 
do PMDB, em nome, enfim, da Liderança do PMDB.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Pela 
Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, pedi a palavra para fazer al-
guns registros, mas quero começar registrando a pre-
sença, aqui no plenário, da representação do PMDB 
Jovem de Roraima, que veio para a Convenção do 
PMDB Jovem, que ocorre hoje, e para a Convenção 
Nacional, que ocorre amanhã, conduzida pelo Verea-
dor Massami Eda, Vereador da capital, do Município 
de Boa Vista, já no terceiro mandato. Um jovem que 
tem um futuro brilhante. 

Quero registrar também a presença do Edigley, 
do André, do Paulinho, enfim, de pessoas que fazem o 
dia a dia do trabalho político-partidário do PMDB entre 
a juventude de Roraima e que, portanto, merecem todo 
o nosso respeito e toda a nossa admiração.

Em segundo lugar, Sr. Presidente, eu quero regis-
trar que, como esta foi uma semana em que se focou 
muito a decisão do Supremo acerca da questão dos 
vetos, eu não ouvi comentários no plenário e não tive 
tempo de vir aqui para falar sobre uma decisão que 
o Supremo tomou e que também é importante para 
os professores, que foi a manutenção do piso salarial 
dos professores.

Vários Estados entraram com ação de incons-
titucionalidade contra a questão do piso salarial dos 
professores, e o Supremo julgou, dizendo que esse 
piso, da forma como foi calculado em 2011, é regular. 
Se houver alguma necessidade de modificação, tem 
que se modificar a regra, mas, pela regra vigente, o 
piso está correto.

Portanto, quero registrar isso, parabenizar os 
professores e dizer que o esforço que o Brasil faz para 
melhorar o salário dos professores é algo extremamen-
te importante. Esse é um dos pilares para se melhorar 
a educação. Não resta dúvida.

Então, na verdade, eu gostaria de registrar algo 
que passou quase que despercebido, que é exatamen-
te a manutenção do piso do salário dos professores 
em todo o Brasil.

Eu gostaria também de, num outro registro, fazer 
um apelo ao Ministro Alexandre Padilha, no sentido 
de que ele possa reajustar, Senador Vital do Rêgo, os 
valores pagos em diárias do TFD, que é o Tratamento 
Fora do Domicílio.

Isso, para o Norte do Brasil, principalmente, é 
extremamente importante, porque nós não temos, 
na nossa Região, tratamentos especializados. Então, 
muitas pessoas têm que deixar o Estado de Roraima, 



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 2 06727 

o Estado do Amapá, o Estado do Acre, o Estado de 
Rondônia e vir para Brasília, ir para São Paulo, custe-
adas pelo SUS, para fazer determinadas intervenções 
cirúrgicas ou tratamentos médicos; e o valor da diária 
está congelado há vários anos. 

Então, eu quero fazer um apelo ao Ministro Ale-
xandre Padilha, para que possamos reajustar o valor 
pago pelo Tratamento Fora de Domicílio, fazendo, assim, 
justiça e dando condições para essas pessoas que já 
saem dos seus Estados fragilizadas, com dificuldade 
de tratamento, para que possam, assim, ter melhor 
condição de executar esses tratamentos. 

Eu gostaria também de fazer um registro – e aí 
discordar do meu querido amigo Senador Aloysio Nu-
nes – a respeito da votação do Orçamento. Eu acho 
que a decisão do Supremo, ao liberar a pauta para 
que o Congresso possa fazer a pauta, libera também 
a votação do Orçamento. Nós temos toda a condição 
de votar o Orçamento, e a votação do Orçamento será 
uma votação única. Na verdade, não há outra peça no 
ano a não ser o Orçamento; não há sequência de ve-
tos. Portanto, é um ato jurídico perfeito a votação do 
Orçamento. Foi nos Orçamentos anteriores, que não 
foram questionados, e é neste Orçamento.

Tenho defendido uma política de votação de vetos. 
Acho que poderíamos votar o Orçamento por acordo, 
já que tecnicamente o Orçamento foi construído por 
acordo, inclusive com os partidos de oposição sendo 
atendidos nas suas reivindicações. Poderíamos votar 
o Orçamento, votar os royalties do petróleo, porque 
esse é um clamor da maioria da Casa, e, a partir daí, 
criar uma programação de votação de vetos, para que 
a Casa possa cumprir efetivamente a conclusão dos 
ritos legislativos. No caso, quando há veto, a última 
palavra tem que ser do Congresso Nacional.

Quero também fazer um registro rápido, mas jus-
to, a respeito do trabalho do jornalista Fernando César 
Mesquita, que implantou o sistema de comunicação do 
Senado e depois modernizou, aprimorou esse sistema 
em outras gestões. Merece todo o nosso respeito, toda 
a nossa admiração.

Hoje, se a TV Senado, se o Jornal do Senado, 
se a Rádio Senado são instrumentos eficazes para le-
var até a sociedade, Senadora Ana Amélia, a palavra 
e a posição do Senado, isso muito tem a ver com a 
dedicação, com o esforço, com a competência do Dr. 
Fernando César Mesquita.

O nome do Fernando César Mesquita era asso-
ciado à comunicação do Senado. Depois que ele deixa 
esse trabalho, por vontade própria, após muito tempo, 
merece da Casa e de nós Senadores – de mim pes-
soalmente, porque faço parte da Mesa Diretora – este 
registro, esse aplauso e essa admiração.

Quero também registrar, para encerrar, Sr. Presi-
dente, que, como foi dito pelo Senador Vital do Rêgo, 
a Mesa está completando um mês de gestão. Neste 
mês, nós tomamos decisões importantes. Implemen-
tamos inclusive parte da reforma que V. Exª, como dis-
se o Senador Renan, preparou e que serviu de norte 
nesse processo de reestruturação. Tomamos medidas 
duras no sentido de corte de gastos e vamos continuar 
a tomar medidas importantes para modernizar a Casa. 

O Presidente José Sarney fez um grande tra-
balho, avançou bastante na modernização da Casa, 
mas o Presidente Renan, nestes trinta dias, sem dúvi-
da nenhuma, deu uma dinâmica importante, avançou 
bastante e tem programação de um planejamento es-
tratégico, que será submetido aos Senadores, assim 
como a revisão do Regimento do próprio Senado e a 
revisão do Regimento do Congresso.

Portanto, duas peças importantes que precisam 
ser modernizadas, Senador Sérgio Souza, e que serão 
modernizadas com o trabalho de todos nós.

Então, fica aqui o registro deste mês de trabalho 
profícuo, um trabalho importante, realizado, e que, sem 
dúvida nenhuma, vai contribuir para que o Senado da 
República se valorize, credencie-se e chegue até a 
população em todos os recantos deste País.

Era esse o registro que eu gostaria de fazer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pela or-

dem, Presidente.
Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ricardo Ferraço. Bloco/

PMDB – ES) – Pela ordem, a Senadora Ana Amélia. 
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela ordem. 

Sem revisão da oradora.) – Caro Presidente Ricardo 
Ferraço, ontem, fiz um pronunciamento alertando, até 
com base nas informações de dirigentes sindicais do 
setor da indústria naval, eu sou do Rio Grande do Sul 
e lá temos o Polo Naval de Rio Grande, para o enorme 
significado da diversificação da produção industrial. 

Foi uma iniciativa da Presidente Dilma Rousseff, 
quando Ministra de Minas e Energia do governo pas-
sado, que, claro, agora tem um peso ainda mais rele-
vante no desenvolvimento de uma indústria naval que 
agrega tecnologia, agrega conhecimento e, sobretu-
do, geração, e agrega valor também a essa produção.

Ontem, fiz o pronunciamento e, surpreendente-
mente, hoje pela manhã, a Petrobras, empresa pela 
qual tenho enorme respeito e de que sou acionista 
minoritária, me enviou uma nota. Fiquei satisfeita por 
meu gabinete me dar essa informação. 

Na verdade, a Petrobras, por intermédio do ga-
binete da Presidente, da Drª Suzi Theodoro, simples-
mente me enviou a cópia de uma correspondência 
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que havia enviado à agência do jornal O Estado de 
S. Paulo. Acho que um Senador poderia merecer um 
pouquinho mais de atenção, com uma correspondên-
cia própria, com as informações, e não simplesmente 
encaminhar uma cópia da correspondência enviada 
ao veículo que publicou as informações. 

De qualquer modo, a despeito desse descuido 
com uma atenção maior aos Parlamentares, estamos 
aqui tratando de recuperar o prestígio da instituição, 
vou ler apenas uma frase que, talvez, resuma o que a 
Petrobras pretende fazer, que é a maior parte, porque 
a questão era a da desnacionalização, ou melhor, da 
não participação da indústria nacional na produção 
dos cascos ou das plataformas marítimas. 

Está escrito na nota enviada pela Petrobras à 
Agência Estado, portanto, não a mim, que “a maior 
parte dos serviços será executada nos estaleiros na-
cionais”. A construção das plataformas encomendadas 
pela Petrobras. Apenas 3% serão encomendas à China. 
Então, está dada a explicação da Petrobras.

E faço isso, com a responsabilidade que tenho 
do mandato, por ter abordado o assunto, ontem, com 
base nas informações do Sindicato da Indústria Naval 
do Rio de Janeiro e também pela preocupação no meu 
Estado do Rio Grande do Sul, que tem uma indústria 
naval bastante significativa, o Polo Naval de Rio Grande.

Muito obrigada, Sr. Presidente.

Durante o discurso da Srª Ana Amélia, o Sr. 
Ricardo Ferraço deixa a cadeira da Presidên-
cia, que é ocupada pelo Sr. Romero Jucá, 2º 
Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB 
– RR) – Fica feito o registro de V. Exª, mas fica regis-
trado também que a fala de V. Exª calou na Petrobras. 
Apesar de ter errado na forma, sem dúvida nenhuma, 
foi importante o alerta feito por V. Exª e a resposta 
dada pela Petrobras.

Pela ordem, Senador Vital do Rêgo.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Antes de o Sena-
dor Ferraço usar a tribuna, eu gostaria de me acostar 
à reclamação procedente da Senadora Ana Amélia. 
Não se trata o Senado da República da forma como a 
Petrobras tratou a Senadora Ana Amélia.

Também gostaria de me juntar a V. Exª e a tantos 
quantos enalteceram o trabalho deste cidadão, deste 
jornalista, deste repórter, na concepção da palavra: 
Fernando César Mesquita. O Sistema de Comunica-
ção do Senado, sem dúvida alguma, tem um marco 
importante conduzido por Fernando César Mesquita.

Estou aqui há dois anos e me orgulho muito de 
viver este momento importantíssimo da comunica-

ção nacional exercida pelo Senado, construída pelas 
mãos desse jornalista, que merece, no momento em 
que conclui a sua passagem brilhante, gestos como 
esse de V. Exª e de outros Senadores, aos quais me 
acosto neste momento.

O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB 
– RR) – V. Exª, Senador Vital do Rêgo, repercute e co-
loca algo que, tenho certeza, é pensamento de toda 
a Casa. É muito importante o reconhecimento e a pa-
lavra de V. Exª.

Por permuta na lista de oradores, com a palavra, 
o Senador Ricardo Ferraço, pelo tempo de 20 minutos.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Exmº Sr. Presidente em exercício, Senador Romero 
Jucá, agradecendo ao querido Senador Vital do Rêgo 
por me permitir vir à tribuna para, daqui a pouco, eu 
representar o Senado da República, na condição de 
Presidente da Comissão de Relações Exteriores, na 
posse do Embaixador Eduardo Santos no cargo de 
Secretário-Geral do Ministério das Relações Exterio-
res. Profissional do mais alto calibre, com experiência 
provada e testada, que, ao lado do Ministro Patriota 
e de toda uma estrutura, com extraordinário conheci-
mento e expertise, continuará dando, seguramente, im-
portantes contribuições ao desenvolvimento da nossa 
política internacional.

Mas, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, fui 
designado, meu querido Presidente, Senador Vital do 
Rêgo, na Comissão de Constituição e Justiça, como 
Relator de um dos mais perversos entulhos no dia a 
dia, no cotidiano dos brasileiros, que é o instituto de 
terreno de marinha.

Essa é uma herança que vem do Império e que 
traz muita angústia, muito sofrimento a um conjunto 
extraordinário não apenas de brasileiros que moram 
no leste e que estão à margem, à beira das praias, 
mas também de brasileiros do interior do nosso País.

Somente no meu Estado, são aproximadamente 
100 mil capixabas que precisam enfrentar uma legisla-
ção anacrônica, distorcida. E, na condição de Relator 
na Comissão de Constituição e Justiça, tenho tentado 
muito, tenho feito um esforço grande para que, em si-
nergia com o Governo Federal, especificamente com 
a Secretaria do Patrimônio da União e com o Ministé-
rio do Planejamento, possamos avançar na linha de 
simplificar e desonerar o contribuinte brasileiro das 
taxas que estão vinculadas a esse que é um instituto 
anacrônico e perverso e que tem feito vítimas em todo 
o País e no meu Estado.

Mas, neste momento, Sr. Presidente, uma das 
mais sagradas e renomadas instituições do meu Es-
tado está sofrendo uma ação da Secretaria do Pa-



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 2 06729 

trimônio da União em razão exatamente do terreno 
de marinha. E aqui não posso deixar de fazer o meu 
protesto, a minha manifestação em sua defesa, nem 
de dar o testemunho do trabalho que essa instituição 
desenvolve em nosso Estado, uma instituição univer-
sal, que está presente em muitas cidades do Brasil, 
inclusive no interior. Trata-se do Instituto Luiz Braille.

Louis Braille disse a certa altura: “Se os meus 
olhos não me deixam obter informações sobre homens 
e eventos, sobre ideias e doutrinas, terei de encontrar 
outra forma”.

A frase foi dita pelo educador francês, Senador 
Cristovam Buarque, em 1821, quando tinha ainda 18 
anos e já revelava o caráter confiante e obstinado do 
criador do sistema de leitura com tato para deficientes 
audiovisuais, instituto que recebeu o seu nome.

Louis Braille conseguiu superar com persistência 
e dedicação muitas dificuldades que a vida e o destino 
lhe impuseram. Com apenas 15 anos, concluiu o mé-
todo simples e engenhoso que tornou a palavra escri-
ta disponível a milhões de seres humanos deficientes 
visuais em nosso País e em todo o mundo.

O espírito solidário e criativo de Louis Braille é 
fonte inspiradora de inúmeras instituições brasileiras 
que oferecem atividades e serviços educativos, serviços 
médicos e esportivos aos nossos deficientes visuais. 
Esses serviços são fundamentais para a inserção e a 
afirmação social desses nossos irmãos semelhantes 
que, muitas vezes, não possuem condições financei-
ras para buscar apoio e atendimento em instituições 
privadas de cunho particular.

E é justamente a respeito de uma dessas insti-
tuições, Srªs e Srs. Senadores, que estou ocupando 
a tribuna do Senado no dia de hoje. Quero falar da 
angústia vivida pelo Instituto Luiz Braille do Espírito 
Santo, em Vitória, nossa capital, que desenvolve um 
trabalho de elevada importância há mais de 60 anos 
em nosso Estado. Uma instituição que tem a capaci-
dade de sobreviver, de trabalhar, de lutar e de promo-
ver resultados por tantos anos é uma instituição que 
deveria merecer respeito da Secretaria do Patrimônio 
da União, que está ameaçando o despejo dessa im-
portante e sagrada instituição.

O instituto tem uma atuação importantíssima na 
inclusão dos nossos irmãos deficientes visuais e tam-
bém na prevenção de doenças que causam a ceguei-
ra. Atualmente atende aproximadamente 400 pessoas, 
que encontram na instituição um ambiente apropriado 
para o desenvolvimento de suas potencialidades indi-
viduais e coletivas.

Se é verdade que Deus nos fez diferentes, tam-
bém é verdade que cada um de nós, independente 
dos nossos desafios, todos nós seres humanos te-

mos o nosso potencial, temos a nossa vocação. E aí 
a palavra-chave é oportunidade. E é oportunidade que 
o nosso Instituto Braille de Vitória escancara para os 
nossos irmãos que estão lutando para disputar o mer-
cado de trabalho, irmãos que estão lutando por sua 
autonomia financeira, irmãos que estão lutando por 
sua dignidade pessoal.

O Instituto Luiz Braille, em Vitória, assim como 
outras tantas instituições filantrópicas País afora, so-
brevive muito do esforço abnegado de voluntários, de 
donativos, que são absolutamente imprescindíveis, no 
dia a dia, para enfrentar os seus desafios.

Como se não bastassem essas dificuldades que 
se acumulam no dia a dia, estamos vendo o nosso 
Instituto Braille de Vitória também ter de enfrentar 
um despejo por parte da Secretaria de Patrimônio da 
União, por conta de não ter recolhido eventualmen-
te seus impostos, como consequência do terreno de 
marinha. Mesmo – pasmem, Srªs e Srs. Senadores! 
– estando o instituto fisicamente localizado a mais de 
500 metros do mar, ocupa um espaço considerado 
terreno de marinha.

A entidade possui uma dívida de aproximada-
mente R$300 mil, que se arrasta há anos, quando o 
pagamento anual da taxa de ocupação de terreno de 
marinha deixou de ser feito.

Inúmeras tentativas têm sido feitas na direção de 
construirmos um entendimento, até mesmo uma isen-
ção por parte da Secretaria de Patrimônio da União, 
para que haja o perdão fiscal, para que essa instituição 
possa ser respeitada, possa ser preservada e para que 
o seu trabalho possa ser mantido.

A minha presença na tribuna do Senado é para 
me dirigir às autoridades, aos técnicos. Para que a 
nossa Ministra Miriam Belchior olhe com atenção, te-
nha uma consideração e um carinho com uma institui-
ção como essa, na direção de impedirmos, a todo e a 
qualquer custo, o seu despejo, o que irá representar, 
como consequência óbvia, a falta de continuidade de 
um trabalho social da maior relevância para capixabas 
que necessitam desse apoio.

De modo, Sr. Presidente, que este é o registro 
que quero deixar em nome, julgo, dos capixabas, que 
me delegaram sua representação aqui no Senado Fe-
deral. Trago esta manifestação ao plenário do Sena-
do da República, a nossa tribuna, desejando que ela 
possa tocar no coração, às vezes insensível, da tec-
nocracia brasileira para que ela possa, reconhecendo 
a dimensão, a importância e a reputação do Instituto 
Luiz Braille, mostrar respeito a essa entidade, respeito 
que passa por esse reconhecimento para que, na prá-
tica, nós não tenhamos o desprazer e a infelicidade de 
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ver seus serviços serem descontinuados, serviços que 
são da maior importância para os capixabas.

Agradeço Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores 
e faço, por fim, neste momento derradeiro, um apelo, 
um apelo aos técnicos, um apelo aos Procuradores da 
Secretaria do Patrimônio da União e do Ministério do 
Planejamento no sentido de que dediquem uma atenção 
especial e mostrem um pouco de sensibilidade para 
com essa instituição, que é uma das mais importan-
tes instituições do nosso Estado, que faz um trabalho 
voluntário extraordinário para atender nossos irmãos, 
semelhantes que padecem de deficiência visual.

Muito obrigado, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se-
nadores.

O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB 
– RR) – Com a palavra, pela ordem de inscrição, o Se-
nador Vital do Rêgo.

Apenas para fazer um comentário, Senador Ri-
cardo Ferraço. V. Exª, ao tratar da questão dos terre-
nos de marinha, trata de um tema que nós já tínha-
mos nos comprometido a enfrentar no ano passado. 
Precisamos voltar a esse tema; esse é um assunto 
importante para as cidades costeiras brasileiras. Nós 
temos, efetivamente, que buscar uma solução que re-
solva definitivamente essas questões. São importantes 
as áreas de preservação, mas é importante também 
modernizar uma legislação que é arcaica, que não faz 
nenhum tipo de sentido na forma como está hoje. V. 
Exª está de parabéns pelo pronunciamento.

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente Romero Jucá, Senador Ricardo 
Ferraço, eu gostaria, antes de V. Exª sair para cumprir 
sua agenda na condição de Presidente da Comissão 
de Relações Exteriores, de me dirigir a V. Exª para di-
zer algo em relação ao discurso que fez em nome dos 
capixabas, que certamente sentem orgulho da repre-
sentação que têm no Senado. 

Em sua parte inicial, ele não atende só o senti-
mento do Espírito Santo. Bem disse o Senador Jucá 
agora há pouco: é uma necessidade do Brasil criar 
regras, critérios, para desmistificar, de uma vez por 
todas, esse “embaralho” legal que nós vivemos nos 
terrenos ditos de marinha. A área costeira nacional, em 
qualquer parte, tem problemas seriíssimos, ora com 
a SPU, ora com todo esse imbróglio, feito colcha de 
retalho legal, que em boa hora o Presidente Eunício 
Oliveira entregou a V. Exa para propiciar um debate na 
Comissão de Constituição e Justiça.

Eu quero dizer, Senador Romero, na condição 
de Presidente da Comissão de Constituição e Justiça, 
que aquela Comissão estará aberta para, no rol das 
suas audiências públicas, trazer a iniciativa de V. Exa 

posta em relatório, as ideias de V. Exa para a solução 
desse grave problema.

O Sr. Ricardo Ferraço (Bloco/PMDB – ES) – V. 
Exa me concede um aparte?

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – 
Com o maior prazer.

O Sr. Ricardo Ferraço (Bloco/PMDB – ES) – O 
que V. Exa acaba de afirmar, como se diz popularmen-
te, é música para o meu ouvido, porque, de fato, em 
meu Estado são aproximadamente cem mil capixabas, 
mas em nosso País já passam de 1 milhão de pes-
soas angustiadas e a todo momento atormentadas 
por essa perversidade chamada terreno de marinha 
e pelos seus impostos, pelas suas taxas. Essas taxas 
sacrificam pessoas que são despejadas de suas casas 
porque, muitas vezes, não foram sequer cadastradas 
e, ainda assim, são alcançadas por essa compulsão 
tecnocrática de desejar, a todo e qualquer custo, tributar 
capixabas e brasileiros do meu Estado, da Paraíba e 
assim por diante. De modo que eu vou, sim, formalizar 
a V. Exa requerimento para que nós possamos ultimar 
e encaminhar discussão e debate na Comissão de 
Constituição e Justiça, e possamos ainda nos prepa-
rar para apresentar o nosso relatório na Comissão de 
Constituição e Justiça. V. Exa, com esse depoimento, 
com essa manifestação, dá luz e já sinaliza o quanto 
será dinâmica a Presidência de V. Exa à frente da Co-
missão de Constituição e Justiça, priorizando temas 
e pautas de absoluta relevância e importância para o 
dia a dia dos brasileiros. Eu parabenizo V. Exa, felicito-
-o e agradeço a solidariedade.

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – 
Agradeço a V. Exa. Estaremos vigilantes nessa questão.

Sr. Presidente Romero Jucá, Sras e Srs. Sena-
dores, trago um assunto de interesse nacional, es-
pecialmente de um Estado produtor como a Paraíba, 
mas que precisa, efetivamente, da imediata ação do 
Governo Federal, no sentido de enviar à Casa, o mais 
brevemente possível, o chamado marco regulatório 
da mineração. 

Tenho acompanhado os esforços do Governo Fe-
deral de propor esse marco. Ainda recentemente, os 
Ministros de Minas e Energia, Senador Edison Lobão, 
a Ministra da Casa Civil, Senadora Gleisi Hoffmann, 
promoveram diversas reuniões com representantes dos 
Estados, com destaque para os grandes produtores de 
minerais, também representantes da iniciativa privada, 
com o objetivo de discutir esse novo marco regulatório.

A expectativa, Sr. Presidente, Jucá, é de que o 
texto possa traduzir, através de processo de negocia-
ção, o melhor para o País. E não será sem tempo, se-
nhoras e senhores. Entre outros motivos, a legislação 
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brasileira sobre o assunto já está bem parecida com 
aquilo que costumamos chamar de colcha de retalhos.

Nosso Código de Minas foi estabelecido em 29 
de janeiro de 1940, pelo um Decreto-Lei n° 1.985. Uma 
nova redação foi dada em 1967, logo depois modifi ca-ova redação foi dada em 1967, logo depois modifica-
da pelo Decreto-Lei n° 318. 

Desde então, Sr. Presidente, com o passar do 
tempo, seguidas alterações foram introduzidas. Des-
tacamos as Leis n° 6.403, n° 7.085, n° 9.314. Temos, 
portanto, essa colcha de retalhos que mencionei na 
área mineralógica do País. 

Mas o problema maior, é que, ao tempo, com 
tudo isso, estamos com profundas modificações incor-
poradas de forma administrativa, e não se chegou a 
um texto satisfatório. Muito pelo contrário: a percepção 
generalizada é de que nosso Código de Minas está lon-
ge de atender às exigências de uma nação moderna, 
principalmente aquelas relacionadas à eficiência eco-
nômica, à observância do Pacto Federativo, à justiça 
social e à sustentabilidade.

Nossa legislação atual – e temos, aqui, quase um 
consenso – obedece muito mais a padrões burocrá-
ticos do que técnicos. A outorga da concessão, para 
citar uma das inconveniências mais lembradas pelos 
que se dedicam à matéria, tornou-se praticamente 
ato vinculado.

Nessas circunstâncias, o cumprimento de de-
terminados requisitos cartoriais assume importância 
maior do que a análise, pelo poder concedente, da 
conveniência técnica, econômica, social e ambiental 
do empreendimento.

Por outro lado, o custo financeiro para requeri-
mento, manutenção e retenção do título é muito baixo, 
o que se traduz em extensas áreas de concessões 
improdutivas.

Nesse aspecto, o Estado da Paraíba, Senador 
Jucá, tem muito a ver com essa questão das extensas 
áreas de concessões improdutivas.

As regras atuais, Sr. Presidente – e V. Exª conhece 
essa matéria –também dão margem a artifícios jurí-
dicos para manter títulos inoperantes. E esse é outro 
fator que contribui para o inadequado aproveitamento 
das jazidas.

Somem-se a essas limitações algumas outras 
que montam um cenário pouco animador, um cenário 
em que se oferece ao Poder Público um espaço de 
manobra extremamente reduzido, com instrumentos 
de intervenção precários, carcaicos e insuficientes.

Não surpreende, pois, que os principais objetivos 
do novo modelo proposto pelo Governo, que deverá 
chegar, segundo informações da Casa Civil, ainda 
em março a esta Casa – eu espero que não chegue 
através de medida provisória; chegue, sim, dentro de 

um instrumento que possamos discutir de forma mais 
ampla – são no sentido de trazer o fortalecimento da 
ação do Estado no processo regulatório e maximizar 
o aproveitamento das jazidas, reespeitados, evidente-
mente, os critérios de segurança no trabalho, inclusive 
os de segurança sanitária ambiental.

Outros objetivos, que de certa forma se entre-
laçam com os anteriormente citados, são os de atrair 
investimentos para o setor mineral; aumentar a compe-
titividade de nossas empresas de mineração; fomentar 
a agregação de valor na cadeia produtiva; desestimular 
a mineração informal e contribuir para o desenvolvi-
mento sustentável.

Esses são os pilares fundamentais do novo mar-
co regulatório da mineração no País.

É para cumprir todos esses objetivos, Srªs e Srs. 
Senadores, que o texto vem sendo discutido ampla-
mente pelo Governo Federal, que acena com propos-
tas como a criação do Conselho Nacional de Política 
Mineral, o CNPM, órgão de assessoramento da Pre-
sidência da República que ficará encarregado de for-
mular a política mineral do País.

Será criada, também, a Agência Nacional de Mi-
neração, para promover a regulação e a fiscalização 
da atividade de mineração e outorgar os títulos por 
delegação. 

O Ministério de Minas e Energia manterá sua 
competência relacionada ao desenvolvimento do setor 
de mineração, complementando a atuação do Conse-
lho Nacional e a competência legal originária para a 
outorga dos direitos minerários.

Essas mudanças na estrutura institucional e orga-
nizacional do setor, Sr Presidente, seriam completadas 
por um conjunto de medidas específicas destinadas a 
tornar a mineração em nosso País, volto a dizer, uma 
atividade rentável economicamente, atenta aos inte-
resses dos entes federados, justa sob o ponto de vista 
social e sustentável ecologicamente.

Apenas a título de exemplo, cito algumas dessas 
medidas: seria fixado um prazo de autorização de pes-
quisa de até cinco anos, com progressividade do inves-
timento anual mínimo a partir de um ano; consideradas 
a natureza e a complexidade da pesquisa, a Agência 
Nacional de Mineração determinaria investimentos 
mínimos a serem feitos pela empresa mineradora, vi-
sando inibir a especulação improdutiva; criar-se-ia o 
Instituto da Autorização de Lavra, para extração de mi-
nérios independentemente de pesquisa mineral prévia.

De qualquer maneira, não é meu objetivo, Sr. Pre-
sidente, neste breve pronunciamento, esgotar o leque 
de medidas que vêm sendo estudadas. Desejo fazer, 
neste instante, um repto, um apelo para que o projeto 
que visa dar um novo arcabouço legal à mineração 
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no País possa chegar brevemente a esta Casa, e falo 
em nome de um Estado que vem se esforçando para 
desenvolver uma atividade mineralógica que há muito 
precisa da modernidade. 

A Paraíba, Sr. Presidente, é um Estado muito 
rico em bens de origem mineral. Já há mais de duas 
mil ocorrências minerais distribuídas no território pa-
raibano, englobando minerais metálicos, não metáli-
cos e energéticos. A Paraíba é o maior produtor de 
bentonita do País. A bentonita é um mineral de larga 
aplicação como componente de lama de perfuração 
de poços. Há minerais também extraídos em diversos 
Municípios que vivem essencialmente da mineração. 
Por isso, Sr. Presidente, nós esperamos celeridade no 
processo que anda, ou que andava, a passos muito 
lentos no Governo. São mais de 11 mil requerimentos 
de concessões de lavra que estão esperando uma de-
finição legal para serem atendidos. E o Departamento 
Nacional de Produção Mineral está numa situação de 
extrema letargia por conta dessa expectativa, por parte 
do Governo, no atendimento a este grande momento 
que vive o País.

O País está desenvolvendo marcos regulatórios 
de proporções inestimáveis para o nosso futuro, e a 
mineração não pode deixar de ser atendida.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente, com 
o apoio de V. Exa, com a paciência dos companheiros 
para o tempo já exausto.

O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB 
– RR) – Senador Vital do Rêgo, V. Exa levanta um tema 
extremamente importante para o País. 

Nós acabamos de ter o anúncio do crescimento 
econômico, em 2012, de apenas 0,9%. Para alavancar 
este PIB, o Produto Interno Bruto, o crescimento, gerar 
empregos o setor minerário é um setor extremamen-
te importante. E é importante registrar que os investi-
mentos na mineração estavam patinando, exatamente 
aguardando esse novo Código de Mineração.

Nós temos cobrado, assim como V. Exa fez nesta 
manhã, tenho também, no Plenário do Senado, cobra-
do o novo Código de Mineração. E as informações são, 
como registrou V. Exa, de que, a partir de março, no 
máximo em abril, venha à luz esse código.

Eu queria sugerir ao Governo que, em vez de vir 
por medida provisória – e, embora esse código deva vir 
por medida provisória, portanto começando a valer da 
sua edição, com a contribuição da Câmara e do Sena-
do, haverá modificações –, que essa proposta venha 
com urgência constitucional, que com um prazo de 90 
dias para ser votado, mas, efetivamente, aguardaria 
a contribuição das duas Casas sobre esse sistema.

Então, quero parabenizá-lo pelo tema. Sem dú-
vida nenhuma, um tema extremamente relevante, ex-

tremamente importante para o Nordeste, para a minha 
Região Norte; enfim, para todo o Brasil.

O Brasil já é uma referência nessa questão da 
mineração, mas está muito aquém do seu potencial, 
porque nós estamos paralisados com uma legislação 
anacrônica, e, mais do que isso, com estoques con-
gelados de minérios, que poderiam ser aproveitados, 
explorados, gerando riqueza, mas que estão apenas 
gerando estoque regulador. São estoques congelados 
em empresas que pegam o alvará mas não têm o in-
teresse em fazer a exploração, exatamente para que 
não se tenha concorrência, para que não se tenham 
preços melhores e tudo mais.

Então, parabenizo V. Exa pelo discurso.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 

Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB 

– RR) – Concedo a palavra ainda para um aparte ao 
Senador Cristovam Buarque.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Para fazer apenas uma constatação desse desprezo 
brasileiro à sua riqueza. Quando a gente fala em Mi-
nistério de Minas e Energia, do que a gente lembra? 
Energia. Raramente a gente lembra que tem um ministro 
das minas, porque nós nos concentramos no problema 
energético, deixando de lado uma regularização e uma 
“incentivação”, digamos assim, ao sistema da minera-
ção. Por isso, muito oportuno o seu discurso e também 
a consideração do Presidente da Mesa, Senador Jucá.

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB - PB) – 
Agradeço Senador Cristovam, agradeço Senador Jucá, 
e V. Exª pode, com a experiência de quem nos liderou 
e liderou a bancada do governo ao longo de tanto e 
hoje contribui na condição de Vice-Presidente da Mesa, 
fazer, juntamente com o Senador Eduardo Braga e o 
Senador Eunício Oliveira, Líder do nosso Bloco, uma 
gestão à Casa Civil, ao Governo Federal para que 
essa iniciativa postergada, tão postergada, Senador 
Cristovam, tão esquecida muitas vezes – e V. Exª fa-
lou com muita propriedade – no Ministério de Minas 
e Energia – friso: de minas e de energia –, possa vir 
com urgência constitucional.

Cresce o Parlamento com a análise e a delibera-
ção de uma matéria dessa natureza, com a complexida-
de que tem. Nós sabemos que, por estarmos atrasados, 
não devemos incorrer em mais um erro, qual seja, o de 
apressar a tramitação de uma matéria trazida no bojo 
de uma medida provisória, quando poderíamos, dada 
a relevância que ela tem, fazer a discussão do tema 
valorizando as duas Casas Legislativas.

Faço esse apelo e peço a V. Exª que, com a expe-
riência e o conhecimento que tem, pois ouvi diversos 
pronunciamentos de V. Exª falando das necessidades 
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da sua região, que tem altíssima produtividade e que 
vive num empobrecimento muito grande por força da 
falta de competitividade nesse setor... E V. Exª também 
colocou com propriedade: há diversas explorações 
que deixam de ser feitas, exatamente para inibir essa 
competitividade.

Peço, pois, a V. Exª que encaminhe e lidere esse 
processo para que venha a Casa através de outros 
recursos que não o da medida provisória.

O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB 
– RR) – Com a palavra o competente e brilhante Se-
nador Cristovam Buarque.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Senador Jucá, Srs. Senadores, Srªs 
Senadoras, eu vim aqui hoje pensando em falar do 
falecimento de uma das grandes figuras da história re-
cente, que é o grande pensador Stéphane Hessel, que 
morreu aos 95 anos, depois de ter, aos 93, publicado o 
livro Indignem-se, que foi a causa das grandes mobili-
zações de jovens no mundo nos últimos anos. Aquela 
invasão da Wall Street, as praças da Catalunha, tudo 
isso começou por esse homem que, aos 93 anos, es-
creveu esse livro e, anteontem, aos 95 anos, faleceu.

Pessoalmente, eu tenho débito com ele, porque 
o conheci, cheguei a publicar um livro inspirado nele, 
que é o Reaja, que eu diria que é a continuação do 
Indignem-se. Mas, apesar da importância – e eu posso 
fazer isso em outro momento –, eu quero hoje trazer 
um tema bem específico, bem local do Brasil, que é 
a ideia do problema do piso salarial dos professores. 
Eu quero ler aqui na tribuna a nota da Confederação 
Nacional dos Trabalhadores em Educação, uma nota 
que esclarece a decisão do Supremo sobre o piso do 
magistério.

Essa nota começa dizendo que lamenta a aborda-
gem conferida pelos meios de comunicação à decisão 
do julgamento dos embargos de declaração opostos 
pelos governadores à decisão de mérito da Adin nº 
4.167, que considerou a Lei do Piso constitucional.

Eu quero lembrar aqui que o que aconteceu foi 
que o Congresso aprovou uma lei, de iniciativa do Se-
nado, de minha iniciativa; o Presidente Lula, em julho 
de 2008, sancionou a lei, e um conjunto de governa-
dores, em bloco, entraram com uma Adin, uma ação 
direta de inconstitucionalidade. Essa ação de incons-
titucionalidade levou alguns anos sendo analisada no 
Supremo, e o Supremo disse que ela é constitucional.

Foi aí que alguns governadores – creio que, aliás, 
especificamente o Governador Tarso Genro – entrou 
com o que chamamos embargo, para tentar fazer com 
que o Supremo reanalisasse e voltasse atrás.

O que aconteceu ontem, é que o Supremo rea-
firmou que a lei é constitucional.

E, na nota, a CNTE faz os seguintes esclareci-
mentos:

1. No julgamento dos Embargos [essas tentativas 
de mudar a posição do Supremo], em 27 de fevereiro de 
2013, [anteontem], o STF negou na íntegra, o pedido 
dos Governadores para postergar a aplicação do piso 
salarial, na forma de vencimento inicial das carreiras 
de magistério em mais um ano e meio [...]

Ou seja, pediram que o piso salário fosse con-
siderado, incluindo-se dentro dele os chamados pen-
duricalhos de gratificações.

2. A Corte esclareceu os estados e municípios 
sobre a vigência do piso como vencimento inicial das 
carreiras do magistério (sem qualquer tipo de gratifi-
cação ou abono), sendo esta a data de julgamento de 
mérito da ADIn 4.167, ou seja, 27 de abril de 2011.

Quer dizer, o piso é o salário; não é o salário 
mais os benefícios.

3. Em consequência desta segunda decisão, os 
estados e municípios estão isentos de qualquer pas-
sivo retroativo no tocante ao pagamento do piso como 
vencimento de carreira (não cabem ações judiciais para 
requerer os impactos dos valores nominais do piso nos 
planos de carreira, entre julho de 2008 e abril de 2011).

Ou seja, o que aconteceu entre o período de san-
ção da lei pelo Presidente Lula e do pronunciamento 
do Supremo, reconhecendo a constitucionalidade, isso 
está em validade.

4. Ao contrário do que tem divulgado a mídia, os 
gestores que não cumpriram o valor nominal do piso 
entre 2009 e abril de 2011, ainda que na forma de grati-
ficações – como determinou a decisão cautelar do STF, 
em 17 de dezembro de 2008 –, estão sujeitos sim a 
ações judiciais para pagamento da diferença nominal 
sobre o piso nacional praticado à época, uma vez que 
descumpriram uma medida de caráter vinculante [...].

Ou seja, aqueles governadores, aqueles prefei-
tos que diziam pagar o piso, levando em conta o piso 
mais os penduricalhos de gratificações, hoje, podem 
ser submetidos a processos judiciais para tomarem, 
considerarem o piso como piso, como salário, sem 
aquelas gratificações.

5. A decisão liminar do STF, de 2008, teve cará-
ter [...] obrigatório a toda administração pública e sua 
vigência estendia-se até o julgamento do mérito [...]. 
Portanto, o piso na qualidade de vencimento inicial de 
carreira teve vigência a partir de abril de 2011,porém 
sua referência nominal (podendo ser paga median-
te gratificações) teve validade entre a sanção da Lei 
11.738 (em 17 de julho de 2008) até o dia 27 de abril 
de 2011, quando o [Supremo] julgou o mérito da [Lei].
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6. Para a Confederação Nacional dos Trabalha-
dores em Educação, os trabalhadores obtiveram ple-
no êxito na [Declaração de Inconstitucionalidade], até 
porque a Lei 11.738 [do piso] estabelecia prazo de 
três anos para a integralização do valor do piso como 
vencimento inicial de carreira, prazo este que terminou 
em 31 de dezembro de 2010, quatro meses antes do 
julgamento de mérito do [Supremo] que determinou a 
vigência integral do valor do piso na forma de venci-
mento das carreiras de magistério em todo país.

[Conclui.] A Confederação Nacional dos Traba-
lhadores em Educação aproveita a oportunidade para 
reiterar a convocação de todos os trabalhadores em 
educação do país, e a sociedade em geral, para a 
paralisação nacional dos dias 23 a 25 de abril pelo 
cumprimento integral da Lei do Piso, inclusive com a 
destinação mínima de 1/3 da jornada de trabalho do/a 
professor/a para hora-atividade [ou seja,] (trabalhos 
extraclasses).

Essa é uma coisa que é muito esquecida. A Lei 
do Piso, que saiu do Senado, recebeu uma emenda 
na Câmara, em que não apenas determinava um valor, 
mas determinava que o professor teria apenas como 
trabalho em sala de aula dois terços do tempo de sua 
carga horária. Ele disporia de um terço do tempo para 
a preparação, a avaliação, para receber os alunos du-
rante o período. Ou seja, a lei é mais do que um salário. 
A lei é um salário aumentado e uma redução na carga 
dentro da sala de aula.

A recente decisão do Supremo Tribunal Federal 
fortalece a nossa luta, na medida em que nenhum 
gestor pode mais alegar pendências no julgamento 
do Supremo Tribunal Federal para deixar de aplicar 
integralmente a Lei do Piso.

Essa é a nota, Sr. Presidente.
Eu quero lembrar aqui que, na verdade, eu espe-

rava até mais do que isso, porque o Supremo chegou 
à conclusão de que, em certo período que analisou, 
não valeria certa situação. Na verdade, a gente precisa 
deixar claro, e creio que o Ministro Mello, do Supremo, 
disse com clareza que a data de validade de uma lei 
é a data da assinatura pelo Presidente da República. 
Ao Supremo cabe dizer que a lei é inconstitucional e 
mandar que ela seja rasgada, mas não cabe dizer a 
partir de quando ela entra em vigor. Na verdade, ela 
deveria estar plenamente em vigor desde 17 de julho 
de 2008, quando o Presidente Lula, numa bela sole-
nidade no Palácio do Planalto, sancionou essa lei, de 
origem no Senado.

Eu quero manifestar aqui a minha satisfação de 
que, finalmente, o Brasil pode hoje dizer,, Senador 
Sérgio Souza, que nenhuma contestação mais poderá 
ser feita por governador ou prefeito dizendo que não 

quer pagar o piso salarial, considerando-se o piso o 
vencimento, e não vencimento mais benefícios. 

Mas eu reconheço que é possível que haja Mu-
nicípios que não tenham como pagar. Estado eu não 
acredito que haja algum que não possa pagar. Municí-
pio é possível. Pois bem. Esses Municípios, eu tenho 
insistido, não podemos ir contra a aritmética. A arit-
mética tem uma força superior às leis. Mas podemos 
nos adaptar à aritmética. Se um prefeito não pode pa-
gar o piso, entregue as escolas ao Governo Federal. 
Chegue ao Ministério da Educação e diga: “Sr. Minis-
tro, a lei federal está além das minhas possibilidades 
fiscais. Eu espero que o senhor assuma as escolas”, 
fazendo, com isso, aquilo que eu creio que vai ser a 
única saída a longo prazo para chegarmos a um piso 
de 9.500 salários por mês de professor, que nenhum 
Estado ou Município poderá pagar. É federalizarmos 
a educação de base.

O piso foi o primeiro passo de uma luta que ainda 
vai demorar muito tempo, de fazer com que criança, 
ao nascer, seja brasileira; depois – como o Senador 
Jucá e eu – pernambucana. Mas, primeiro, uma crian-
ça brasileira.

E para a federalização, o pacto federativo, que 
tanto discutimos hoje – e o Senador Jucá é um dos 
que está à frente disso –, a meu ver, Senador, deveria 
haver um princípio filosófico, que seria: cada criança 
receberá o mesmo valor para a sua educação ao longo 
da sua infância e adolescência. Toda criança do Brasil 
tem direito ao mesmo valor para a sua educação. De-
pois a gente discute o resto. Esse é o primeiro ponto 
da federalização. E, que esse seja o ponto da federa-
lização, em que tenhamos um conjunto de unidades 
federativas com uma unidade, porque, sem a unidade 
federativa, não somos uma Federação; somos umas 
nações unidas. A unidade vem da educação igual 
para todos.

É isso o que quero aqui dizer ao ler esta nota da 
CNTE. Quero dizer que fico satisfeito porque, finalmen-
te, nenhum governador poderá usar de desculpa legal 
alguma para não pagar o piso do professor, que ainda 
é muito baixo, mas já representa um salto em relação 
à situação de muitos Municípios e Estados.

É isso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. PMDB – 

RR) – Eu parabenizo V. Exª pelo discurso, Senador 
Cristovam.

Hoje mesmo me referi a essa vitória dos profes-
sores no Supremo Tribunal Federal; aliás, pouco divul-
gada pela mídia por conta, exatamente, da questão do 
veto aos royalties do petróleo e de toda essa celeuma 
acerca do Orçamento. Não houve a cobertura neces-
sária, mas há muito que comemorar, porque todos nós 



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 2 06735 

sabemos que uma das bases fundamentais para se 
melhorar a educação no Brasil é o salário do professor.

V. Exª, que tem uma luta histórica quanto a to-
das essas questões, está, portanto, de parabéns pelo 
discurso.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 
DF) – Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. PMDB – RR) 
– Com a palavra, Senador Sérgio Souza.

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Senador Romero Jucá, meu colega 
de Partido, falando em partido, lembro que, daqui a al-
guns minutos, nós vamos até a Convenção do PMDB 
Jovem, onde Senadores, o Vice-Presidente da Repú-
blica, Michel Temer, e delegados do Brasil inteiro se 
encontrarão, inclusive os militantes de Roraima. Sr. 
Presidente, amanhã, também haverá a Convenção 
Nacional do nosso Partido, o PMDB, que é o maior 
Partido do Brasil. Mas não é esse o assunto que me 
traz à tribuna no dia de hoje.

É importante, Sr. Presidente, nós termos uma 
noção do tamanho do Brasil, entendermos essa sexta 
maior economia do mundo, entendermos por que che-
gamos a tanto, entendermos que o Brasil é um País 
extremamente jovem. O Brasil não é o de 1500, mas 
é o da redemocratização, que veio com a Constituição 
de 1988. É lógico que avançamos muito no Brasil até 
ali, mas, economicamente, nós começamos a mudar a 
partir de 1988. É sobre isto que venho falar hoje, nesta 
tribuna: a economia do Brasil.

Na manhã de terça-feira passada, foi eleita, na 
Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado 
Federal, a nova Mesa Diretora dos Trabalhos para o bi-
ênio 2013/2014. O Senador Lindbergh Farias foi eleito 
Presidente da CAE, e eu tive a honra de ser indicado 
pelo meu Partido, o PMDB, e de ter meu nome apro-
vado pelos meus Pares para exercer o cargo de Vice-
-Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.

Antes, porém, de discorrer sobre as perspectivas 
para os próximos dois anos na Comissão de Assuntos 
Econômicos, cumpre exaltar o excelente trabalho rea-
lizado pelo nosso querido Senador Delcídio do Amaral 
no biênio 2011/2012 e pelo Senador Lobão Filho como 
Vice-Presidente naquela Comissão.

Srªs e Srs. Senadores, no momento em que o 
Senado Federal inicia uma nova Sessão Legislativa, 
a agenda econômica nacional cresce em importância 
e merece mais a nossa atenção. Em verdade, desde 
a crise de 2008, talvez um pouco antes disso, especi-
ficamente a partir de 2008, o debate econômico toma 
conta do noticiário mundial. Nós sabemos bem, ouvi-
mos muito sobre a crise nos Estados Unidos. Nós, que 

tínhamos aquele país como uma pedra inquebrável, 
vimos que, com toda aquela solidez, ainda assim, ele 
era frágil.

Sr. Presidente, a procura de soluções para o que 
se caracterizou como a pior crise financeira desde 1929 
tem demandado extraordinários esforços de governos 
e de economistas ao redor do Planeta. No Brasil, não 
tem sido diferente. Aliás, a grande diferença é que, con-
trariando turbulências anteriores de repercussão mun-
dial, em que o Brasil sofria e muito, talvez mais do que 
todos os outros países, e quando o impacto interno foi 
devastador em muitos casos, estamos presenciando, 
na história recente, algo diferente: até o momento, a 
economia brasileira mantém-se sólida, mesmo após a 
crise dos Estados Unidos em 2008 e agora, com essa 
crise enorme que ainda assola a zona do euro.

Mesmo com o crescimento do PIB abaixo de 1% 
em 2012, não podemos deixar de considerar outras 
variáveis macroeconômicas bastante positivas no pe-
ríodo, como a taxa de desemprego em torno de 5,5% 
no Brasil, o que é praticamente pleno emprego. Ao 
compararmos essa taxa com a de alguns países, ve-
remos que a dos Estados Unidos chega perto de 8%; 
a da Grécia, por exemplo, é de 27% de desemprego; 
a da Espanha, 26%; e a de outros muitos países da 
Europa está acima de 20% de desemprego.

Também fazemos a seguinte análise: a relação 
dívida/PIB no Brasil chega a algo em torno de 35%, e 
a verificada em dezenas de países em torno do Plane-
ta ultrapassa 100%. Nos Estados Unidos da América 
– nós estamos acompanhando o debate econômico 
mundial –, há uma briga do Governo Federal do Pre-
sidente Obama com o Congresso Nacional para au-
mentar ainda mais a sua capacidade de tomar dinheiro 
emprestado, de aumentar a sua dívida. Lá a relação 
dívida/PIB já é superior a 100%; no Brasil, esse índice 
não chega a 35%.

Sr. Presidente, se nós analisarmos as reservas 
internacionais, veremos que, no Brasil, há hoje US$380 
bilhões em reserva, a maior de todos os tempos neste 
País. E temos de considerar, Sr. Presidente, que so-
mos hoje o terceiro maior credor dos Estados Unidos. 
O Brasil é o terceiro maior credor dos Estados Unidos 
da América hoje, atrás tão somente da China e do Ja-
pão, e nós éramos reféns do Fundo Monetário Inter-
nacional (FMI) até poucos anos, vivíamos as regras 
do FMI, pelas dívidas que tínhamos perante aquele 
Fundo. Este é o Brasil recente, um Brasil forte.

Esta reflexão trago hoje à tribuna. Sr. Presidente, 
é indiscutível o êxito do Governo brasileiro ao evitar 
que a crise internacional produzisse reflexos ainda 
mais danosos ao mercado financeiro e ao mercado do-
méstico, especificamente. Isso não significa dizer que 
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não haja desafios e obstáculos significativos a serem 
enfrentados para que economia brasileira mantenha a 
solidez e possa retomar os patamares mais elevados 
de crescimento.

Daí a importância da Comissão de Assuntos 
Econômicos na promoção de debates e, sobretudo, 
na votação de matérias que promovam a eficiência e 
a melhora do nosso ambiente econômico.

Em seu primeiro pronunciamento como Presidente 
eleito da Comissão de Assuntos Econômicos do Se-
nado Federal, o Senador Lindbergh Farias apresentou 
alguns pilares de trabalho na Comissão. O primeiro 
tema a ser tratado será a questão do pacto federativo, 
tão falado, tão comentado, tão preocupante para nós 
brasileiros e para os Estados e as unidades federativas 
também, os Municípios. Aliás, nada há mais adequado, 
tanto pela urgência do tema, quanto pelo fato de que 
as principais medidas legislativas já estão em curso.

A reforma do ICMS será abordada através do 
Projeto de Resolução do Senado Federal nº 1, de 
2013, originário do Poder Executivo, cuja relatoria é de 
responsabilidade do competente Senador Delcídio do 
Amaral. Trata-se da unificação das alíquotas do ICMS, 
uma das mais antigas demandas do setor produtivo 
nacional, a continuação, portanto, do aprimoramento 
e da simplificação do nosso sistema tributário. Junta-
mente com a apresentação da Resolução, o Governo 
Federal já editou a Medida Provisória nº 599, de 2012, 
que trata da compensação financeira de eventuais 
perdas de arrecadação decorrentes da unificação das 
alíquotas do ICMS e que cria o Fundo de Desenvolvi-
mento Regional.

Ou seja, em alguns meses, o Senado Federal, 
em conjunto com a Câmara dos Deputados, poderá 
dar uma resposta muito significativa à sociedade bra-
sileira, no que se refere ao fim da famigerada guerra 
fiscal, que tanto dificulta a vinda de investimentos es-
trangeiros para o Brasil. Estamos acostumados a ou-
vir que empresas não se instalam no Brasil por conta 
da dificuldade de saber em qual Estado se instalar, 
quais são as vantagens daquele Estado, quais são os 
benefícios que pode oferecer aquele Estado e como 
vai se relacionar com o restante da Federação. Essas 
dificuldades acabam atrasando o desenvolvimento do 
nosso País.

Outro tema ligado ao pacto federativo correspon-
de à repactuação da dívida dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios. Já tramita na Câmara dos 
Deputados o Projeto de Lei Complementar nº 238, de 
2013, que, além de propor novos índices de correção 
para as dívidas, altera o quórum para as votações no 
Confaz, outro avanço significativo para a Federação 
brasileira.

Ainda temos, Sr. Presidente, o debate, com data 
marcada para votação no plenário do Senado em 19 
de março, em torno dos novos critérios para a distri-
buição do FPE – Fundo de Participação dos Estados.

Trata-se, portanto, de uma agenda legislativa 
intensa e muito importante para conferir maior fun-
cionalidade ao Sistema Tributário Nacional e, ainda, 
aprimorar o nosso Pacto Federativo.

O segundo ponto destacado na fala do Senador 
Lindbergh é também ressaltado em meu breve pro-
nunciamento, naquele dia da eleição. Foi o incentivo 
à competitividade no País.

Tenho falado permanentemente que o nosso 
maior desafio é exatamente reduzir o absurdo custo 
Brasil, problema disseminado em nossa economia atra-
vés da nefasta corrupção, da inexplicável burocracia, 
das limitações em nossos modais de transporte, do 
custo do nosso dinheiro, da elevada e complexa carga 
tributária e outros fatores que impactam, Sr. Presiden-
te, diretamente no custo dos produtos consumidos pe-
los brasileiros. A ponto de fazermos uma comparação 
simples: quanto custa um automóvel, com a mesma 
qualidade, na Europa e nos Estados Unidos? Quan-
to custa no Brasil? Se nós compararmos os Estados 
Unidos e o Brasil, é praticamente o dobro o custo de 
um automóvel no Brasil. O custo da mão de obra nos 
Estados Unidos é mais barato do que no Brasil? Não, 
não é. Não tenham dúvida de que um operário que 
trabalha numa montadora nos Estados Unidos ganha 
igual ou mais do que um operário no Brasil.

Precisamos entender onde é que está essa di-
ferença. Está na carga tributária? Está na burocracia? 
Está em muitos fatores, e é esse o nosso grande desafio. 

Enfim, os gargalos e as mazelas são conhecidos. 
Resta enfrentá-los. E a CAE certamente terá um papel 
relevante nesse processo.

Devo reconhecer que o Governo Federal tem 
apresentado algumas soluções para os problemas. É 
o caso das inúmeras medidas de desoneração fiscal e 
tributária, a redução das tarifas de energia, os progra-
mas de concessão de rodovias, ferrovias, aeroportos 
e portos – e aqui temos uma medida provisória tratan-
do da questão portuária no Brasil – ou ainda algumas 
medidas para desburocratizar os processos para gerar 
o desenvolvimento. 

Sou favorável, Sr. Presidente, a todas as iniciati-
vas citadas e espero que o Congresso Nacional pos-
sa acelerar, dando as contribuições e realizando os 
aprimoramentos que julgar necessários com a maior 
brevidade possível.

A verdade, Srªs e Srs. Senadores, meus caros 
telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Se-
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nado, é que o Brasil se tornou um país caro, e a nossa 
competitividade, em vários setores, é pouco expressiva. 

Vivemos num mundo globalizado e cada vez 
mais competitivo. A tendência, no curto prazo, é de 
ainda mais competição, especialmente depois de as 
principais economias da Europa saírem da crise, de-
pois de reduzirem os seus custos e aumentarem as 
suas produtividades. 

Neste ano, Sr. Presidente Senador Romero Jucá 
– encerrando, faço a seguinte reflexão –, o Brasil com-
pleta 25 anos da sua mais recente Constituição, a Cons-
tituição de 1988. Vinte e cindo anos de existência. E, 
desde então, sua capacidade, a capacidade brasileira, 
superou várias etapas, como, por exemplo, as eleições 
diretas; conquistamos a estabilidade econômica, a so-
nhada moeda forte; e agora temos a inclusão social, a 
elevação de poder de compra dos brasileiros, especial-
mente dos mais pobres, mas ainda temos que enfrentar 
agora, neste momento, os gargalos da infraestrutura, 
o desafio da competitividade e da eficiência do País. 

Se assim não o fizermos, nós, que somos um 
País de zona tropical, onde produzimos o ano inteiro, 
vamos perder em competitividade para os norte-ame-
ricanos ou para os europeus, porque a vaquinha tem 
que ser presa num celeiro durante o inverno, se não 
morre congelada no campo.

Se não adotarmos medidas eficientes e eficazes, 
vamos perder em competitividade ainda mais. Assim 
como já evoluímos em muitos aspectos nestas mais 
de duas décadas, tenho a convicção de que, com o 
trabalho e a vontade dos agentes públicos e privados, 
haveremos de nos tornar uma economia eficiente e 
desenvolvida.

Espero que a Comissão de Assuntos Econômicos 
do Senado Federal, nesses próximos dois anos, seja 
um palco de grandes debates econômicos, sobretudo 
um vetor que auxilie e promova as mudanças neces-
sárias no nosso arcabouço legislativo nacional, para 
que o Brasil possa vencer mais essa etapa.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado e um bom dia a todos!
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB 

– RR) – Parabenizo V. Exª, Senador Sérgio Souza, pela 
análise econômica e pela matéria que traz ao debate 
neste momento em que se anuncia um crescimento do 
PIB brasileiro abaixo das expectativas que tínhamos.

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – 
Muito abaixo.

O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB 
– RR) – Portanto, todos nós temos uma grande tarefa 
pela frente, qual seja, a de fazer a inflexão dessa curva 
de crescimento do PIB para manter o nível de empre-
gos e para, realmente, criar as riquezas que possam 
ser distribuídas a toda a sociedade.

Parabéns pelo discurso!
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – 

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 

Não havendo mais nada a tratar, encerramos esta 
sessão, convocando a próxima sessão para a próxima 
segunda-feira, às 14 horas.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 
Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 12 horas e 36 mi-
nutos.) 
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Ata da 20ª Sessão, Não Deliberativa, 
em 4 de março de 2013

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência dos Srs. Jorge Viana, Ricardo Ferraço, Anibal Diniz, 
Acir Gurgacz e da Srª Ana Amélia

(Inicia-se a sessão às 14 horas e 1 minuto e 
encerra-se às 17 horas e 46 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos. 

Queria cumprimentar a todos que nos acompa-
nham pela TV Senado, pela Rádio Senado e pela In-
ternet também.

Hoje é sessão não deliberativa.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT 

– AC) – Foi encaminhado ao Congresso Nacional o 
Ofício nº 41/2013, referente ao Relatório de Gestão 
Fiscal do 3º Quadrimestre de 2012, do Tribunal Regio-
nal Federal da 1ª Região.

É o seguinte o Ofício: 

OFÍCIO/PRESI/SECOI 41

Brasília, 26 de fevereiro de 2013

Ref.: Relatório de Gestão Fiscal – 3º Quadrimestre 
de 2012

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência o Relatório de 

Gestão Fiscal do Tribunal Regional Federal da 1ª Re-
gião, referente ao 3º Quadrimestre de 2012, publicado 
no DOU1 de 29-1-2013, págs. 128 e 129, conforme 
determina o art. 118 da Lei nº 12.465/2011, Lei de Di-
retrizes Orçamentárias.

Valho-me do ensejo para apresentar a Vossa 
Excelência expressões de elevada consideração e 
apreço. – Desembargador Federal Mário César Ri-
beiro, Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – A matéria será publicada no Diário do Senado 
Federal de 5 de março do corrente.

O expediente vai à Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT 

– AC) – Encerrou-se na última sexta-feira o prazo 
para apresentação de emendas ao Projeto de Re-
solução nº 8, de 2013, do Senador Pedro Taques, 
que altera o art. 291 do Regimento Interno do Se-
nado para determinar que as votações secretas no 
Senado Federal só ocorrerão nos casos previstos 
na Constituição.

Ao Projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça 

e Cidadania, onde se encontra o Projeto de Resolu-
ção nº 17, de 2009, que altera o Regimento Interno do 
Senado Federal, uma vez que o projeto supracitado 
também modifica a referida Norma Interna, seguindo, 
posteriormente, à Comissão Especial da Reforma do 
Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT 
– AC) – Encerrou-se na última sexta-feira o prazo 
para apresentação de emendas ao Projeto de Re-
solução nº 9, de 2013, da Mesa do Senado Fede-
ral, que institui as sessões de debates temáticos no 
Senado Federal.

Ao Projeto foi oferecida a Emenda nº 1-Plen 
(Substitutiva).

É a seguinte a emenda:

EMENDA Nº 1 – PLEN 
(Substitutiva ao PRS nº 9, de 2013)

Institui as sessões de debates temáticos 
no Senado Federal.

Dê-se ao art. 1º do Projeto a seguinte redação:
Art. 1º O art. 154 do Regimento Interno do Senado 

Federal passa a viger com as seguintes modificações:

“Art. 154.  .......................................................
IV – de debates temáticos
§ 7º Por proposta do Presidente do Senado, 
de um terço dos Senadores ou dos Líderes 
que representem esse número poderá ser 
convocada sessão de debates temáticos ou 
ainda transformada uma sessão deliberativa 
em sessão de debates temáticos, em ambos 
os casos para discussões e deliberações de 
assuntos relevantes de interesse nacional pre-
viamente fixados.
§ 8º Nas sessões de debates temáticos poderá 
ser realizada a ordem do dia temática e pode-

rão ser colhidos depoimentos de especialistas 
convidados para esse fim.
§ 9º Os especialistas convidados na forma 
do parágrafo anterior se manifestarão apenas 
quando solicitados pelos senadores debatedo-
res ou pela presidência, em prazo fixado pela 
mesa e não poderão se dirigir aos senadores, 
aplicando-se, no que couber, o § 3º do art. 94 
deste Regimento.
§ 10. As sessões de debates temáticos terão 
o mesmo tempo de duração das sessões de-
liberativas ordinárias, mas se o tempo normal 
da sessão não permitir que se concluam os 
debates será ela prorrogada ou se designará 
outra sessão para esse fim.”

Justificação

Quanto ao § 7º, prever a possibilidade de convo-
cação da sessão de debates temáticos, e não apenas 
a sua realização decorrente de transformação de uma 
sessão deliberativa.

No que concerne ao § 8º, contemplar a possibi-
lidade convocação de especialistas, como forma de 
incrementar os debates com informações técnicas 
pertinentes ao assunto a ser debatido.

No tocante ao § 9º, disciplinar a forma pela qual 
devem ser conduzidos os trabalhos quando houver 
a presença de especialistas, prevendo a fixação de 
prazo para a sua manifestação e estabelecendo que 
a sua manifestação é condicionada à solicitação 
dos senadores debatedores ou da presidência, não 
podendo se dirigir nem interpelar os senadores, a 
exemplo do que é previsto no § 3º do art. 94 do Re-
gimento Interno.

Relativamente ao § 10, evitar que os debates se-
jam ceifados antes do seu término, permitindo, para 
tanto, a prorrogação da sessão de debate temático ou 
a designação de outra sessão para esse fim.

Sala das Sessões, – Senador Cristovam Buar-
que.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – A matéria tramita em regime de urgência e cons-
ta da pauta da próxima sessão deliberativa ordinária.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC) 
– A Presidência comunica ao Plenário o recebimento 
do Ofício nº 3, de 2013, comunicando a instalação da 
Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáti-
cas – CMMC, bem como a eleição de sua Presidente 
e de seus Vice-Presidente e Relator.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.

É o seguinte o Ofício:
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Ofício nº 3/2013-CMMC

Brasília, 27 de fevereiro de 2013

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em reunião 

realizada no dia de hoje, foi instalada a Comissão Mis-
ta Permanente sobre Mudanças Climáticas – CMMC, 
conforme disposto na Resolução nº 4 de 2008-CN, 
tendo sido eleita a seguinte Mesa:

Presidente: Senadora Vanessa Grazziotin
Vice-Presidente: Deputado Fernando Ferro
Relator: Deputado Sarney Filho.
Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa 

Excelência protestos de estima e consideração.

Respeitosamente, – Senadora Vanessa Grazzio-
tin, Presidente da CMMC.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – A Presidência designa:

– como membro titular, o Deputado Sarney Fi-
lho, em substituição ao Deputado Alfredo Sirkis, 
para integrar a Comissão Mista Permanente so-
bre Mudanças Climáticas – CMMC, conforme o 
Ofício nº 30, de 2013, da Liderança do Partido 
Verde, na Câmara dos Deputados; e
– como membro suplente, o Deputado Alfredo 
Sirkis, em substituição ao Deputado Sarney Fi-
lho, para integrar a Comissão Mista Permanente 
sobre Mudanças Climáticas – CMMC, conforme 
o Ofício nº 31, de 2013, da Liderança do Partido 
Verde, na Câmara dos Deputados.

São os seguintes os Ofícios:

Ofício no 30/13/LIDPV

Brasília, 26 de fevereiro de 2013

Assunto: Indicação Comissão Mista

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o nome do Deputado 

Sarney Filho (PV/MA) para integrar na condição de 
Titular, em substituição ao Deputado Sirkis (PV/RJ), a 
Comissão Mista sobre Mudanças Climáticas – CMMC.

Respeitosamente, – Deputado Sarney Filho, 
Líder do PV.

Ofício nº 31/13/LIDPV

Brasília, 26 de fevereiro de 2013

Assunto: Indicação Comissão Mista

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o nome do Deputado 

Sirkis (PV/RJ) para integrar na condição de Suplen-

te, em substituição ao Deputado Sarney Filho (PV/
MA), a Comissão Mista sobre Mudanças Climáticas 
– CMMC.

Respeitosamente, – Deputado Sarney Filho, 
Líder do PV.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT 
– AC) – A Presidência designa o Senador Inácio 
Arruda para integrar, como titular, a Comissão de 
Desenvolvimento Regional e Turismo, em substitui-
ção à Senadora Vanessa Grazziotin, nos termos do 
Ofício nº 34, de 2013, da Liderança do Bloco de 
Apoio ao Governo.

É o seguinte o Ofício:

Ofício no 34/2013 – GLDBAG

Brasília, 4 de março de 2013

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Inácio 

Arruda como titular, na Comissão de Desenvolvimento 
Regional e Turismo – CDR, em substituição à Sena-
dora Vanessa Grazziotin, em vaga destinada ao Bloco 
de Apoio ao Governo.

Senador Wellington Dias, Líder do PT e do Blo-
co de Apoio ao Governo.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – A Presidência designa o Senador João Capi-
beribe para integrar, como suplente, a Comissão de 
Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização 
e Controle, em substituição ao Senador Antonio Carlos 
Valadares, nos termos do Ofício nº 40, de 2013, da 
Liderança do Bloco de Apoio ao Governo.

É o seguinte o Ofício:

Ofício no 40/2013 – GLDBAG

Brasília, 4 de março de 2013

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador João 

Capiberibe como suplente, na Comissão de Meio Am-
biente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Contro-
le – CMA, em substituição ao Senador Antonio Carlos 
Valadares, em vaga destinada ao Bloco de Apoio ao 
Governo. 

– Senador Wellington Dias, Líder do PT e do 
Bloco de Apoio ao Governo.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Sobre a mesa, ofício que será lido.

É lido o seguinte:
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Ofício nº 1 – /13-PRESIDÊNCIA/CCJ 

Brasília, 27 de fevereiro de 2013 

Assunto: Eleição da Presidência da Comissão

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos 

do art. 88, § 3º, do Regimento Interno do Senado Fe-
deral, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, na 1ª Reunião Ordinária da 3ª Sessão Legislativa 
Ordinária da 54ª Legislatura, realizada nesta data, 
instalou seus trabalhos e elegeu Presidente e Vice-
-Presidente, respectivamente, os Senadores Vital do 
Rêgo e Aníbal Diniz. 

Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de estima e consideração. 

Cordialmente, –  Senador Pedro Simon, Presi-
dente da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – A Presidência recebeu, da Câmara dos Deputa-
dos, o Ofício nº 277/2013, comunicando a aprovação 
do Projeto de Decreto Legislativo nº 71, de 2011 
(nº 569/2012, naquela Casa), da Senadora Gleisi Ho-
ffmann, que disciplina o pagamento da ajuda de custo 
dos membros do Congresso Nacional. 

É o seguinte o Ofício:

Of. nº 277/13/SGM-P

Brasília, 27 de fevereiro de 2013

Assunto: Envio de PDC à Promulgação

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que a Câmara dos 

Deputados aprovou na Sessão Plenária do dia 27-2-
13, o Projeto de Decreto Legislativo nº 569/12 (PDS 
nº 71/11, na Casa de origem), que “disciplina o paga-
mento da ajuda de custo dos membros do Congresso 
Nacional”, apreciado pela Câmara dos Deputados.

Na oportunidade, informo a Vossa Excelência 
que a referida proposição foi, nesta data, enviada à  
promulgação.

Atenciosamente, – Deputado Henrique Eduardo 
Alves, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Com referência ao expediente lido, a Presidên-

cia comunica ao Plenário que promulgou o Decreto 
Legislativo nº 210, de 2013.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – O Senado Federal recebeu, do Presidente da 
Câmara dos Deputados, o Ofício nº 278, de 2013, na 
origem, que comunica a declaração de prejudicialida-
de do Projeto de Lei do Senado nº 95, de 2001 (nº 
6.389/2002, naquela Casa), em razão de a matéria já 
estar contemplada em diploma legal (Lei nº 12.653, 
de 2012).

É o seguinte o Ofício:

Of. nº 278/2013/SGM//P/

Brasília, 28 de fevereiro de 2013

Assunto: Comunicação de declaração de prejudiciali-
dade do Projeto de Lei nº 6.389, de 2002, que “altera 
o art. 18 da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que 
dispõe sobre os planos e seguros privados de assis-
tência à saúde, para proibir a exigência de caução por 
parte de sues prestadores de serviços contratados e 
credenciados”.

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, com funda-

mento no art. 164, inciso I, do Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados, declarei a prejudicialidade do 
Projeto de Lei nº 6.389, de 2002 (PLS nº 95/2001), de 
autoria do Senador Paulo Souto, que “altera o art. 18 
da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que dispõe 
sobre os planos e seguros privados de assistência à 
saúde, para proibir a exigência de caução por parte de 
sues prestadores de serviços contratados e creden-
ciados”, em razão de a matéria já estar contemplada 
em diploma legal (Lei nº 12.653, de 2012).

At.enciosamente, – Henrique Eduardo Alves, 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – O Projeto de Lei do Senado nº 95, de 2001, 
vai ao Arquivo.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC) 
– A Presidência recebeu da Excelentíssima Senhora 
Presidente da República, nos termos do art. 124 da Lei 
nº 12.465, de 12 de agosto de 2011, a Mensagem nº 
16, de 2013-CN (nº 72/2013, na origem), que encami-
nha ao Congresso Nacional o relatório de avaliação do 
cumprimento da meta do superávit primário, referente 
ao exercício de 2012.

É a seguinte a Mensagem:
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MENSAGEM 
N° 16, DE 2013-CN 

(nº 72/2013, na origem) 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 

Nos termos do arl. 124 da Lei n' 12.465, de 12 de agosto de 201 1, encaminho a 
Vossas Excelências o relatório de avaliação do cumprimento da meta de superávit primário, de 
confonnirlarle com a inclusa Ilxposição · de Motivos dos Senhores Ministros de Estado da 
FA7enctA e d(') Planejamento e OrçAmento c GcstRO. 

Brasília, 77 de fevereiro de 2013. 
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. EMI n Q 00037/2013 MFMP 
BT~Snia, 2?' de' Hwereiro de 201:? 

ExceleTl~~~sim~)?ehhora Prcsi.dcnla' ~'4 Repúbli~. : 

· .. i~ I-:: í '-.~ 'Süomete mÇls à_ co~lsideia~o' d~" Vo:~~' E~~1ê~çia rel~6r~o- é9ntendo a demonstr~çã.o ,e 8 , 

,av.a(iáção . do êumpri.rpf!rito 'da ~Ó1~ta ,de :~SÚlt.!9_0- primário do conjunto dos - Ôrçamentos-Pis~1.é-da 
§egutidJi9~~_Spci~f. .~ ;_ ~o -Pr6w.~fua ~~~: qrspéndi~s " ·91Q~ia.js .~f(las. -Eiiipresa,s l!statàis F~,d'erai~ -. não ~' 
.[lP~nceitas,: ·_fixapa para o exercício·de · 20l~,; : confo~~. ,çlisP9sLO n9 . ~it! .1,"24 da. ,Lei ' ttO ,12-A65, de 12 
·déM"\,stQ .éle !1ql )"(Loi de I;>i,..,lriZe(Ç5r~~~ntáTirui c'} ,DO tle 2iH2).. eemalcnqiniento ao·ar!. 9°, § . 
.4°, da-I"" Qomple11lcntar nO·101. <!e 4 de tnalO.d.e 2000 (LÇnO 101/2000). . ' . . - . . '. - -,' . ,".-. ~ ' " ." -. 

.. 2: .. . ' : > .~ . met~ . de suplji~~ti ' l?~áfio 'l';i,ia ' 0. ~tor . púb.lico.toffi._~lid"d9 : nãófin~rice\io, ' 
.estabe.lec'd,', na LDO,-2912,'fol .flX~~~ em JU;r139i § .l;>ilh\>Os para ';!012, qmforme dtsposto. 1)0-é\lJexo 
:'çJe~ Mc:·tà.~ Fisç..:Js JAnu~js" -Qeflta ':lllctã; . o ': 9"9~~ni9 ig~llrál fi~\.l . r.çst'6risáy?l . por R$' ~7;O, biJh<jes, 
e-riqhanto 'às Empre.sa.s .Est~tais federais cÓr:respüIideu r'Um ·· r~.su~i~dó ,riu)o;'·iq ., à(t.' 3.~ .. da LDQi~ºJ.:2 ; 

· pí:eVi~. áposs'ibUi4à"e de. reduçãci,-rl'a' nie~{dt-J~suLiado :pruná(ip do Gov.é·l11ô : ~ed~'rat al~ o -Q1ontõ;uite'" 
; ~e.R$_40,6I>il!)ões,i>araaiei:"jj".'enio, das 'ijesp,esas<1bfimbit<idO J;'AC. A Le~.' il~ 14.?9;>,dé 19 de . 
j~o.~ir(i d~ 2?~2 .(L.QA-20j2) es'tim,ou ·;<t uti}izaçãó :~e . R$ . ·2~;6J:lilhõ'1' ·de}1es~s· dó PAC para . 
abatimento da méta. · . '-, " ' . . '. "" 

.~~ ., ... _' ' :'" -.!?e :áoord<t cioID 'p;att. · .. 6(i ·~d~~r;DG~.:~g~· os Pod~.r6~~ e :.pj,MÚús~~~ó p~-blrC9 , da '.união ' 
A7:?,~r!:!0'~_ e) ,a~ijta~ .. e< P?.l~IJCf!!~ 'POf._t.to ~,P~?P!iÇ);-. ~!if ~~~.~.~ ~~a~' a~~ a_ ~\lt?Upa<fo.p · ~~::~A-201~;.; 
·crpnogr-d.ma 'anüal de pesembo'_sQ mensnl) por.órgaq; -oos termos do art. 8~' da bC . n~ 101/2000. Des t.a·.· 
iÇi~~, ':'eqa:'_ls ' ~e' 'fev'eTe:Jr~> :,de -~ __ Qi2~ : :foi ~;~to.~çli9à_~,i:e~J~.li~çã~' · d.a·s . r~~,e;: i.t~fi· ~. ' de~e~!i's , ~dniáI.i_ã~' .. 
:CóJT~~erandp . dad~s ' "reaJí~ãçlbf~~e. , t)o -~inês. de,. \janeire; c . . à :alu'!liiàção : :d~~ . parâm~tl:o~ ~ 
iT1a~rq!!!·c:o~?níi,C9~·,i 'cp:n.1 . ~ , : ~iI'al_i<:J~~ç.~~ae:, g.~antir)? ' · · ·C:':Imprime'iltq !i,i! -me~~ ', '4~ ~uperáv'U ~' p[ímár.io ;; 
',es(áb~lcç~4~ ·.~.ã L~q-201fl.~~Imp~;t~!t(e;' sal~ei)trfi. -qu.~·' a ' p{ôg,i~Pl~9iO . fÜ~5ui<f;i~a ,llãô. ,SI? ',~lil ,izou /~~ ' ,t. 
.pr"rcóga(jváde·. ~\J'!-ime!llo' diis'"d~speSàs 'd'! "PAC" 

4;' __ ~ ': " :'-- Està · ayali~ção' ~_éziséjQú;' no àrriti~tp :-do~ Pn4et . 'Execut~;YQ; _a _limitaçii.o'· de, R$ 35;0 bj.lliões 
no , iyi~QJ).lánt~ ' destlriâdo :' ,ao' e:mpç:~Q, ~ ' m'~ViÍÚe~tá~b' __ t:Ü},an~i~a' fliJ:s 4e~re.~~~··di $cT1t1jo~ári~, Çl'qÜ~ " 
s:i~i~co!i~~u.m. cor~e' .de .:.14~~2% _nc.slc .s · ~ltens.;·de .deSpe.s~ .; e.ml J:el~çãó - ~9 prçvistp ', na LO~-2~1~:" . 
TÇ)mai'ido j·';-m cqnsideração 'a ieduçãp~: líquidà· ;. Q~,.'t~$' ZO,Jr . bjlh~ges; _ de,coifent~ .~ilS 'vadações _ àa~' 
· ~~~pe~às' ~~ii~at:6,rl,ã~ :'~ ~~::Ç.r~,dliR~ ·~.q,ici9n~i~ido~.~ Q~Ta't ~ "Pp'der1es '-e ' ~ 9~_éd i toi. ~)Çt!aord.jti~::t?s. ,: d'-'. 

,~Hl~ ,d~ _ '~J~~te 'n{l,s qespesas fo~ .de,:RSS "SS:p ptlhoe~., N~sle, . ·C09J~~l?, .p ·- ro~~r :Ex~~:UhVO -' E,~bhCou, ,O:' . 
Decreto_ nO ':7.t?SÇ), .. dó )7:cdefevereiro··.:i;!e ,.íW12,. di~PQMq; ~Qbica pr9g{amaçi\o. 9r~anl,I1taria; .e:,· 
(i~a~,iT~ p~r~· o ano' .. : 

5. _ ~nc1ufçt~ o .. l~: himê$lf~. prhcedç\,J-s~ e:m.~ ·março,--ã · reavaliação .ç~'s re_é~í~as e , despe-~as , 
-primárias do Governo Federal. confonne art. 67 da LpO-::2012. Nesta reavaliação foi recomendada 
a Ii!)lilação das despes", discricionárias em R$ 368,6 milhões em relação ao .Decreto nO 7.1i80/20 12, 

' a firH de assegurur o c umprimento da meta anual de superávit primário. D cssu fO~lia, o lolal d e 
despesas discridonáriascontingenciadas DO ano alca'nç.oll R$35,4 hilhões. Deste rÍ1ontant~, o Poder 
)3.xe cutivo ficou responsável 'peJa limitação fie ~$ 35,0 lJ.il~ões, enquanto aos Poderes Legislativo e 
Judl.ciário ·e aI) ~~nis~érjo Público :da União cpub6. a respori~abiJidade. e'm c~njtinto, por R$ 368,6 
·Q1iLh.ões: As recomelJdações desla av~liaçã~ fóram implementadas. no casu ~o Poder Executivo" 
cQ'm a pílblicação do Deaeto n O 7.707. de 29 de marçq de'2012., . ~ .' ., . . ' - ',' 

(). . < ·No . mês çle .. ~laio foi- enviadq ~ Cninissãf.l· Mis ta dé Piânos. Orçamentos pii1jHcos e 
If~s~lização dã ,çongrI?Sso, NacionaJ Ó. rét~t6ri~ _;de.. ,reaviUjaç~~ dó 2 2,bhnest.re, F'.l-nda{11enta,do' nOÍi ·. 
dadqS. re~li~dos . a~ '0: t:n·ês. âe abril ~ ... i:J ~~ atUaljzação dos .pa[~me~ro:> r:naCroeconôn:-i~-os. ' foj, 

,po~sibiJita9~ a . ~q1'pIi<içã~ dos Itmites de empeh~õe movinfentação finaiu:~eira ' defiQidos nb Difereto ". 
na 7.107/2012, em .R$ 1;3 hilhão.· No âtiibiio doPp<1er E"ecutjVo, ~;; orientàçõ~$ dceorrentcs. ?esta 
avaliação foram implcmentad~s 'por meio do Decreto' nO 7 :740, 'de 30 de maio de·Z012. . . · . -. ' . ' . ' .' . , -- . . ' , 
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. '. ' ,' O'. - _. _ _ _ \ 

7 .. : : EnCeInldcyo 32 ~í~_estrc. foLprocedida~ em. julho a re~v·.i:diação ,das receita~ _~ çespesas 
p:rimárias do' O'overri'ó' -Fed~r~!, ~ pãf~ir dós. ~~D~ __ r~~lizados al~ ó-tpês ide junho ~ do~ 'parâmetro:'i 
macroecon~~lico5 al~ali,Lauus. _ EJ:Il' i:ou-,,:oJ'lância .. conf as nif!:t8,S "fiscais . vigen"tes, foi reCOmendada ' a 

. rnar.IU.['en~o dos limites, _,de: _ e!"nh~n~o e"' ~(n'imqntaçãó - _ fi1?an~jr.a cónS:taJli~~ do _. ,q eqreto . J!2 
7.'l40/2012.~ D~ f9rmaa -impleinenti:ii<tais.reeomendâções, o poqer Exécutivo publioou o .DecretQ nQ 

'7.781, de ,I" de agos'to'cle 2012: ' . . . , '. . . .. 
.' .. -: ,. ' , ' I 

8. ' '~O::mduido O '4'-2,birDesue de '201J. -o; Pod~r' -~ecutivo reavaliou as proje'1ões das receitas ," 
~ _,de~pesas Rr4ll&ri~s~ ~.uUHz<:trido ris dad'os realizad.osL8·te o mês- de .. agosto, alé!11 90S' parám6tr~. 
'fua~roeCQnômiCQ~ ~tP;Uizaqó~. Bpt deçorrêl1ci~ . desÍ:a. avaliação, .te~mendou-se~ ,a manu,tenç&o d()s 
Ji,IDítes d.e··, .e~pef1ho e l, inoviifientflç~o firiat:'te},r'4_~~ constante~ ' do .-Decreto · nll ' ? 1'1~~!2012 ... ~ . 

-~rientações deCorren'tes "da -,:eavaliação fora-rn : impl~tnentadas. PQI n~eio' d9'-Decreto. nº t :814,de 28~ 
de s~tefiibro de '2012. 

, 
'9. . E~errado .. 0 ' SQ . bime,stre," fQi procêdida'-'em :Ílovembro ·a . re<;l;vaHação {Jal? receitas ,e 
d~?6sa~ p-t~á~as J:to · ·.(;ió~érnp _' F~ge~al/ ~ · ?ált.i{"~o~~ df~~9~r~1~'adosaté' 'O . .mê~ 'ue ~ oJ,itubró, "dos_ ' 
Rarªmetros mar.roeconônuoos-.';atuahzadds' ·e" _em ,c_qpsqnancla com_ as metas fiscaiS v.gentes . ..- Cabe 
rt._;ndonar ' que_~o Governo,adotóu dura'!1te: o an~ .vfu.ias riléd'ídas pai:a est~mJllara _cconomia ~reduzir ' 
os i~pact9s dá· álliê_ iI;lie:rÍÍatron~l: ~e_n~. 'eJas, :~e~oneiàÇo'6~ (~ ~iricen(ivos a ' v~~ios setQr~.··Em_ -q'-l:~ 
~~se: ~"C~~~o.- dc:1a~ mt:di4~ ' s9!e,~~n~~·~.árt.as . a, :P~rde}"Í? ev:it~~ '.?,~.~da _ tI0 ~~i~~~~~o-' g,a · ati~ldage ' 
econôm_lca •• ebtS'1mp1lcarªm, pelo ' menoS- no curlo ·prazo,_ redtlçaQ ; na' ,arre,ç;l~açao.e aumenlo _~e _. 
dd;pe~ás,:'b--que .i-piejudico~ :~olYfenjaneira o ' aléan'ce ll~ -mela 'cheia_ de resul(.ado '-prirQáiio,~,Como era, 
aJlneja(fo ,,;6 início dó""h~ercíGiQ. , " ". ' . ' 

• • : -. . - • " . , - < - , 

10, . :, G~.P6idetail~~ aconjunt~rt!. ecp!'~n:iCa.~ ~poca~ bems.oItto se,'!~ rêtle~?s' n~- arr~ecad.a~áo 
dé ~!.i~u~q.s fe ... derais" . ~ .qu~p.,ta .re?ya,~iaçãó .~,~ 're~it.~. ~::~~p~a~ .in~ic.o.u_ a,:~~ceSt~d~Qe._ J~ ~e i·uli~iz:a~ ~ 
p.re!roga,tlvaile aba,t1lIJcoto ·d.a ,l1J.eta,de ~uperá\lIt;pT:e'(.1sta . .nQ ar,L 3° ~<l"LDO-7012: .Dest~ modo,; 

'f~_~~~d9~ :.se o ~ba~iin_e~t~': ;d~' - p~~tà,'- ~e ... reslíl.!a,d9 ' prim.á!ioen~ ~~ ~,~,6 ~.,I)ÍI~õe;S . . AJ~~ : di~.~o. 
posslblhto~-$e . a amphaçao dos hmlt.es ,de , ernpeph,Q ~e>rnovlmenta~o finance,rra em,-R$_,S,S-bllhoes. 
-EsS<i r~visãó 'ensejou 'a _· p~b,i~_ÇãO,: ~1O _âlllbito dãP9_d~r Exe.c;utivo: _U(,I . Decre"lo" n.~ 7 .S47 i d~, 23 ~e 
:no,v:~m?r'o . d6' 2012; o qucajústou .a mela-.. de-supe-râvi(pI:iiná-.;-io' d'ü GovernO Fedei'aJ parª- RS: 7-1;4 
bilhÇies. 

'11: ., , _Ao J ina'I_ ,dd ' ano, "as : ,despes'as "po â·mp_iIP ..: rlO PAC _atingiráin ' 0 ' :m6nta])t~. dê: B-~., .3,9;S 
biJhõç~: o ,que resultou n\lm.valo~ ' de . in~ta · ~de 'superáv.it primáho _do. Goyerno ..f~'~eial 'para fi'ls'· d~ 

,é:u'mpri~etito do d~p,OS!ti.vo '· Ú~g~~ de: .'CR$· '57,7 bilf,ões. pqr sua vez~._ p,.super~v it re~liiado; peló 
.Governo F~deral fói de R.~ 85,0 bilhõ/s em ,~12, superahilo em R$ 27;4 bilhões a meta dó período 
.aiust~ _çl.a nos . tern1ÓS le~~is: Desta -fo~a, fitá· 'cOmpr~'v~do (} .clll1lpnrne:qtQ da_ !peta de sllf?eráVlt 
prinu'irio _do Governo Federal para o ano de 2012, utj(izando o disposto n9 ari. 312 da LDO~Oi~. 
Cabe menciDnar que esta diferença foi sufi.cie",te para cobrir b desvio entre superávit primário 
esperado pa'ra os Governo's Regionais , R$ 4 2,8 bilhões,- c O montante efelivamente realizado, 
R$ 19.9 bilhÕós. 

12. Diante do exposto, submetemos à consideração de Vossa Excelência a presente 
exposJçao d~ qtcitivos. propo~do o. encaminhamentn do relat6rio supramencionado anexo à 
Co~isSão Mista-a que se ~~fcre o..art.- -1~~' § llil, da Constituição. 

Respeitosaqiente, 

AssinadQ.elétrQ,,~caml!nte por: -Guid.o·Mal;tega, M~riamApal'ecitJli flelcltii!T 
. - . . , 
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S~F ... , ... ." .. , .. .,. , 
TUOURoNACIONAl 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO 
CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS 

Exercício de 2012 
Brasrlia-DF 

Fevereiro /2013 

MENSAGEM AOS MINISTROS 

1. o Pfesente documento fOi preparado com vistas ao cump rimento d o § 4" do art . 9'" da lel ClImplamentilr n
g 

101, de 4 de maio de 2000 - lei de Responsabilidade Fiscal, que determinil que o Poder i:Kecutivo demo nstrará c 

avaliará o cumpriml!!nto das metas fiscais quadrimestraili, em audiência públ iu, até o f inai dos meses de maio. setem 

bro II! fevereiro, na Comis.sllo Mista d(! Pl.!mos, Orçamentos Públicos e Fiscatit.ação do Congresso Nacio"il l. 

2. A l~m dis:!io, de acordo com o art . 124 da Llri: i n' 12.465, de 12 de illosto de 2011, Lei de Diretriles Orçamentá

rias de 2012, qUe orientou ii elaboraç:lo da proposta orçamentá ria para 2012, o Poder Executivo deverá encaminhar 

ao Congresso Nacional, no prazo de até três d ias antes da referida audiência, ou até o ultimo dia dos meses ele maio, 

setembro e feve reiro, o q ue ocorrer primeiro, relatórios de avaliação do cull'\Prlmento da meta de superávit primário. 

com as Justificativas de eventuais desvios e Indicaçllo de medidas COfretfvas adotadas. 

3. Neste relatório silo aprelientadas ít demonstração e a avaHaçao do cumprimento da mela de resultado primá 

rio do conjunto dos Orçamentoli Fiscal e da Seguridade Social e do Programa de Dispêndio s Globais das Empresas 

E5I:atais Federais nio financeiras, fi:tada para o exercício de 20 12, conforme d isposiçillo dos norm ativos liupracltados. 

Respeitosamente, 

/J-- ~ ~J~;-~ 
Arno Hugo Augustln Filho 

Secretârio do Tesouro Nacional 

Ministério da Fazenda 

• ,ç? 

Z ~ C~ Geor& berto de Buiar Soares 

Secret' o-AdJuntOjZçamento Federa l 

Ministério do Plane~ento. Orçamento e Gestão 
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o RELATÓRIO OE AVAlIAÇAO 00 CUMPRIMENTO DAS METAS fiSCAIS é uma publicaç30 quadri

mestral, em cumprimento ao disposto "0 § 4.11: do art. 9~ da LC ".11 101, de 4 de ma io de 2000 - Lf'.f . 

Algumas informações são apresentadas em aten~mento a olJtras normas, citadas ao longo do tele

to. O conteúdo presente nelile uocumento foi produzido pelas seguintes instituições: 

M)N)ST~R)O DA fAZENDA 

Secretaria do Tesouro Nacional (.) 

Secretllria da Receit2 Federal do Brasil 

SecretarIa de Politica EconOmlca 

MINISTtRIO DO PLANEJAMENTO, OR(AMENTO E GEST~O 

Secretaria de Orçamento Federa l 

Oepanamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais 

Distribuição Eletrôn1ca: 

http~ :/Jwww.te50urQ .falenda .cov . br/ptloollllca -fi s cal/Rlane iameoto-fiscal/rellllorio-acpmpan t1amentQ 

É permitida ii reproduç:io total ou parcial do conteudo desta publ lcaç:!o, desde que mencionada ii 

fonte. 

BRASIL Relatório de ilyallaç:io do cumprimento das metas fiscais : exerc{clo de 2012 . Secretaria dg 

Tesouro Nacional. Brasllta . Fevereiro de 1013. 
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FPE: Fundo d e Partlcl paç30 dos Estildos e do Distrito 
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SUMÁRIO EXECUTIVO 

1. A metil de su pl!rávit primário para o setor pública cons.oHdado n~ n finarrcelrtl, est<abell!dda na lei 112 

12.465, dI! 12 de agosto de 2011 (LOD-201Z), fo i fjltêlda em RS 139,8 bilhões pa ra 2012, cooforme disposto no Anexo 

de MetaS Fiscais Anuai5. Oesta meta, o Governo Central ficou responsável por RS 97,0 bilhões, II!nquilnto às Empresas 

Estatais Federais correspondeu um resultado nulo. O art. 31t d.a WQ·20 12 previa a possibilidade de redução da meta 

de resultado primário do GoverllQ Federal, até o montante ~ R$ 40,6 bilhões, para atendimenlll das despesas no 

limbito do PAC. 

2. A Lei nl 12.595, de 19 Iie Jilnelro de 2012, que estimou a receita e flxou a despesa da União para o 

exercido financeiro de 2012 !LOA·2011), cOf1sideralJ um resultado primária do GoverM Federal de RS 97,1 bilhõe!õ. 

V~1e mencionar que foi estimada ii utili~ação de RS 25,6 bilh ões de despesas do PAC para ab<at"nento da meta. 

,. Oe IIcordo oom o IIrt. 66 da lDO-2.012, o~ Pode res e o Ministério Pública da União delll'!m e l"borar e 

publicar por ato próprio, até trinta dias ~pós a punllca~o da LOA-2012, cronograma anual de desemool50 mensal, ptM" 

órga:o, nos te rmos do art. 82 da Lei Comp/!!mentar n2 101, de 4 de maio de 2000. Desta fo~ma. em 15 de fevereiro do 

ano corrente, foi procedida rl'!aviiliação dai recettn e despe5i11 primárlilli, cOfIsiderilfldo dOIdos reillizados até o mês 

de janeiro e a atualização dos parâmetros milcroeconô m!cos, oom ii flnalidade de garantir o cumprimente da meta de 

SUpl'!rávit primAria establ'!tecida na LDO-:W12. Importante salientar que a programação financeira não se ut iliooLl da 

prerrogiilliviI de abatimento das despesas do PAC. 

4 . Esta dlla liaç50 ensejou, no imblto do Poder Executivo, " limitação de RS 35,0 bilh6es no montante 

des.tinildo ao empenho e movimentação fil1i1l1ceira das d~pe.sas discricionárias, o q ue signifICOU um corte de 14,22% 

nestes itf!ns de despeias em relação ao pre\listo na lOA-2011. Tomando em considen ç.io a reduçlio Uquida de R$ 20,0 

bilhões, decorrente diS variações das despesas obrigatór ias e dos Créditos Adicionais dos Demais Poderes e Créditos 

ExtraOfdinárlos, () total de ajuste nas despeSil5 foi de RS 55,0 bllflões. Neste ccnte1r:to, Q Poder Executivo pllblit:ou o 

Deueto nO 1.680, de 17 de fe"erelro de 2.012, dispondo ~obre a programllção orçamentár1a e fin anceira para o ano. 

5. Conclufdo 0151 blméstrl'!, procedeu·~ em março a reavaliação das receitas e despesu primárias do 

Governo Federal. conforme art. 67 da LOO·2012. tlesta reava liação foi recomendada a l i mltaç~o das despesas discri

cionárias em RS 368,6 milooes em relação ao Decrl'!to nl 7.680/ 2012, ii fim de il5segurar o cump riml'!nm da meta lInu-

bilhões. Deste montante, o Poder hecut ivo ficou respomá\lel peta limitação de RS 35,0 b~ hões, enquanto ao~ Poderes 

legislat ivo e Judiciário e ao Ministêrio Público da Ufliiio coube a r~ponsabjlidade , em conjunto, por RS 368,6 milflões. 

A5 re~Qmendaçõe5 desta awliaçiio foram implementlldil5, no I:iiISO do Poder Executi\lo, com a publicação do Decreto 

n'l 7.707, de 29 de ma~Q de 2012. 
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6. No mês de maio foi I!!I1\1Eado à Cílmissão Mista de P I ~ J'\05, Orçame ntos Públicos e Fiscalllcção do 

COni(e~SI) Nacional o relatório de reavaliação do 211 bimestre, conforme art. 67 da L00-2012 . Fundamentildo nQ5 

dados reaJizados até o mê:t de abril e na atualiz3Çilo dos par~melros macroecooómicos, o re latÓ(io " !e"ou as estimati

vas de receita liquida de TrilnYerencias ii i:5tado5 e Munrdpios em f/.S ':;,9 OilhO(!S. t'o r outro 10100, a~ e!.tlmam.as à€ 

de3pE'sas prlmlÍria~ obrigatória~ foram elevadlls em R$ 2,6 b ilhões, enqulnto 01$ de Créd itos Adidonili5 d05 Dcmai, 

Poderes, Créditos Extraordinários e Do aç(ies!Convên;ru. sornadas. foram aumentada3 em RS 1,0 bilhão. Com isso, foi 

possibilitada CI ;;mpliação dos limites de empenho e mo .... irnentaçãc financeira defmidos no Decrete n~ 7 .707/201 2, em 

R$ 1,3 b ilhão. No amoito do Pllder Ewec:utivo, as o rientDçl"les decorrentes desta ãvaliaçiío fa ram impleme ntadiils por 

melo do Decreta l1a 7.7IW. de 30 de maio de 2012. 

7. Enterrado o 11 bimestre, foi procedida em julho a reiil~li.ção dai receitai e de~pe5a5 primárias do 

Governo Federal, a partir dos dildos realizados até o mês de Junho, dos parâmetms macroeeonómicos atui!l li zi!ldos e 

em comonãnda com as melas fisuis villentes. A revisão das estimiltivas de receita liqLl ida de Tra n,s fe rênciiils a Estildo:. 

e Munldpl ()S,. eXt:l"tn RGP5. demnl1.lt rOIl um d.o>rrlttlmo de RS 2..1 bilhões f>m relação ii sp.gl..lMda ilvl liaçao b imestral de 

2012 . Por sua Vf'!7, n resultaoo do RG?S te ... ", 511a projeç:lo de deficit reduzida em RS 3,0 bilhões, tende c.oma fator 

explicativo ii elevação de mesma rTIéIgnitude niil e.timativa de recetMmentos do regime. Q Ll OlIllto às estimativas de des· 

pC5íl5 primil rias de e)(ecução obrigillôria, exceto RGPS, houve uma elevação da ordem de R$ 412,2 milhões. Ao consi

der.r nesta reaya llaçll() as miiJo raç~ nas despesas com erMltos E~traordJonár{os, ill!: RS SOCI,O milhões, foi recomen' 

dada a manutenção dos limites de effi?enh o e movlmeotação fjnancel rit constantes d o Decreto ri R 7.740/2012. DE 

fOrma a implementar tais recomerld .. ções, o Poder E~ecutivo publi(QU o Decreto oe 1.181, deli de agosto de 2012. 

8. Co,m:.[uido \J 42 bimc~tre dc 2Q12, o F'odcI EKCC.UtlVO re.a ... ,.,liou ,Ui proje:).Õe:Ji diü ,ew:it_ e de~es.êl.j 

prlm'rlas, ut\1ll:anda O!i dztdos realizados !lté o m h de agosto, além dos para metros macroecanOm1cos atualizi'idos. A 

e)(pectativa para a receita primâria total, eJo:ce to RGPS, foi reduzid .. em RS 4,3 bilhões. Essa redução foi c.oojugação de 

um decrescimo di!s receitóls administradas pela RF8/MF (exce lo RGPS) no mo nta nte de R$ 11,.7 bilhões e de um a~ 

menta de R$ 1,5 bilhões nas receitas n!o administradas. A proJeç!o das Transferf!ndas a Estados e MUI'llclplo5 foi 

reduzida ~m R$ 1,7 bilhão, rl!~Hando numa queda da receita lotai liquida (exceto RGP'i) de RS 2,6 bilhõcl . Em r~açiío 

3S despesas primárias obrigató rias, ex<:eto RGI'S, houve aumento rJ.é!S utimati\l3~ em apro)Cjmiidame"t~ R$ 291,1 

milhões, No que tange ao resuttado do RGPS, a projeçl0 de: déflc:lt foi redU2ld~ em RS 2,8 bHhões. expllc:~do por uma 

elevação de R$ 2,9 btlhões dos rec:olhimento5 do rellime, ligeiramente compensado por um aumerlto de RS 70,0 mi

IhOes nOli beneHc:los. prevlderlClârl os decorTentes de Sentenças Judld als. Em decolTêncla dos fatores mendon;tdos. na 

4! avaliaçlo bimestral, recomendou-se a ma nutenção dos limites de emp~nho e movimentação finõlncelra constantes 

do Decreto ng 7.781/2011 . As orientações decolIEntes da reavaUação foram jmplementada~ por meio do De<:reto nl 

7.814, de 28 de setembrode2D12. 

9. En terrado o 5'1 bimestre, foi p,-ocedidCI em novembro a rnvllfllS:1o das receitas e despesas prlm'-

rias do Governo Federal, a partir dos d~do'l: realizados até o mês de outubro, dos par.\metros macroeconómico5 atua-
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litados e em corlsonância com as metas fiscais vigentes. No que conc@rne ~5 r~c@llas admil'ilstradn f)!la RFB/MF !2X. 

dulndo RGPS), ii reestimiltiv~ apontou pua umil q\Jed~ de R$ 8,8 bIJhÕe~. Já ~ projeção paro as rEceil~S não adminis

tradas de GoverM Centr,;l, reglmou um ilumento de R$ 994,2 milhOes em relaÇcão 30 montante estimado na 3valla· 

ção anterior. No que concerne às lransferenciil5 a t.stados e Muni,fplos, estil reavaliação i1pontou uma reduçaO n~ 

pruJ~~1iu de RS 3,7 bllhõe~. Oe~5a forma,.!IJ EstimatlvAJ de retelta liquida de Transferêndu a Estados e Munldpios, 

exceto RGPS. demonstrou um decrélicimo de R$ 4,1 bilhões em relação ~ 41 avaliação bimestrôl de 2012. As estlmõlti' 

vas de despl':se~ prlm.4rln de e)rl':euc~o obriaetória, exceto RGPS, loram elevedas no montante de RS 6,3 bilhões_ Em 

relação e11 relação ao RGPS, howl! aumerlto na prevlsllo de arrecadação (RS 3,5 bilhõp.sl, Que foi mais que compen· 

sada pelo aumento da estlmatl ...... de pagamento de ber1drc , o~ (R$10,1 bllhi3c$), gerJndo um:::. clellaç:lo do défldt da 

ordém d! R$ 6,6 bllhõu. 

10, Nesse conteKto, cabe mencionar que o GOl/erno adotou durante o ano várias medidas para esrlmular 

a economIa e reduzir 05 Impactos tia crise internacional, denlre elas, desonerações e incentivos a váfi05 setorl!5. tm 

qu~ r"'~!! n fato ri!! tills meaid ... ~ ~p.rem n&es.'iárias a fim de s! evitar perda no dinamismc da atlvidade econõmitil, 

elas impll~aram, J'll'!ln ml!no! nn r.~rro prazo, reduç~o n~ arrl!cadaç.lo I! aumento de despesas. o Que prejudiCOU So

bremaneira o alcance da meta cheia de re! ultado primário. como era almejado no início do txerciclo. Desse modo, 

considerando conjuntura económica ~ época, bem como seus reflexos na arret;adaç~o de tributo. federais, a qulnl~ 

reavlll1llç!o de receita, II dL'!spesaslndlcou I necessidade de 51! utlllzlr a prerrollatlva de abatimento da meU de supe

rá .... it preVista no aft. 311 da LDO-2012. 

11. Diante da r.omblnaçllo dos fatores citados, foi recomendado, em relaçDo ii Quarta avaltaçllo bimes· 

tr~l, u " lIalillll!nlu 1.1 .. milita de .e,u!tadQ ;:a r imdrio 111m R$ 25,& brlhcn, c,cllfa rll1l! lacultado Pllla art. 3~ da LOo-Z012. 

Além diss:J, p05~ibilitou-se a ampliação doslinlites de empenho e movimentação finilllceiril em RS 8,5 bilhões. Essa 

reviüo enejou! publicação, no âmbito do Poder EMerutivo, do Decreto n'7.847, de 23 de nOllembra de 2012, o Clue 

ajustou a meta de superévit primário do Governo Federal para R$ 71,4 bilhões. 

Ao finill do ano, ai despesa!> no ilmbito do PAC iltingiram o montilote de RS 39,3 bilhões, o que resul-

ta u num v.lor d. meta de suptrivit prlm:lrlo do Governo Fad2r~1 par. firls de cumprimento do dilposltlvo le811 de 

RS 57,7 bilhõe!. Por SLJa vez, o superávit 'ulltado pelo Gover!lO Federal foi de RS 85,0 bilhões em 2012, !uperando 

cm RS 27,4 bilhlle~ I meta do perrodo ajllstadA nos termos legais. Deitil forma, fl~ (omprovldo o cumprimento da 

meta de 5uper.!~lt primérlo do Governo Federal para o ano de 2012, utilizando a dispOsto no art. :'II!' da LOO·2012 . 

Cabe mencionar que ena diferença foi suficiente para (abrir o desvio I':ntre 5uperálllt prImáriO esperado para os Go· 

vemos Regionais, RS 42,8 bilhões, e o montante efetivamente realizado, R$ 19,9 bilhõe~ . 
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1. EVOLUÇÃO DAS PROGRAMAÇÕES ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 

1.1. Programação Orçamil!!ntária Anual 

1. A meta de superá ... :t primário para o setar público consolidado não financeiro. I:Stabeledda na LOO-2012\ 

conforme db po,to no AncMo 111 .1 - Ancoro de Melas An u;als, foi fi"~dil.m RS liP,8 b iln~" il;a ra 2012 . Dnte monta no 

te, o Governo Centr"I (Tesouro Nacional, ? rcvldênda So~I.'11 e B~ nc:o Centr.al) fi cou responsal/c l por RS 97,0 bilhões, 

enquanto iii meta para iIS Empresils Estatais Federais consistiu em resultado nulo. N~o obstante a fixaç50 destas me· 

tas, c § 2 ~ do art. 2Q da LDO-2012 previ él ii possibilidade de compenu çlo entre il5 mesmas, o que implica que para 

efeitos de 3vall<lç!(') de eumprlmMto dev~~e consldil!! l'8r o resultado no IImblto do GO'lerno Fl!dl!ral. 

TabelaI; Resultado primário do Setor Público em 2012 

101).10n LO-'o·IOU 
lHe. ?.Ii,OIIOU. 

Doe. 1.740/10n Ou. U.l/20lJ 00<.1J1(/20lJ 
~o. J .101/20n !.IMN~~CI~ 

"" ... . " "'1& ." "'II •• .~ . " ••• ." ,,~ t • 
'ffilll''''~ CCNlOlIDA[)O lU" 1,10 l U " I ,ID U M ... ln .. ... In ,8 1.11 139,' ).1 2 

Go\<ec"" f.,." .. 91,0 I,H !J,1 1.1~ ". I,n ". '" ", 2,Ii ". '" 1;.,....011 Ct"". 1 91,O '" ".1 l .iS H.O 2,a ". 1.14 91.0 l,I6 f1.O 2,11 

·E.t.i t.iI ,Im..al. " '.00 " '.00 o .• ... o .• 0.00 00 '.00 ••• 0.00 

.t.:m M I fItIlto d"PA( ~ , o,6 UO '" ." " M O " MO ••• .'" " O,O ~ 

G ... rn~ I .... , .. • _rtldo ~ ... ~ 
1f,4 1,15 '" U. .,. ,,. 

'"' !.Ir 
d, ....... 1"1",."'. dr. LDO.201t I' '" 1,11 '"' ." 
P. Nllm .. .IIIIIRS mllh".) " o.510.l t9,7 ' .510.126,3 t .!oll .I I~" t .H9.DJO,< o.U !.In,l 4.' TI, l H.O 

rom, 100 ..... n~lMr . flo bo ... ' .. : nNl"r 
" "o!ie ••• ,.~O'"~ .. " 0' "'lO"" ~o .. I. i' d. WOoIDlI. Q"" .,,, ~. I.", • ooua:.lbd ... o. dOdutlO d .. duo ... , "" .ml ~ '" 00 pol( d. _II 

d. ' " " ",'' , p~..,i ~ D.' '" ~ ",,,,,,,,.,, d. /IS <!D.I <l IMi .. , 

" ~!I<J I .. d. ",. ,Id .... do . pfOJ ' 1111 111. " ~ . .... " " ... ,. 1I ",.,c . ,,", II d. ~o ~d .. f ... "" .... ,".r., .. , '">1 ...... . n, 3' " LOC,10\1, 

~ (,Um."", , .... o"! ",.,tI"", n' Grad. d ••• "m. ',,' d. lN ... . p" • • ' "" P."""", "_.tI,." 

l)oo.7.14'/20n 

•• '''ti 
" ... ~,11 

". UI 

'" 1.16 

" 0.00 

15.1 '" 
'" '" 
U~) .121. 1 

2. ~m seu i rt. 3~, ii LDO-2Q12 po~~Jbilitou ii reduç:l'o Q. met ~ de resultildo primáriO do GOllerno Federal, até o 

montan te de RS 40,6 bilhões, pira atl!!ndimento Qas despesil5 no ilmbito do PAC, Nos termos do ~ 1~ daquele artigo, 

este montante ab ra rtge, para fins de e:o:eclJç;}o do orçamento de 2012, o lIator dos respectivos restos a paliar. 

3. A LOA-lll1i, Que e~timou ii receita e fixou ii despe"l da União para o e_erdcio fi niln,eiro de 2012, conside

rou um resu ltado primário do Governo F ~dcra l de RS 97.11.oIlhdes. Vale mencionar que fal estlmilda ii uti lização de 

R$ 25,6 bWhOes de de~pesas do PAC para abatimento da meta. 

1 lei na 12.465, de 12 de agosto de 2011. 
ll.ei n ll 12.SgS, de 19 de janeiro de 2012. 
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I.:!. Progr1lmaç.5.o do 10 Quadrimactre 

4. O art. 66 da lDO-2012 estal>elece que os Pcdl!!rl!!S I!! o MPU de .. am el<lborar I!! publicar por ato próprio, atê 

trinta dia, após ii publicação da lOA·2012. o cronograma anual de rlesembolro mensal, por órg.ll.o, nos lermos do art. 

82 da lJtF, rcm yi 5ta~ ao cumprimento da meta de resul tad o primário est abeler:da para o perrodo. 

5. Neste r ontexto . em 15 de ff"vf"rl!lro do ilno corrent l!, fo I procefilda reavallatJo das receitas 8 delipesas p'i-

márhn, considerando dado5 realizados do mê~ de ja nei ro e ii atualizêlção dos parâmetros maCfoeconõ~ cos , com a 

fi nafidade de garilntl r o cumprimento da meta de superávit prlmãrio estabelecida Jl<l LDO-1012. No que conceme aos 

par:lmetr:n macroeconllmico~, quando oompilrad05 àqu~le5 ~n:;;1.iIIIl~s no Relalóri o de Rl:\.e ili. lÍu CuIl8re:!i= Nado· 

" êll. de 11/10/2011, asprindpals al terações se deram nos Indicadores de preços (IPCA. passando ~ 6,00% pira 4,70%, 

e IGP-[)I, flrojeç;1o a lterada de 6,00*, para 4,99%), no crescimento da massa sa'~! ia[ nClminal {de 9 ,79% para 1 J,73%} e 

1"10 preço médio do pl!1:r6 ieo (de U5$ 104,00 para U5$111,M). 

I'IrAmetrns 
AvallaçJo 

mMl"~lXInDmlc:os 
LOA.·otOn fevereiro 

deZaU 

IG~-Dllvar. awm.} 6,00% 4,99% 

IPCA {var.acumJ 6.00 % 4,70"-

J'tB ( ..... r .re.I) ~,50% 4,50 % 

PIB IRS bl) 4.S10,1 4.573.6 

Ma55i1 ,.. .. rfBl (\Iii!" ~ S.79% 11.73" 

f'~tr61eil (US$/bbl) 10'.00 111,64 

CIITIblo Im'dlo, R$/U5:$1 1,BO ",' 

Sele média ( .... ) 10,50% lOAS" 
fOnle : Itehtóti., "O: R"co:l16 . n.t.O/DI ~ SI'F/MJ. 

Elat.onoçio: STN/ Mf . 

~4.1) ___ ~ 

follt., SOf.r\.!' 
u._~ .. ""rn(IM'. 

..c. "'lrtdo<lo, ~""In ftfi'S [II 

113 n, f. f, t • ..,.. ~ ,.....,Idpios fI ) 

"«. II!'-' o:""no ~6PS IJ)" II ~~l ) 

CUj)o Obnau6rIos (o) 

Cd<l~«~~",~.fIC» (~, 

CQ.c.t , tCOO1 .. I"""" j(;j 

<lo 04 c:.Milm. .di""",,"" . De .... " ~oX! .,'"' [n 

[Iespei~ R6 PS(S) 

..... le(.d .. ~RGPs!91 
~ ., 

-"<bçSa ell .... et: . d .. I .. ·· ' J1I! 

~ Prlmlrio . Il\i IaJ . 1011 20U (li) 

Cle>P.Clw ft .[ll)-llI I-'J (51 [iii ("I) " 1' ('lI (lCl){l1) 

",""p. frtllte' LO .... (1l )'I4"'(~." (5)+11)'(9J 

R~~ot"t~1 di! ~, •• {l4j·(ll).(lJ) 

6. fila oea~iiio de~ta ,eavalfação, de formil prev~nti"'a, o Poder Ex~cutiV() proCAldeu ii limitação de R$ 35,0 bi· 

Ihõe:i no montante destlnaoo ao empenho e movimelltaçilo finant:elra das despesas dis.crJc!on~riu, o ~ue significou 

um corte de 14,22% nestes Itens de despesas I!!m reta~o ao previsto na lOA· 20l2. 

7 . Adid olUl lmem e. o Poder Ellecut illo cOl\Siderou nesta reallêll iação uma redução. e m term os líquidos. de 

R$ 20,0 bilhões Il<lS despe:;;iõs oorisatórias, totalizando, desta forma, um ajuste nas despesas da OfdelT de R$ 55,0 

bilhões. Importante salientar que, da me~ma tOfma que no exercído de la l 1, ii programação financeira não se ut ili-

l.OU da prerrogativa dI!! abatimento das de~pe5as no ambtto jo PAC, de até R$ 40,6 bjlhões, hcultada pelo art. 3!! da 

LDO·2012, para fins de cumprime r"lto da meta de 5uperá"'l t pNm~rjo. NESte conteno. o Poder Exe.:utlvo publk ou li 
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Deaeto nl 7.680, de 17 de fever~ro de 2012, dispondo sobre ii proaramaÇio orçamentária e finan<eira para o ano 

corrente. 

8. Concluldo 0 11 blmntre, procedeu·se em março ~ reavaUilç:lo dOiS recelta5 e despesils pl1mãrlas do Governo 

Federal, conforme art. 67 da LOO·2012, a partir dos dados re:aJizados até o mês de fevereiro. No que concer ne aos 

parâmetros ma croeconõmicos, nilo houve alteraçõe5. uma vez que foi utililada a mesma grade de parâmetros envia

da:' (MO do Con!i:le!;so Naaonal por melo da Mensa,em n' 56. de 17 de fNerelro de 2012. 

T.belJi 1: Revl,ao dos parâmetr05 macroeco- Filura 2: Revisão da s receitas e despesas primárias - A ... aliação do 1 ~ 

,'cõo"'=''''':::."":.c.c':.'c'''':!::OedcOe':,'::'':;;'me::;:'o'c''=--___ Bimestre de 2012 - RS Milhões ... 'III!. AvaI!~ 110 
f.v"elro 

1Ii'-Dlf_.xum.j 

!'CAr~·_1 

PI9 /v.lr. rui) 

PIB IRS bit 

... .,as.$,uallrl&I( VII' .} 

~tróll!a IUSS/hbll 

cambio Ir-'dlD, R$/USSI 

Sf:1ic rMillalu .1 

fOlu :SPE/Mr. 
E, .. tIfl r"~a; :HN/Mr. 

llU .. '" 
4,7~ 

.,.,. 
4-571,6 

11 ,7~ 

J 1I,fi4 

1,79 

10,U" 

l~ Blmut,I: 

."", 

• . 1~ 

' '''0 
4..513,6 

ll.H" 

l U .U 

'" 10,.48" 

".. ,""", _.,Ia. ~xceto I'IGPS(') 

' ''''''''$afIlo .... 
O." .... Ç •• • ST~ • • 

9. N~sta avaWaçjo, a proj~lo para a receita primiÍria tOla~ uce to RGP5, fo i aumentada em RS 4,8 milhões. 

inlegralmente concentrados na. rece itas admlr'lis lradas. Este aumento foi mais que compensado pe la elevação da 

estimativa de Tran.de(ências a Esladm e Municípios (RS 77,7 milh~e5), resullaMkl em uma rer;el ta Ifquída total inferi· 

or em RS 72,9 mNh6es àquela constaMe no Decreto nt 7.680/2012. Por sua vez, as projeçOes para as despesas primá· 

rias obrigatórias incorporaram uma elevação de RS 255,7 mY ho5es, enquanto a expecta tiva de déficit do RGPS,oi mano 

tida constante, em RS 39,1 bilhões. AdemliJ. cabe mencionar o aumento de despesas com Créditos Extraordinoi rios 

IRS 40,0 milhõesl decorrente da M.P. n" SóD, de 7 de marÇO de 2012, para recoll5truçl!o da Estaç!o Antártica Coman~ 

dante Ferraz. 

10. Face as revisões do relatéria de iIViIl iação do l' bimestre, foi recomendada a limitação íldiciooal de RS 368,6 

milhCIes nas despesas dl5cricion~rbs em relação ao Decr~to n! 7.680/2012. Desta forma, o tolal de despesas discricio· 

nárias contingenciadas no ano alcançou RS 35,4 b~hões. Oeste montante, o Poder Ellecutivo fioou responsável pel~ 

limitação d~ RS 35,0 bilhões. enquanto aos Podere$ Legislativo e Judiciário e ao MPU coube a respon~abllldade, em 

conjunto, oor RS 368,6 milhões. 
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11. No âmbito do Poder Executivo, as oriefltaçóes desta reavaliação fo ram ~Iementadas por melo da publka· 

ção do Decreto nl! 7.707. de 29 de março de 2012, dispondo sobre ii prol!ramação orçamentaria e fina nceira c estabe· 

lecendo o cronoglllma men!;(jl de :1esembolso para o Exerdcio de 2012 . 

1.2. ProKramação do 211' Quadrimestre 

12 . Nll mbs de maio foi enviado à CMO d<l COflsresS() NaciOfliill o relatório de reavaliação do 2~ bimestre, con· 

forme art. 67 da lDO-2012, fu ndamentado nos dados realilaoos ati! o mês de abril e na atuallução dos parâmetros 

matro~onômicos. No que concerne aos parâmetros m acroet;o llÔmi cos, as projeções de crescimento do PIB e de 

variaç.!o do !odieI' de inflação ao tonsumidor (IPCA) foram numtidi!5 con~lantes em, respect ivamente, 4.500&. e 4,70% 

para 2012 , O nE:iCimento da ma5S<l salarial foi revisto para cima (de 11,73% para 12,01%1, refletindo 05 bons resulta· 

oos do mercado de tri!b~lna . Por sua \oIeI, o IGP·OI foi ligeiramente feo.risto para baixo (de 4,99% para 4,90%1. enquan

to a projeç.ão pôlra a laxa Sellc {média] foi reduzida pari! cipturar i5 reduçõl!!s da talCa bá~ica de juros (de 10,48% para 

9. 86% <10 al'\O). 

13. A projeção para a receita prim.ária totallíqukla de Tra(lsferência5 a Estados e MlInic/plos, elC1:eto o RGPS, foi 

revista pari! cima, em R$ 4,9 bilhões. No que coocerne às receitas admi.'Iist radi!5, <l reest imaliV<l apoot olu para uma 

reduç:lo de A$ 10,a bllhôes, elCpllcado, pr1 ndpalmente, pelas Quedas nas projeç5es de Outras Rece itas Adminlrtradas 

(!i$ 2,9 bilhões), CSll{R$ 2,4 bilflóesl, lR (RS 1,5 bilhão) e IPI (R$l,3 bilhão). 

Tabela .: Revls50 dos par.lmet ros :TlacroeconO· Fiaurll 3: Revisão dils rece.rtas e despeXlli primérlBs - Avaliação do 
,m";Ooo:::,"n:'CA:w.:::'"; ,:çC"':::.:d:oC"::.:B~;Om"""::'::C,:, _______ 2g Bimestre de 2012 - RS Milhões 

Parllmetros 
milCfoeronômklo5 

!Gp·o! I~ . .. ""' ..... ) 

IPCA (vilf.aQJm.) 

Pll1lwr. reill) 

"8 ,1iI~ b!} 

M;n5<l saI.,.I,1 <"'.lr.J 

PetrÓleo (U5$/bbl) 

Camola (médio, R$/uSS) 

Serlc mí4!a(.l.a.) 

Fgrtte; SPEjMF. 

El. b .... ,.çto; ST..vMf . 

Ava~dc 

l"llImelfre 

C,g91\ 

4 ,70% 

4,5~ 

" .!l7'J,,~ 

11,73% 

11 1 ,64 

1 ,79 

10,48"; 

~ ••• 3.430.S A\oIaJlaç1o> d CI 
21! IIlme:>cre 

!1 • .II92 

Rec. Prl"""". eorul .. RGPS (1) 

.,."", 
4,70'J1. 

",50% 2.S!iI!.9 O"""",õuObrll!a tã-I; .. !4) 

4 .539,0 
1i1,7 Cro! dlt~A(H< iDll'~ . Oemil ls PaoJerlK !s.) 

12,01" 

111,64 225,3 

1,76 

9,86% 

~""I.<o; so.t-. f l. bur4~;;u; srl'l/M f . 

14. Por sua vez, o varor proj etildo pera as receitu .,iio ildmlnlsu-ad.ls foi ilmpliordo em 1\$13,4 b ilhões, com r evi

sõe5 importante:s de algumas rubricas. As receitils com Concessões e f>er~I.'l.'lões foram elev.ldllS em R$ 3,8 blthões, 

justificada petos recur~s oriundos do lelllo da quarta ge1i1çJo de telefon:a móvel ~4G) e da elCpansão de serviço:> de 
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bilnd il Iilrgil para as áreas rurais. No caso dm. Dividendoli (altil de RS 3,7 bHhões), ii justificativa foi a leprogramitÇão 

dos recebimentos ao longo de 2012. jâ ii projeção pilra Cota·Parte de Compensações Finan~eiras. aumentada em 

RS 2,4 bilhões, decorreu da realilaç:lo de recolhimentos de participilção especial de petróleo e gás naturil l acima do 

previsto no primeiro t rimestre de 2012. No qlll! tange 110 aumento r:m Receita Pró pria ( fo n tl::~ 50, 81 e 82, RS 2,1 bi

lhões), e~te foi parcialmente explicado pelos renbimentos do Adidon.'!1 de T.'!rifa Aeroportuárla (RS 400,0 mllh~5), 

do servtço de Informações Oentffir:as e Tecnológicas da ANP (R$ 260, 0 mlll1õe5) e de Tilrna~ U~O dBS Comunicações e 

dos AuxHios à Navegação Aérea em Rota (RS 208,0 milhões), bem como pela ilmf'l llação dos ingressos de recursos de 

I:orwênioli (R$ 321,3 milhões). Em relação ~ 5 Demais Receilils, que: fo i estim<lda com aurllento d e: RS 1,2 bilh~o, a 

prinrJpotl c:nnt rlhulç.!lo d~nrrf!u d"s re(:eiti'l.~ dil dlstrfhuk;~o ri!! conteúdos audklvlsuals (Condeclfrel, de RS 400 mi-

Ih3eJ._ 

15 _ As Transferênd ~s ê Estados e MUllidpios foram reviSild~s para bailiO, em R$ 1.5 bllh~o, explic~da principal

ment@pelaquedadasprojeções de repanes do FPE, FPM e do IPI-H (RS 2,0 bilhões) e de SUb51diol aos Fundo~ Com

t ituciollais (RS 774,2 milhões)_ Tais fatore5 (oram parcialmente compensados pe la elevação da projeção de t ransfe

rêndils da Cota-Part e de Compensações Finafl l:E!iríls (fI.$l,O bilhão) . 

1 6_ Em rel<!!;ão 35 despesas primária5 otJrjgatória~ , houve uma alta de RS 2,6 bilhões quando camparado ao De

creto nl 7.707/2012, As principais alterações M" deram por conta das despesas com a compensação do FRGPS (R$I,! 

bilhão), com os F\rndo, FDA e FONE (RS 604,2 milhões) e (om Subsíd ios (RS 174,0 milhões). No (llJC concerne ir com

pensaç~ ao FRGP5, tratou-se do cumprimento do art. 92, inciso IV, da Lei nl! 12.546, de 14 de dezembro de 2011. que 

dispõe sobre a co mpensaç:ío necessária de forma a ntio afetar o resultado finan ceiro do ~GPS por co nta da desonl'!ra-

!õiio da fo lha de pae~menl05 previstO/; n. M_P_ n. 563, de 3 de ilbril de 2012'. JiI ii; reesll mativa das de5pesas com os 

Fundos fDA e FONE foi fundamentada tantn nos '1alores já reahados até abril como em decorrência da revisão dos 

mecanismos de fr nanciamento em lintla com a M.P. 564, de 3 de abril de 20124
, Por sua vez, il alteração nas despesas 

com SUbsídios incorporou a fI:\lisão da expectalivil de de5embolsos ao lon80 do ano. 

17_ Esta reavaliíição incorporou, ainda, um aument o de R$ 225,3 miltlóes nas desp~a~ custeildils com recursos 

de Ooaçõel; e Convênios_ Adicitmalment e, foram apontiildas el!'!Yilçães em CrÉditos Extraordinários, no mo ntant e de 

A$ HB,S m llhÕl!s, para fner fre nte aos recursos demandildos por medk1as pNJ\Ãsórias pubticadas ao longo de 2012, 

bem coma for"m incorJKl.-adas despesas com Crédlta5 Adicionais no êímblOO dos Poderes Judici;;rio e LegislativO, do 

MPU e do CNMP (exceto Doaçõe5 e ConVÉnios), da ordem de RS 61,7 milhões_ No que concerne ii O RGPS, não foram 

efetuadas alteraç<'íes nas proJeçi"les de receitas e despesas, mantendo-se o défi cit previsto por ocasl~o do Decreto n~ 

7.707/2012. 

3 Convertida na Le i na 12.715, de 17 de setembro de 2012 . 
.. Convertida na lei n9 12.712, de ~o de ag~to de 2012. 
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18. A conjugação dos fatores e lados acima permitiu a ampliaçilo dos limites de empenho e movimentação fi· 

nanceira das despesas discrkionârin preyjsto~ no Decreto nl! 7.707/2012, no montante de R$1 ,l bilhão, Deste yalor, 

RS 1.315,0 milhões foram destinados ao Poder Exew tlvo, enquanto ilOS Poderes Judicj!lrio, Legislativo e ao MPU fo

ram desllllados RS 13,7 milhões. No âmbito do Poder EKe~utiyo, as orie ntaçõ es decorrentes da realtlatlação do 12 bi

mestre foram implementadas por melado Decreto nO 7.740, de 30 de maJo de 2(112, 

19_ Encerrado o 30 bimestre, foi pmcedida em julho a reavaliação das receitas e despe.>ils primárias do Governo 

Federal, a partir dos dados realilados até o mês de junho, dos par1imet ros macroeconómioos atlJalizildos e em conso

nância com as metas fjsçab ,,{gentes. No tocante 105 parâmetros milcroeconOmicos, II Pf'Ojeção pera o crEscimento 

real do PIB cm 2011 foi reduzida para 3,00%, refle t indo a deteriora,~o dó cenár", intemadonal e seu impacto sobre ii 

atMdade doméstiCil no primeiro seme~rEl. Em relaçi1io aos índjces de infl<n;ão, enquanto ii projeção do IPCA fai man

tida constante (4,70%), ii expectativa para o tGP-OI foi relt'ista para cima, de 4,90% para 6,19%, refletindo parcialmente 

a mudança da taxa de cámbio em relação à avaliação do 21! bimestre. Por sua It'ez, a taxa Selie média leve sua projeç:ío 

rpnmtrla eom 1.00 p_p, par.\ R,R6%, f'n!luanto a flfl'lJeç.:lo [l~ra o cresclmp.nto da massil ~Iilr i al nominal foi revi~dil 

para cima diante do bom desempenho da merr.ado de trabalho, d(ê 12,Q1% para 12,51%. 

20. A revisiio das cstimati"as de rec€ita liquida de transferimdas ii Estados e Munklplos, e:occeto RGPS, demons

trou um decréscimo de R$ 2,1 bilhões em reSação à segunda avaliação bimestTil1 de 2012. No que concerne às receitas 

administradas pela ftFB/Mf, exeelo RGPS, ii rceslimativa apontou para uma Queda de RS 13 ,3 bilhões em relação à 

projeção contida na segunda aV<!lia~ bimestral. As principilis contribuições negaliviiS foram provenientes de redu

ções em IR (RS 8,7 bilhões), Outras Administradas (R$. 4, 4 bilhões), Cide--Combustlveis (RS 2,5 billo/5es), IDF (RS 2,3 

bllhCesj, IPI (R$ 2,1 bllMes) e CSu. (RS 1,4 bilhilo), Tilis revisões fOr<lm parcialm ente compenSi;IlJ~ por ;lUfllcnt Qs [ lil) 

projeções de Cofi ns (R$ 6,1 bilhões) e PIS/PdSep (RS 1,5 bilh~D) . 

11. Jã a projeçan para as receitas nio administradas do Governo Central , eltceto RGP5, registrou um aument o de 

RS 6,2 bilhões em relação ao montant e esti mado na segunda a .. aUação bimeslrilL As principais contrlbul{fí es positivas 

roram proveniente~ de Oividomdos (RS ~,O bnhÕe~l. Receita Proprla (RS 1,9 bilh.llo), Cota-Parte de ClJmpensaç6e~ FI

nanceiras (RS 1,3 bilh(0) e da Contribuição do Salário-Educaçi1o (R$ 1,0 bilhãol_ Em senlido oposto foi reduzida a pro' 

)eçio de Con~es5Ões e Permissões (RS 915,0 milhões), de forma a refletir a reClIil:ilçjo abaiKo do esperado dos reco

lhimentos de outorga df!COue rues do l@ilãodeconU!ssaoda quartageracllodetelefonia mÓl/el (4G). 

12, No que concerne às Transferências a Estados e Munlcfplos, esta r€avaliaç:lo apontou uma reduç!o na proJe

ção, quando comparada li anterior, em RS 4,9 bllhOes, em decorrência, sobretudó, das quedas nas pmjeçõesdo IFI, IPI 

e Cide·CombllStiveis, tributos ba se para repasses àqueJes entes. Tais reduçõ es foram "penas parciillmente compel'\5a

das pelo ilumento n~ expectativas de. recolhime nto5 em Últa-PilIrte de Compen~~s Financeira!! e em Contribuição 

do ~IArj o-Educaç;'!io. 
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23. As estimativas de despesas primárias de execuçllo obrigat6r1.'l, exceto as d@spesas do RGPS, IOrllm elell~n 

no montante de RS 412,2 mIlM!'§. A principal contrlbulçlio para tal tf!vlsao df!cOl"reu do aumento da projeç.lio de de.· 

PI!§::I§ com Subsld~o§ ~RS 971 ,4 mllhOf!s), expllc.::lda principalmente pela realililçlo no primeiro semestre em montante 

superior ilO previsto anteriormerlte. Contribuiu para a reduç.lio do Impacto dest e aumento a revido para baixo da 

proilramação de despesas com Complementaçao da Uni~o ao Fundeb IRS 687,7 milhões), que fOI justificada pela ex· 

pectiltlva de decréscimo nas receitas da União (IR e IPI) e dos Estados que cOrlstituem base para sua estimatillij. Ptlr 

SUil ~ez, ii projeçiio para Crédill» Extraordinários foi majorada em RS 500,0 milhões na avaliação do 3~ bimestre. 

Tabela 5: RevIdo dos píllamelros macroeconOmlcoli 
na Avaliação do 31 Bimestre 

Parlmetras AM .. ~da Avaliaç50 da 

m.r.ro.ton!mko~ li Blmen.e USlmenre 

IGl'--OI(w.r. ~a.om.) 4,9,"" &,19" 

IPCA I""r. 801111.1 41.7096 4,70" 

PlI {~., . re,ll 4,SOt!i 3,OOt!i 

PlII (RS bl) 4.539,6 US3,2 

Massa satarbl (lIar.) 12,01 "- 12,51" 

Pe-tróleo (uSS/bbll 111,64 113)17 

CAmbio (m'dlD, RS/USSI 1,76 1.93 

salJemadla (a..JI.1 9,86" 8,86" 

Fonle;SP~/Mf . 

El'DOrtçiO; STNjMf. 

Fllufa 4: fl.evls;'u di/5 receitas ~ dl!~~~silS prilll;lr l d~ - A\I.IIi!~.lo do 
3g Bimestre de 2012 - RS Milhões 

Rec. PrImJr1I. e><relo RGr'S 111 

Rec. liquida. elllelO RGPS [31=11) ·111 

500,0 Cr!c!itM EwtfõJOI"diNrl()$)5) 

0,0 

fonll ' SOf/MP . • ""0''';;''',,. ,'- Umlt;!(.io Oesp. DlIel lc. (7}z I 3H4)+l5H~ ) 

24. Em relaç~o <ta resultado do RGPS, a proJeç:lo atual redu21u a expeddtlva de délid! em R$ 3,0 bilhões, tendo 

[Orno falor expUcl'Ilivo H eJ@vaçlode mesma magnitude na estimatiVll de recebimentos do regime. Tal incremento da 

arrecadação foi parcialmente jU1t!flcado pelo bom dC'Sempenho do mercado de trabalho. 

25. Diante da comblnllçJio fim fatores cltadDs, foi recomE!rldada ii milnutenç;la dos limites dfl empenha I! movi· 

mentação financeira e)télbelecido~ no Decreto n8 7.740/2012 , E»a revislio ensejou ii publicação, no ãmblto do Poder 

EXl!<:utlvo, do Decreto n9 7,781, de 10 de alosto de 2032. 

1.3. Prol:ramaç!lo do 3' Quadrimestre 

26. Condurdo o 4Q bimestre de 2012, o Poder Exa:uti",o reavaliou a~ prujt!~üc~ 1I ~ ~ re(eila~ l! t.lt!~po.l ~ primárias, 

utihando os dados realilidos até o mês de agDstD, .RIem dos p~rimetros m~uoer.onOmicos atu~1I2ado! . Os resulrndo5 

dessa revisão efloontram-se na Tabela 6e na FiiUfil 5 a seguir. 
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27. Em relação aos parámetro.s mi!croec{)nômico~, foi redu;dda ii projeção de cresci mento da economia em 2012, 

de 3,00% para 2,00%, c da Selic méd ia d o ano, de 8,86% para 8.59%. Por sua vez. ii proleç1io para o IGP·DI foi elevada 

pa ra 8,17% em '.012, ante proJeç!o anterior de 6,19%. reflexo da depreciação cambial. 

T.bel. 6: Revisllio d os parâmetros macroeco- Fllura 5: Revisão das receitas e despesas primárias -

~"O~· ~::::=:::.~~:::.:A:,,:,~; .::,:':O~d:O:..:4:'~.:;m::::.,:':,":... ____ AVôlliõlção do 4~ 9imoertre - R$ Mllh3e~ 

IGP.{III\lõII". arom.) 

IPCA (vôlr . aaJrn.] 

Pl6 1~. rnl] 

Pia 1"$ b.) 

rv- 5.1IIIrlallvar.) 

Pl!t r6leo {US$/b~ 

CAmbio (nu!dio, 1I$/U5$) 

Sell ~ rddIJ. Cu.1 

FOnte : Sl'E/Mf . 
ElÔlbonçlo: STH/Mf . 

A .... n~ do Awal~ dr! 

;te Bnestre 4' BImestre 

6,19% 8.11% 

'.- 4,7~ 

3.00% 1.00% 

.. ... tH.l 4 .414,8 

12,501'11: 1251" 

113,17 11l,B7 

1,93 '" ..... 8,59" 

14.Z76.1} ••• ~ 1'\",- PTimlli , .... Ue" lo RCi P'S li) 

TrlMf. EilõldoseMunidplas (2' 

.u,c.liqultia. e .celo RGPS Il "'[~H11 

1.!l17,0 Arrcc .. d~o RGPSIS) 

0.0 Umlu ,çJoOesp.Dtlctlc. (6):I.3H4}+150} 

Foflte; SOF! Mf>. H.ba' 2Ç~O : 51M/MF. 

28. A expectativa para a receita primária to tal, exceto RGfl5, fal reduzida em RS 4.3 bilhões, re54.Jltado da eonju

gaçJo de um decréscimo das receitas administradas pela RFB/MF (exceto RGPS] no montante de RS 11,7 bilhOes c de 

um aumento de RS 7,5 bilhões nas receitas não administradas. Dentre as receitas administ radas pe la RF8/Mf. as re ' 

duções mais re levàllles (xone'iI ,n em O utras Administradas (RS 3 ,0 bilhões], IR (RS 2, 1 b ilh i'ies), IPI (R$ l,!l bllh lo), 

CSLl. IR$ 1,4 b llhla ), Cofi ns (R$ 958,4 milhões), IOF IR$ 923, 7 milhõ es) e 11 (RS 732,7 milhões). Já entre ilS receitas n :l o 

admin istradas, as rub r ~cils de Cota-Parte de Compensações f lnõllncelras. Dividendos e Dema is Receltiu. foram Incre 

mentadas, respectivamente, M'I RS 3,0 bilhões. RS 2,5 bilhões e R$ 2.0 bilhões. 

29. A reduçilo das Transferências ii fstados e Mun i(Jp ios (R$ 1,7 bilhão) pode ser e"pllcada, em grande parte. 

pela quedil das triHlsferénd as de FPE/FPM/ IPI-EE, cuja base pa ri repartição é composta pela IR e pelo IPI, compensa' 

da parclalmel1te pela expe CTativa de elevaç.}o das transfe rências de Cota·Parte de ParticlpaçOes f inanceiras. Dene 

modo, a projeção para a receita t otir! liquida (exceto RGPS) foi redulid. no moIltilnte de RS 2,6 bilhões. 

30. Em relação as de~tts primárias obrigatórias, ellceto RGPS. houve aumento nas estimativas em apro:r.ima

da mente R$ 291,1 milhões. Este to tal é resultaldo. principa lmente, de au mentos em Fundos FOA/FONE IRS 294,5 mi

lhões) e Fabricação de Céd ulas e Moedas (RS 23l!,S milhões), compensados por quedas em Complementaç30 da Unl30 

ao 1=u ndeb I R$ 129,0 m llhi!ies) e Sentenças Jud iciais e Prl!C3tórlos-OCC CR$ 70,0 milhl5oesJ. No qlJe ta nge 01 0 rêSlJludo 

do RGPS, a projeç.'Jo de dtHicil fo i reduzida em R$ 2,8 bilhões, inf luenciado p osith .. ament e pelo a umento da 

estimativa de arrecadação p revidenciaria (RS 2,9 bilhões). 
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:H . Como consequência das vi!lrlaçõtts nas previsões supracitadas, recomendou-se ij rnanutenç~o dos limite$ de 

empenho e movimentação flnllnceira constantes do Decreto n2 7.781/2012. As orientaçe.es decorrentes da reavalla

ç30 do 4i bimestre foram implementadas por melo do Decreto n!! 7.814, de 28 de !etembro de 2012. 

32. Encerrado o se bimestre, foi procedida em novembro a reavaliação das receitas e despesas primárias do 

Governo Federal, a partir dos dados realizados até o mês de outubro, dos parâmetros macroeconômicos atualizados e 

em consonância com as melas fiscais \iigentes. Em relaç1ío aos parâmetros macroeconômicos, cabe ressaltar que na 

OC<isi1io da primeira <ivaliação bimestral, projetava-se crescimento real do PI B de 4,5%, estimativa essa que velo sendo 

revista ao 10nBo do ano, conforme o recrudescimento da crise internacional e de seus efeitos. Para a S8 reavaliaç50 

das (e:eitas e despesas primárias estimou-se vma t~~~ de crescimento real d~ economia de 2,0% 

33. Nesse contexto, cabe destacar Que, durante o ano, o governo brasileiro adotou medidas de estímulo à eco

nomia a fim de minorar os Impactos da crise Internacional. As principaiS medidas tom~das foram desoneração de 

v<lirios selores da economia e aumento de gastos, tais como o lançllmento do PAC equipamentos, programa de com

pras gOllernamentais para a ~Qulslç~o de veículos e equipamentos no valor de RS 8,4 bilhões. Em qve pese o fato de 

tais medidas serem necessárias a fim de se evitar perda no dinamismo da atividade econ&mica, elas implicaram, pelo 

menos no curto prazo, reduç~o n~ arrecadaç~o e ilumento de c;I~pesas. o que prejudicou sobremllneira O alcance da 

meta cheia de resuludo prlm~rlo, como era almejado no In(clo do exerclclo. Desse modo, conslder~ndo conJunturil 

econômica à @poca, bem como seus refleKos na arrecadação de tributos federais, a quinta realtaliação de receitas e 

despl:!SilS illdlcov éI necl:!ssiLJ<lde dI:! SI:! utilllar a prl::!rrol!'.ativi:I de auatimento da IIll::!ti:l de supl:!!i1vit prl!v lsta no ar!. 3\1 da 

LDO-2012. 

Tabela 7: Revisão dos parâmetros macroeconômicos na 
Avaliaç~o do S~ Bimestre 

Pôlr~ll1etro s AlIalj~çio do AvaHaç.lo do 
macroetonOmltos 41 Bimestre 51 Bimestre 

IGP-DI (var. acum.) 8,17% 7,94% 

IPCA (var. atum.) 4,70% 5,20% 

PIB (var. real) 2,00% 2,00% 

.,8(0$ bll 4.474,8 4.491,2. 

Massa salari.d (villr ,) 12,51% 13,23% 

Petróleo (USS/bbl) 113,87 110,18 

Câmbio (médío, R$/U5$) 1,96 1,95 

Sellc média (21.21.) 8,59% 8,52% 

FMle; SPEIM~. 
Elaboração: STN/MF. 

Flguril 6: Revis30 das receitas c despesas primárias
Avaliação do S2 Bimestre de 2012 - R$ BllhOes 

RCC . Prkntrll, UCetll ~G" rl~ 

Transl. htõldO$ eMunic[plos Il) 

~spe5as ObriJ<at6rla5 {4~ 

Aba tlme~t(l da mela, Olllfcwme ar\. l' 
5,6 cI lDO - 1012 161 

AjuJlI DIsp. Clsak. (JJ=13H41+[St-'[6) 
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34. A re." isâQ ddJi ~5t i m .. ti"'d~ f~il<:1 p~ld ~FB;MF copc.",lou pClr(.l UIl1(.1 ,"lJeUe de RS 8,8 bi lhôlo"'" Ud!> reLl:"'ldS ildlllilLb

trilcils. As principais ccntribuiçõelii negati'r.ls tO~ílm provenientes <:le reduç:ies em IR (RS 1.~ bi lhões), U:.Ilras Admiois· 

,rildas (RS 2.6 b~hOes), I[ {RS 1.0 bllh:lol. CSll (RS 739,4 milhões). IPI (Ii.S 721,6 milhões) e QJfins (RS 669. 1 m ilhões). 

Já a projeç:lo para as recei t ils não ad mi nistradas do Go>;c rno Centrill. registrou um ilumen to de R~ 9'J4,2 mi lhões em 

relaç:lo ao montante estimado na iI."al iaçao anterio r. A prl'1clpal conlribuiç:io pos iti"iI for prolo'eniente dilS Receitas 

Próprias liI~rolC"imadamente RS 900,0 m ilhões ) 

35 No que l:oncerne!ls Tril n5fl!r~ncias a Est~dns e Munidplos, esta reô'lovallaç!lo i'!pantou .J ma r@duçl!o ni'! proJr:

ç:lo, quando comparadil.ã an(erio r, de RS 3,7 bilhões, !'!m decorrência, sob retudo, das quedas nas proj eçõe5 do IR e do 

IP I, t riLI.Jlos l..J..l-.;.e para n .. pa'iSes âqueles etl l (><.i,. Desse modo, il'!> ""ceita'!> liq u ida'!> ce Transferências ..:l E'!>lados e Municí

pios. ~xcel.o RGPS, dernun'!>trou um decrés cimo de 1'$ .:l, 1 bilhões em releção à quart<l a .... ali ação bime5tral cI~ ';;'012. 

36 As estimativas ce despesas primãrras deexecuçao obrigatória, e)(ceto KGPS, f o ram efevadas no montan le de 

K"> 6.3 bilh ões. As ~mncip ,IIS contribuições para ~al re"ll is.ão decorreram do aumento das projeçtie~ de despesas com 

LOAS/RM\I {RS 2,3 bil"õ~L Pessoal e Encareos Sociais (RS 2,2 b ilt1ões" Sub5 ít1 io s/Subven.;.'Ses/Proagro (RS 809.3 ml

Ih/'\ps) e Abono e Sl'!gl lro Desemprego (RS 619,~ milhõeos). A razão des&es aumentes em rel<lçao ""0 4~ himeostre fo i 

basicament€ a inÇorporaç<io dos oaoos realil.Jd~ até outubro. Por outro lado. contrib.J iram Pilr<l ii reduçao do impac

to destes au mento'!>, p'lncipalmeMe, a rcvis!i o para baixo d a programaç~-J de de~ p cs;as com Sentenças j u diciais c 

Precatarios (R$ 601,6 milhões) c com o Fundo Constitucional do Uistrito ~ ederal (R$101.1 milhões). 

37. Em rc1aç50 ao RGPS, houve ilumento na Pfc ... isã o de ilucc::adaç.'io (RS 3.S bilhDcs j . que foi mais "I,IC com pen

sada pelo aumento da est imati .. a de pa3amento d e beneficios (I~$ ::'0,1 bilhões), gErando I,Im .. elev~ção do deficil da 

ordem d~ RS ti.!í Loilhõe:.. A) justifKati .. as pari! ,u revhôes u\:!:.tas proje ções :;ãll alritl.lídols a inlu rpOICH';ão dos \Iitlu,~ 

~ .. ,,'i7ados aié Dutubn. e à .. tUi'li7"9'in ci .. parâm .. tro!'i 

38. Diante da eombinaçio dos fatores citados, rai retomendado, em relilção.à Quartil aVil liação b ime&tral. o abil· 

timenta da meta de resultado prlmilrio, !:Ontorme art. 31t di! Loo -201:l:, em R$ 25,6 bill1ões. Além dis;so, apontou·~e 

para a p o'!>sibllid.lde de 311lpllaçCio dos limites de empenho e IllO'llmentêlçiio finllncei r il e:m R$ 8,5 bilh1'ie-s. Essa revhJo 

ensejou ii pUbl i(aç~o, no âmbito 00 Poder E"I(ecutivo, do Decreto n2 7 .841, de 23 de novembro de 2012. D:'!s.sa forma, 

essa previsilo de abatimento de RS 25,6 bilhões fel com que ii metil da G(Jyerno Federal par.l fins de clImpri.mento dil 

LOo-201:1: pilsSil~se de RS 97,0 bilhõe:., constilnte nOJi Deçrelos de pro!;r<lll1ilçOio dnteriores ilO Decreto nl 7.!S~7/2012. 

pal"il aproxrlTladi'!mente RS 71,4 biliões. Elite es1ofl;;O concentrou-s@ no Governa Central f\$ (f~S 71-4 billlões). dado 

que a meta para i1S Empc-esas ESlatôlis Federais é de re .. u!tOldo nulo. Cumpre ment.innar Que, em relação..:lo valor Iniciai 

da lOA-2012, ver i ficou-se no ano umallmllaçao de ~$ 25,6 blth~es das despesas dtscrlclonártas em relaç30 à Tot.alld~

dê das dotaç.5es o r ieJina1s aprovõ!das. 

39. A seguir, aprcsenta·~e a aval iação do cumprimento da meta de resultado primáriO no exercfcio de 2012 para 

o conjunto dos O rçamentos Fi'iOCal e da Seguridade Social (Governo Central) e das Empresas Esta:i1i s Fed€rais. Silo 

dpres;entôldilS, tõ<mbém, i1~ Ju..ti' ic.iltiva.s dt>s princip.is de.s .. io.s observ.ildos n.il5 receitas; e nilS; despeSils;. em relilç,iío at> 

que o Poder Exe:utlvo pre."liB na oc:asiilo de divulgaçilo do l>ec:reto nt 7.847/2012. 
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2. AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA META FISCAL 

2.1. Exercido de 2012 

40. A meta de resultado primário do Gov~rno Fed~nll e~t3be\edda nil lDO·2012, pa ra o exercício de 2012, foi de 

R$ 97.0 lIil hõe~. esforço concentrado Integralmente no âmbito do Governo Central, uma vez que aquela lei previa 

resultado prlmárin nukl para Empres.as Enatalls Federais. Nilo obstante ii fixação destas metas, o § 211 do arl. 211 da 

lDO-2012 previa ii possibilidade de c.ompel'\Silç.1io entre ilS mesmas, o que implica que para tlreitos de avaliaç:io de 

cumprimento deve-se com,'derar o resultado no iimbito do Governo federal. A LDO-2U12 possibilitou ainda ii dedução 

da meta de superávit primário no montante cOlTespondente às despesas rcaliladas no âmbito do PAC, ilté o limite de 

RS 40,6 bilh~e5 . 

41 Nessl'! contelCto. cab4!!! mencionar q ue o Governo adotou dur.ante o aM váriôls medidas pa ra estimular ii eco

nomia e reduzir 05 Impl!lctos da cr!.se Internacional, dentre e las, dC50neraçt!es e incentivos a vários sctorcs. Em que 

pese o fato de tais medidas serem necessárias a fim de se evitar perda no dinamismo da ati\lidade econÓmica, elas 

impl!caram. pelo menos no turto pralO, redução na arretadação - esta já prejudicada pelo desempenho abaiKo do 

esperado da atividade ecOtlÔmic.a - e aumento de despcSils. Além disso. collforme determinaçSo da lO0--2012. o 

Governo Federal deveria compemar iii meta de resultado p rimflrio dos Estados e Munidpio!i no caso de rea lizaçlo 

Inh!rior ao previsto no Anexo de Metas fi sca is Anuais daque la LeI. o que ocorreu em 2012, ano em que esses entes 

tiveram um desempenha fiscal consideravelmente aquém do previsto. Esse quadro prejucl1cou sobremaneira o alcan

te da meta de resulta do primário, como era a lmejado no inido de 2012 e mesmo Aquela previSta no Decreto nll 

7.847/ 2012. 

42. Em dezembro, foi reaHlõ'ldo resgate de cotas do FFIE no valor d@ 11.$ 12,4 bil hões, confor me ~lJtorll;'!do pelo 

CDFSB. Pelo fato de o FF IE possuir natllreza priva da, os Impactos fIscais se apresentam quando da integriJlhação ou 

re:;;gate de cotas do FF!E por parte do FSB . A aquislç:!i o o u resgate de cotas de fundos de Investiment o representa, 

re~pectivamente, despesa o u receita de natureza primAria. Deua forma, o resgate de cotas do FFIE pe lo fse apresen

ta impacto fiscal superaviUrio no dlculo do resu ltado primário do Tesouro Nacionill. enquanto 3 intcgralização de 

altas tl!!m lmpKto deficitária (como ocorrido, por elfl!!mplo, em deumbro de 2008). 

43_ Ao fina i do ano, as despesas no âmbito do PAC atIngiram o montante de RS 39,3 bilhÕES, o que resultou num 

valor de mela de su p~ávil prim.t. rio do Governo F~eral para fins de cumprimento do dispositl lltl I~a l de RS 57,7 

bilhõ@s. Por sua vez. o superAvit reallzado pelo Governo Federa l foi de R$ 85,0 bllh õl!s em 2012. superando em RS 

27, 4 bilhões a meta do periodo ajustada nos termos legais.. O supe.-ávit primário do G01/erno Central ficou I!Idma de 

sua meta prevista ~m AS 28,4 bilhões, ellqLl3rtto o resultado das Empresas Estat ais Federais fi cou abailco d o previsto 

em RS 1.1 bilhlo. Desta tonna, f1ca comp rovado o cumprimento da meta de superávit primário do Governo Feder"'l 

põ'l ra O ano de 2012, utlHundo o d isposto no art. lI! da lOO-20t 2. 
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Tabl!la 8; Avalia~ão do cumprimento da meta - Jan@irn ~ Dezembro dI! 2012, RS Milhões 

ESFERA 

Governo Federal 

Governo Cel1tral 

Emprens útillais Federais 

Memo: 

AJuSI! M!todológlco - Italpu 13 

Governo fede ra l COm aiuste 
metodoló,;c:o -I taipu 

- GOllerrro Centrol (meoos »ojl./ste-) 

• EutJtal~ FN~IT1I~ (rt1Q/s "ajuJte») 

Ações no ambitodo PAC /04 

Fonte: BCI!, SOF/MPe 5TN/MF. 

Ml!ta lDO· Meti Deaeta 
1012 7 .147/2DI2 

IAI 1'1 

96.973,0 71.371,0 

95.973,0 71.373,0 

0,0 0,0 

0,0 0.0 

96.973,0 71.373,0 

96.973,0 71.373,0 

0,0 O~ 

010 .500,0 25.500,0 

ElaboraçAo: STNjMf, 

Mo .. Resultado 

Aju"aeda /l JI. .. "li.ado Il 

lei IDI 

57.666,1 85.010,0 

57.666,1 86.086.0 

0,0 - 1 . 1l~6,0 

O~ l .3U,! 

57.6&6,1 8S.D30,O 

57.656,1 84.112,2 

0,0 257,8 

19.306,9 39.306,9 

Duvia 

(fJ = {Il}· [el IF}=[EVICl 

17.163,9 111,34% 

28.419,9 39,82" 

-1.056 ,0 

1.313,.6 

27.30,9 18,~4'" 

27.106,1 37,9B" 

257,8 

fl Pa ra fins de cumpri menta d. meti de supenl\'lt prim~ rio no .no, re tira-lI!! da mo nta n te previsto pa ra a rn eta do Governa 

fe deral (l DO-1012) o IIiIlorcorr\l spondente .s despesas reilluda s no ~ mbllo do PAC, conform~ ;!Ir!. 3! di LDQ·2012. 

fl ReHIIU do pelO crl,.!rl" "aballtO-d<l_llnha ", divulg" do Ilpln BClI . 

11 Recursol referentes ~ amortl la ~o de cDnttatDs d e! ltalpll tom" Tesnll ro Na d onal. 

/4 Açõcs ~ eledonadas no~ termos do ~rt. 3~ da LI"l0-2012, qlle estabelece ~ possibilidade de deduçlllo du dupeSis no 

' mbito do PACd. meta de super.lvit pri m<1rio, .tl! o montante de RS '10,6 bilhõe s. 

44. Re~salta'se que o ... alor a maior do resultad o primário realltado pelo Governo Federal IR$ 27,4 bilhões} fo i 

suficiente para garantir , para fins de wmprimentn do d ispositivo legal, a meta de resultado primário do setor público 

consolidado (RS 100,5 bilhOI!SJ, considerando que o superávit primário reaUzado dos Governos Regionais, no valor de 

RS 19,9 bilhões, ficou abaixo do previsto na LDO-2012 (RS 42,8 bilhões). Desta forma , o resultado primário realizado 

n" J mbito do seiO!" pú bliwconsolidado iuperou em R$ 4,4 bilhões ii meta do periodo. 

45. O resultado primério apurado pelo critério "abai~o-da-~nha" trata 05 pagamentos de ItaiplJ Binacion al ao 

Tewuro Naclonal- relat ivos à amortização de contratos - como rece itas do Governo Central. Contudo, pilra fins de 

análise do desempenhO fiscal essa sistemática de'le ser ajustada, uma \le z que lais pagamentos 5110 de natureza finan· 

celra. Por essa ratão, ii Tabela B apresenta linha de memo Que explldta o resu ltado primário das esferas do Governo 

Federal com o denomin~do ~Aiu5te Metodológico - ltaipu~ . Nesta linha de memo está sen do excluiclo do resu ltado 

primário do Governo Central RS 1,3 bilhão, o qual é induido como resultado da~ Empresas Enatais Federais. Com esse 

ajuste, o iuper~vlt p rimário do Gove rno CentTal atingiu RS 34,8 bilhões, ao pil~ que a s Empresas EHi3tals Federais 

apreSentaram superávit de RS 257,8 milhões. O e feito, todavia,! nulo no que ~e refere ao superávit prlmârio do Go· 

vemo Federal, na medida em que, em seu conjunto, o superávit primário acumulado no exercício de 2012 perma nece 

cm RS 85,0 bilhões. 
46. A St'Bu lr dn aprf"~f!nt:ldlls a~ justifir.ativas dos desvios o bservados entre a meta de resultado primario do 

Governo Federal e 05 Vilores re,iljzados no exercido d e 2012. 



06890 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013

1.1. Justificativa dos Desvios Observados 

47. O critér io adotado para apreserl~o dos resuhados realizados refere-se à melodoloib "aba lxo--da-lInha·, 

adotada pelo Banco Central, conforme definido na Men~iiBem Presidencial de encaminhamento do PlOA-2012, em 

atendimento ao art. 11, inciso III, da l DQ..2012. D~ itens desagregados de receita e despesa são aqueles dM.dgados 

pela STN sob o critério Haamil-da · linha H

• A compahbllllação dos resultados é teita acrescemando-SII!: uma linha de 

"d i~crepjndil 1I!:5tatistiCill H
, decorrente da d iferença entre os valores apurados pelas duas metodologias. No exerdcio 

de 2012, a ~distrepância estatística" registrada par.a o Governo Central fo i negativa em RS 3,8 bilhões, um", vez que o 

reslJltado "abaixo-da-linha" fo i inferior ao resultado "ilclma--da-lInha" (Incluindo tta lplJl. Ademais, é explldtilda a fonte 

de discrepância estatistlca decorrente da amortl:zaçao de dIvida de Italpu com Q Tesouro. 

49_ Conforme apresent2ldo na seç:lo anterior, o superávil primário obtido pelo Governo Federal em 2012 foi de 

RS 85,0 bi lhões. Para estll!; rll!:sultado, o Governo Central contribuiu com um supenivlt de RS 86,1 bilhões, enquanto 

que as Empri!5.aS Estatais Federais tota lizilram um déficit de RS 1,1 bilhiio . 05 princi pai~ desvios, em te rmos nomirla ls, 

dos componentes do resultado prlmirlo obtido pelo Gol/erno central em 2012, relatlvôtmente às estimatil/as que 

r.ompuseram a meta IndiCi!da no Decreto n!! 7.847/2012, foram 05 seguintes: i] as receitas lotais do Tesouro Nacional 

(incluídas as do BanCO Central) foram irlferiorcs em RS 21,5 bi lhões (desvio de 2,67%l; ii) as Transferi!nclas ii EstadO!! e 

Munidpios ficaram aci ma do estimildo em RS 235,0 milhões (desvio de 0,14%); ii) as despesas do Tesouro Nacional 

fo ram inferio res em RS 27.4 bilhões frente ao previsto (desvio de 5,23%1; iii) o déficit observado do RGPS foi maior em 

RS 946,0 mllhlles (desvio de 2,37%l ~q~le eS(ler2loo. 

49. A5 re~litas totais do Tesouro Naaonill acumuladas no exercido de 2012 (liquidas de resti tuiçõeS e Incentivos 

ft5~ais) atingiram RS 784,5 bilhõcs, montante inferi or em RS 21,5 bilhões à estimativa para o perrodo (desVio de 

2,67%.). Oest/lS, as reultlls admlntstradi!ls pela RFB/MF r.ontrlbulram com R$ &47,4 bllhees, montAnte R$ 8,7 bilhões 

abal.o da estimativa para o periodo (desvio de 1,33"). Essa d iferença nilS receitas ildminislradas deveu-se prirw:ipill

mente ao resultildo da atlyjdade econômica, que foi aquém do esperado no perCodo. O princip.!1 tributo que afetou 

negativamente o resul tado fo i a Coflns (deSVIo de RS 2,0 bllhõlI!:s ou 1,11"). Além disso, outros tr ibutos tamb@mcon

trlbujtam para o ruultado a menor, SêJ"ldo qUê 05 mais rêl~van.têS êst~o a SêllUIr. 

i) CSLL, desvio de RS 1,9 bilhão (3,25%): O desvio é explicado, p rincipalmente, pelos recolhimentos das esti

matlllc!s mensais em montmte5 inferiores.ao esperado; 

fll IR PJ, deslI(O de RS 1,8 bflh~ (1,76%1: O desvio é exp!icado, prlnclpallTl@nte, pelos recolhimentos das est.lma · 

Uvas mensiils em montantes inferio res ao esperado; 

ii i) Outra5 Receitas Administradas, desvio de RS 1,7 bilhão (11,99%1: Reda:nificação, ii partir de junho de 2012, 

OzIS receiti!$ do parce lilfTlen to da lei 11.941/09. pa ra os tributos de\lldos (II. IP I, PIS, Cofins, IOF, Impostos 

sobre a Renda e CSl Ll; 

ivl IKRF - Rendimentos do Trabalho, desvio de RS 590,5 milhõel IO,'3Z"I: redução, flU m~ de dc,embro de 

2012, no valor dos recolhimentos do setor de admin15traçiio pública. 
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50. Em contrapartida, o d!!5vio posll lvo mais slgn lfi ~allvo. em termos nominais, foi registrado em IPI - Outros 

(RS 711,8 mil hões ou 4,40%), em razao, prindpalmente, de menor restituição/ ressa rcimento do que o prevl,to. 

Tabela 9 : Desvio das receitas do Tesouro Nacional em relação às previstas no Decreto nf 7.847/2012 
- Janeiro a Dezembro de 2012, RS Milhões 

Decreto 
lIeali..:l3 ouYlo 

... DltADORES 1.It7!ZOU 

'" '" tcl-/lJ/-(AJ (DI_lell(A' 

1. RECErTA TOTAL 805.959,4 714.480,3 -ZL479,1 -Z.6'~ 

1.1 ReU:Il ill Admlol i tr;adas pe-l;a RfB/UF /l &56.105,9 647.392,9 -8 .7U, 1 ,1,33~ 

1.2 Re&t1UI "110 Admll"llwildu 146.896,3 134,303.2 ·12.593,1 -8,5'''' 

1.3 Cofl l rlbui~~o 010 f6fSo (lC n' 110/Z001) 2.957,1 2.784,2 · 173,0 ·S,IIS,," 

2. TAAN5F(R~NG\S '" UTADOS E MUN ICIPIOS 170.191.1 111.111.1 13s,o 0,14" 

2.1 FPE/fPM/IPI-EE 13.1.631,6 U3.911,& USO,3 1, 73" 

2 .2~ls 39.261,7 37 .216,4 -2.04S,Z -5,21" 

l . RECarA. LIQUIDA (1·21 635.oó6,1 613_3.5],1) -11.714,1 'l,4nl 

Fonte: SOf/ Mf' e S1loI/Mf. EI. bC)llçlo: 5TN/ MF. 

51. A5 receitn não adminld .. adas atinliliram, até dezembro, o monta nte de RS 134,3 bilhões, Interior em RS 12,6 

bilhões ao estimado pelo Decreto n~ 7.84112012 (desvio de 8.57%). lsso fol l!xplicado, em grande parte, pela Cota

Piirte de Compensaçlln Financeiras. cuta frU5lraçJo d;a a rrecadaç:lo frente ao esperado fo i de RS 5.1 bilkões (12.97%). 

Além dlsro, conlribllfram para o desempenho abaixo do esperildo: Concessões, des __ io de RS 2,4 bl1hlies (51,93%). em 

parte deVido ao adiamento par. 1013 de alguns pagilmento5 das concessões de 4G ini ~ i almente previstas para 1012; e 

Demais Receitil$, desvio de R$ 1,8 bllh.lio (6,23%). 

52. As Transferencias a Estados e Municfpios no períOdo avaliado foram de RS 111,1 bilhões, superando o pro]e

Illdo em RS 235.0 milhOe$ (desvio de 0, 14%). As conta! que mlis ~ontribu íram positivamel1ÍE foram as reliitivas aos 

repasses ccnstitul:i.onai!i para o FPE, o FPM e o IPI -H, com deiiVlo total de RS 2,3 bilhões (1,7 3%). Por outro lado, a 

principal contribui~o neg.-:ltiva veio das Compen5açlie~ Flnam:;e iras t:om RS 1,8 bilhlio (7.42" ). 

53. As delpesu do Tesouro Nacional, induindo as contas do Banco Centrll, atingiram o montante de R$ 496,4 

bilhões. abaixo do previsto no Decreto em RS 27.4 bilhões (desvio de 5,2 3"). As principais despesas rea lizadas ii me

nor foram : 
I) Pessoal e Encargos Sodais, de.Sltio de RS 1,4 bilhão (0,73%); 

ii) Despesas de Custeio e Capital, desvio de RS 26,0 bilhõe~ (7,79%~ : 

• Despesas Discricionárias - Todos os Poderes. desvio de RS 25,S bll hee!i t U,07%): I n ~luem-se, nesse lotai, 

<t~ despesas no :!mblto do PAC, cuja lealizaçiio fitou ilba iKO do previsto e m RS. 1, 4 b,llões (desvio de 

5,78%); 

• Despesas Nilo Districionii rias de Custeio e capital, desvio de RS 524.9 milMes (O,51"): destaque para 

Abono e Sesuro·0e5emprego e LOAS, respectivamente com dCivias de RS 1.3 bilhão (3,21%) e RS 1, 5 bi

lhão (4,86%): por outro lado, all ufIS desvios para cima compensaram essas t ontas. dent re e les, 5ubven

~Uo [LonÓlnicd~/Suu~ídio~/PrOdgro (RS 648,8 milh!'les ou 9,34%l, Créditos Extraordinários (RS 61~,O mi

Ih&es ou 28.&6%) e Fundeb - Complementilção (R$ 617,5 milhões ou 6,33%). 
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TilbalillD: oesvio das despesas do Tesouro Nacional em relaç:io à!Õ previ stas no 
Decreto nll 7.847/2012 - Janeiro a Dezembro de 2012. RS Miltu"les 

Oeaelo 
Rea'!lado 0 •• '0110 

INDKADORES 7 .A47/2D'12 

IAJ I'J (Cj./B] -IA! /OJ · tC111Aj 

4 . DESPESA5 S23..814,4 496.:198..4 -11..416.0 -5i 13" 

".1 Peuoal e f<lCarIO~ Sodai~ 189.77 3,5 188.394.5 -1.379.1 -0,73" 

4.2 Ou\(a3; De:;;pesa~ Corr~ntc:;; ~ d~c.:.p l t.1 H4.040.8 306.003,'3 -2:6 .036.9 -7,79" 

4.1 .1 Contrlbu lç.ao ao FGTS (U: nO 110/1001 ) 355,5 355.5 0,0 0,00" 

4 .2.1 Niío Oi!oc.-idonária5 103.282,0 101 .757.0 -514.9 -n. S'1'6' 

4.2.1 Oi~crjdoná rl ilS - Todos O~ Pode<cs 130.403,3 204.891,3 · 2S.S12,O -J,07" 

f~nle : SOF/MP e- STN/MF. EI.bor.l~ o: STN1M F_ 

54. No q~ conc~rne ao resultado do RGPS, lIl!rltlr::ou-se um d@llc lt de RS 40,8 bllhOes, montante este que ficou 

ílcima do preIJi~to no Decreto em RS 946,0 milhões (desllio de 2,37%), resultado da arrecadação p reIJidendárla abaIxo 

do prcyi~o (dc~lIio de R$ 3,0 bilhõe$, 1.06"~ parcialmente compensada pela de spesa com beneffeios pravidenciários 

ilbahco do estimado, em RS 2,0 bi lhões (desvio de 0,63%), 

Tabela 11: Desvio do resultado da Previdência Social em relaçoilo ao previsto no 
Decreto n2 ,7 .84712012 -Janeiro a Dezembro de 2012 , R$ Milhões 

De .... eto 
Realizado "" ... INDICADORES 7.847/2012 

IAJ 19J te1""" [s} - IA} (D}=[CII/A} 

S, RESULTADO DA PREVlO[NCIA {S.1-5.21 -)9.818,8 -.40.8U,8 -946,0 2,37" 

5 .1 Ao'rv=da ç30Liqu ldiJ lNSS 2 711.711, 2 :0.75.764,7 -2 .956.5 , '.06". 

5.2 8eneficJo~ da prlN' idêncla 318,600.0 3]6589.5 -1.010,5 -0,63" 

fonte : Sor/MI' e SiN1MF. Etaboraç'o: STN/MF. 

55 . Relat ivamente ao re~ultado primário das Empresas Estal ais Fed erais, o dêfiô t primá rio de 2012 all:ançou 

RS 1,1 bll hllo. Infer ior, portanto, à meta de resu ltado nulo cons;tanle no Decreto nll 7 .847j2012. f'ara fins de análise do 

e5forço fiscal das Empre5a5 Estatais, deve-se considerar os ajustes referent es às amortili1ç.ôeS de d i\' idas efetuada! 

por Itaipu Blniu::ioníll junto à St N, no valor de RS 1,3 bilh~o . Des:oe modo. o superávit das Estatab Federais atingiu RS 

257,8 milhões. 

56, A empresa ltai]Ju Binacional, embora. em razão da sua natureza jurk:lica, nllo se sujeite aos sistemas de con

trole b rasileiros, tem seus dados estimados e considerados na meta consolidada das estatais, dl'!!\Iido à corresponsabl

lidade da Unjão na liquidação de suas dfvldas. O resultado prlm2irio no e)(ercft/o foi aletado pelo comportaml!nto do 

câmbio, pois t anto suas receius quanto ii maioria dos seus dispênd ios s~o IndeKados pela moeda nortl!!-americana. 

57_ Nos anl'!!)Cos deste relatório sio apresentadas informações para fins de cumprimento do disposto no § 1'" do 

art. 124 da tDO-20!2 . No anexo 1, a eIJoIuçilio das p.rojeções de rece itas e de5pesas do GO\Ierno Federal constantes 

nos normativos pertinente~ ao processo orçilmentário. No aneJCo 2, 05 desvios da receita admini~tfada pela RFB/MF, 

excluindo RGPS. em relação ao Decreto n9 7.847/2012. No anelCo 3, os parâmetros constantes do inciso XXV do Anexo 

I] da lOO-2012, esperados e efet!\iamente o bservados. piua o quadrimestre e para o ano. No anexo -4 , o l!stoque e o 

serviço dil divida publica feder .. I, comparando íI observada ao final de cilda QlJadrimestre com ii do inicio do exercfcio 

e ii do final do quadrimestre anterior. No anexo 5, o resultado p rimárjo obtido no exerdcio d e 2012, d iscriminilndo, 

em mllh(les de reil ls, receitas e de~]Jesas, obrllilil1Órias e d l~c rlcioná rlas, no mesmo formato da prcvisao alualizada 

para todo o exercido . No anexo 6, a demonstração do cumprimento do art, 14 da lRF, especificando as medidas de 

compensi!lç~o tributária implementadas em 2012, 
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ANEXO 2 - Comparativo Meta versus Realizado: exerdclo de 2012 
(recetta admin istrada pela RFBfM F, exclusíve contribuiçlo RGPS) 

Tabet. A.2.1: Desvio das Rece itas Administra9as pt!la RFB/M F. excluindo RGpS, em relação ao 
Decreto nV 7.847/2012 - Janeiro a Dezembro de 2012, RS Milhões 

Deueto 
~.Ibldo ". ..... 

RECmASAOMNt5T1tAOA5 RFS/Mf 7.147/2012 

IAI '8' reI -(5) - (A/ ro/-reVrA) 

IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO 31.117.6 11.o6J,6 ·110.0 ..... " 
IMPOSTO SOBRE A tXPORTAçAO 85,5 91.3 S.a 6,74" 

IMPOSTO SOBRE PROOU1'051ND\JSTRtAUZADOS 45.011,6 44.410,2 -541,4 -1.22" 

' PI · FuMO 4.201,5 4.079,3 -122,2 -2,91% 

1'1· BEBIDAS 3.590,3 3.216,6 -373,6 -10.41" 
IPI- AUTOMOvaS 4 .688,7 4.379,9 -308,8 -6.s~ 

IPI- VINCUlADO À IMPOftTAÇAo 16385,2 15..929,7 .... SS.S -2,78" 

' PI -OUTROS 16.162,9 16.874,7 711.,8 4,40% 

IMPOSTO SOBIU: A RfNDA 248.2'1,0 l46.51Ll -1.781,.8 -o,n" 
IR · PESSOAFfSICA 23.735.1 24.145,4 410.,3 1,13% 

IR· PESSOA JURfOICA 102.773,2 100.961,1 -1 .811 ,1 -1,76% 

I~ - RETIDO NA FONTE 121.784,6 1Z 1.403,6 -3Bl,O -0,3:1-" 

IARF - RENDIMENTOS 00 TRA6JW.lO 64 .S24 .5 63.934,0 -S90,S -0,92" 

IRRF - RENDIMENTOS 00 CAPITAl, 34.228,0 33.853,8 -J74, 3 -1,09% 

IRRF - REMESSAS PAAA O om;P:lDR 14.763.6 15.162,4 A98.8 3.:=tRV. 

IRRF · OIJTROS REN DI MENTOS 8 .268,5 8.353;5 as,. ] ,03% 

la' U .U5,J 31 .0n,O -241.1 -0,71'" 

ITR 61!1,A ..... ',1 o.at~ 

CPMF -174,5 -275..0 .. ~ 0,19% 

COFlNS 117.117,3 175.157.1 -1.959,,5 -1,11" 

CONTRllUlçAo PARA o PtS/PA5EP 45.1158,1 46.407,4 -450.8 ...0.96" 

cm 51.441,7 56541,5 .1 .900,2 -iI,lS% 

CIDE_ COM8USl'fVEIS Ul1S,l 2sn,6 ',' 0,09" 

CONTRIBUJCÃO PARA o FUNDAf 612.8 559,0 -53,8 -' ,77% 

0UTllA5 RfCErrAS AOMIHIS1MDAS 13.9n ,t 12.2"" -1.570,4 -11,99" 

RECEITAS DE lOTERIAS 3.896,3 3 .756,7 -139.6 ·3,58% 

CIOE·REMESSAS AO EXTERIOR 1.970,1 1.940.8 -29,3 -1,48% 

OEMAIS 8.065.8 6.564..2 -1.501,5 -18,62" 

TOTAL 656.105,9 647.3n,!l -'.713.1 -1,33" 

Fonte : RFI/MF, SOF/MP e STH""'F, EIJbonlç.t4 : ST H/ M F. 

QbJ.: Rl!ut lUs JdmlnluflI du IIq llldu de I I!Jtllulç6u I! I n~ntl YOs I" t.t ls. 
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ANEXO 4 - LEI N' 12.465/2011, ART.124, § l ', INCISO" 
(o estoq ue e o serviço da divida pública federa~ comparando ii obsenlada ao finai rle cada 

Quadrimestre com ii do início do exercido e a do final do quadrimestre anterior) 

AI Comparação: posl~30 ao final do ]1 quadrimestre frente à posição no final do quadrimestre anterior 

A OPF de re~ponsabilldade ria STN p,m ml'n:adn passn u de RS 1.891 .5 bilhões, em agosto, pa ra RS 2.038 .5 bilhões, em 

dezembro, correspondendo a um aumento, cm termos nominais, de RS 146,9 bilhões. Eua vilriilção ocorreu em 

virtude da emissão liquida de RS 72,S bi lhões e da apropriação de iuras nominats. no valor de R$ 74,4 bilhões. 

Tabela A.4.1: Fatores de va riação da OPF em Mercado - 2012 - 31 quad rimestre K 2" qu.drimestrc 

RS rnllh6e l 
"doe5lOque 

ESloqlll! em l1JqoJll 

EMQClvl! em 3l/tktJll 
\larl~o Nomln!ll (I .. AI 
I. GI5UO da DívIdii. T!wuro NKlgr.a I IU" Ll) 
LI • Eminlo/ftespte Uquido 

1.1.1' Emlu6es 

• fml ss6e QfertlJ pj,bli u (OPMFi, " 

· EmhsOes Di rctu (D?Mfi ) (I 

• lrlleils liquidas (Oi'MFi)'I 

· Emf~sõ~ (OPfl") i" 

1.1 .2· ~esgiltes 

· hlamentO~ Corre:r'1tes (OPMFlj fi. 

_ Pilgamentos CotfCOl es ( OP~eI!6 

· Rtllues Antecipado. {DPFe}" 
1.1 • Juros NomIna is (a proprtaçlo por t~mpetAncll) 

• Juros Nominill! Apl oprl il dos d~ OPMM" 

- Juros Neml nil t s Aproprll 60s d,) Oi' Fe II' 
II· Ope.~o doe..nco Central 

11.1· Incorpolilo;.le dr TItules de Instllul ,ne l FlnBl\Ul la,nG 

Fonle: S1N/MF. Elilbof1l ,~o: STN/MF. 

Inld.1 

1.191.62'1.0 

2 .0liAS4,? 
14 5.1163 ,8 7,76" 
14&.86:1,8 7,76" 

7Z.450,1 3,83" 

168.766.0 8,' 2" 
lOEi.<u2,7 S,6~" 

SS.lS6.e 3,1)7" 

0,1 0 ,00% 

4.19603 0,22" 
·96.315,4 ·5,09% 

-9 1.UIl .9 -4,Il% 

-4 .• 01, !i -O,H"" 

-461.5 .0,02" 

74.413,1 3,93" 
11.35Z.1 3.77" 

3.061.0 0. 16'16 ., 0,-

0.0 O,,,", 

/. Emlu6u dI' l lwlol di OPMFi QUe ocolTem pOr l'I'Ielll di te LLn u ou DOI melo do Pl'OlfillrnI T~sou~ O I ~lo. N;o Illdllrn. H 
opetl~.5es de IrtI<iII/permula de II"lIos. 05 .. IOfe. ""11'",,ntH HI5 an<el . menl". ,,",lrloIos no qu.ldrlm,,~I'e li ".tlo 
e"llu,,!!ad ... 01""5" v~ .. ,.. 

nRefer"m ... e l~ e mluÔl!s p ata IIfls Iopedflcos lulonladol em 1,,[ e h e mlu.5u Uill eOlfltrapallida fln anulra, piora lCendrr 

lOs Pro.l~mls d. R.forma AI"'rI. (TO"I. Praex, f iESe f CVS . 

.. Olle ... ~ÇiI entre a i eml s!eeJi (p •• ço de merQd'o) ,.alh.d" por troca "' o. titulO! ite ll"l (preço di eu ..... -uloque). 

,. R,,'.,..m· ... ls "mluõcs 00, bl,"UJ nO rrHHQ ~O e""erno e iOI l"ifulOJ ~e r,, <uISeu '10 1111\10$ aos COfII~IO$ co m ofl. nI SfnO$ 
muIUlllrr.I!. Ol nco. prl\IIJ ~Ol e "'''el. s ~f a.l!dlto. 

". p",,,"memo, de amortlu<óo!s a IU los 011 OPMfl. 

,. PiR;om"nto. de .ôlnoortJ.iiI ~6es " )u ros da OPfe rnobll U .1 .. " ,o .. lrl l ual. 

" Inoc luem 'InUl iilmenlos d." tftu los e pJI" men'''. ;onledp,do1 por melo do P,ol.,m. de ReQ).-.pra di DPfe • 

.. Conllmola a ,,~. II 1"'0 mon ed na de orln(lo. 1 e a I oroonac:lo de luros leal . d a OPMfl. 
,. Du"oflltra o ef.n o di apredlçlo/de~~tl l çio du mOrlÚJ 11 .. 1 compOem I Of'f •• m 111 .... 0 ~ mOlde olclonll, I nodi elo 

... " .... .. rluJI" d e i",ol tiO .. ~ tlodo . 

fie Rele ''',,",- • ., aoS th .. I"s trln. fendos I" Bana. t:.!flln I e m fado de I I Qulda,'o e"drafud l tl a l d e IOilllu lç6e, Flnana.l fas 

()t)lcrv.~,; 

, . A OI'F ... m mrrcDd" compreendr. ... ~fIj UMI!tuI&ICII' e moblfl6rln, intt'moe e.orerno.. dr. uSpi>fKDlliIid~ da Teml/,O Nrw'J<>r.a4 ... m poder 

~"'-/j - O..stOCl"üe do ~Ff o! flPl'l"OUo pelo CtfI~fjO d~ comp..!~ .. clo, 'PIIUduonár.> " ot!JQffLD;1Jo mofrtH';!fo do ptifItJpOI do divido t " oproprlllf"o 
f!I~ .. ,gI rJ. Juros. w-16pt0$' «mdt»os em " 'of6g,;og Inrk:)(od~ drn tfWl.:JS. ' 
III · O .,stuque '" ()PF~ ~ ..,...,,..,.,, ,.,,,,tnd,,pot#60 i,..."nodonoJ. t.,m!!rl .... "" "'.toq ..... (pr/ftClpoI • jlXfH opro:wflJl1m pOr c""'~I/nci,,) ,,~ 

mocdo> do! Origem_ '_"ido poro" d6iOl"t. ,m 'I'g"'*', por" O r,,,I. 



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 06897 

De setembro ai dezembro de 2012, ilS emiuOf!s dil OPMFi somilram RS 164,6 bilhões, considerando as efetuadas via 

ofertils públicas, emissões diretils liquidas e opera~lles do Programa Tesouro Dlreto. 05 resgatl"'S, por SIJaI vez, 

atcançaram 11.$ 91,' bilhões, resultando em emls.s3o liquida dI! RS 73,1llilh lles no perkldo. 

Em linha com as direlrile5 estabelecidas no PAF de 2012, as emissões reailtadas por meto de oferta pública no 

mercado doméstico envolveram os seguintes papêb: i) R$ 2,3 bilhões de lFT (Selic). com vencimentos em março de 

2017 e milrÇQ de 2018; ii) RS 72,S bilhões de lTN (prefh(ados). com vencimentos entre abril de 2013 e julho de 2016; 

l in RS 23,7 bilhões de NTN-B (índice de preços), com vencimentos entre maio de 2015 e ilgosto de 2050; e iv) RS 7,9 

b ilhões de NTN-F (preflXildos com luros semestrais), c.om vencimentos em Janeiro de 2018 [! jó!lne lro de 20 23. 

As emiSSÕes d iretas liquidas de títulos da Of'MFi lota lizóuilm RS 58,2 Ililllões e foram realizadas para fazer far.e ii 

programas de govemo, tais como: TOA; PROéX (NTN-I); FIES (CFT-f); securltizaçio para nevação de dividas do fCVS; 

conc~~es de crédito para o 8NDES (lei ni 12.397, de 23 de março de ZOI1), CEF e 88 (M.P_ .,1 581, de 10 de 

5etl!mllro de 2012); e permula por outros trtulos. 

Tabela A.4_1: Fatores de vêlrlaçCo da DFMfi em Mercado - 2012 - 3~ Quadrimestre )( 2" Quadrimestre 

INOICAOOAES 

bloqu" 10m 31/~r.a/U 

f..ItoIju'" ",m 3t!d",1/U 

V .. ~Nc",lnalll+1I) 

I· GUt'" di! Dfvht._ Tuou,o Nadol\f.lll.1 +1.2. UI 
1. 1 - Eml ldo/Resr."U Uq .. I~o 

- Ertliu~1!S Orerta Públia" 

_ f.'~"","'0511 
• Troas UC\J1c!U II 

I.~ . Em iSi~O for Colou,lo 0I,e1.a 

-""" .. m.~ do! Go"erM'" 
• o..uu t1Tli.soo" 
· C!neelorntnlOO JI 

U - .Iu,o~ NomI'I3I< (a pTOf'. la,Jo por o:omp~n,dallf 

11_ OpuOl!çllo do 8ólll"'::0 Centr:.1 

LI.1 - IrIo:Orpo:l raç;lo d. l"lIutoI; O. hllilulçOols Ananeetnos· 

Eh t.o"~o.: :>lN/Mf. 

RS mllheu 
"doutoqu .. , ..... , 

1.101.1n.o 

1-'45..658.1 
l~UU.l 1,112" 
U4AU,I .. '" 

U..!I72.' O,U'" 

106.'-11.7 S,!Il% 

-91 .09,9 .,-
O., OJlO'lto 

51 .156,1 1,13" 

1.HIi,§ 0,07:.6 

S6"'l,l 3,16% 

·32,1 0-
7l.'S~.l l,il6" 

0.0 
0.0 O .... 

"(mlul)c< de tltulo< d. I;IPMf l (lUI o e_e", pOO" ... elode l en~~ O" po , ,,,,, io da 1'roI, ..... Te~ou'o Oh ela. 
~Jo Incluem as oo-e'ac&u de r",~/"., ...... UI II" l lru ll>S ... cm IH e~rw:., I '''enln. "",md,,, nO Clu.hlrnu ... e. 

I> P a li.m.mU>~ d" .. ... <><II ... 9lu I J~ .... < d .. OI't.4A. 

JJOIle,,,n~ e.t ... , i .... d •• ~u !p'CÇ/l de ~.udc) null •• " .. PC ......... e O' 11,,,1,, ..... U"'lpre,o tla ~U IVI-
" , coQ .. ", 
,. ~e' .. ,.m-u ~, emln~ ... ,c m contfl~,"J <l 1 lirl, ncel ... ,.. ... alc nde.- ,a. Prtl .... "",. Oe /tolo,,,,, ,,«/"til, 
froAl. Pro", ... flU e fCV5 . 

... fmlu6e , p." Ii". e,ptdfico ... nori~.tcl em 1..,1 ' .... 11. p.'""",,," d", ritto lo l doo OFM'f1 cam b' n~ ... ). 
I"",,em o ...... 10 ...... te .",,, ... , OI..ce .. ó e . ele cn!<lJlo p ~ '~ D BNDB. <a nwm. ui ... 11 .191fl011. 

'" Co.n"" ,,'" O. ~ n ... lI menl". dc llt" lal ....... 10 M I",,,b ldor e"" II UO .. d i 'Ioel . 

/I eon"ml)1. , alu.II .. "" mon Cl~rI. do lIl'indp'1 e .. 'P",~.çlo ce 1"1'01' '' 01,., DPMFI . 
"Reff:«!,",,,,,,, '0. lhu la . ,,, ,,,,ful c<). '0 hnto Go:"u. I ",rn flIdo de IIq .. ld.~o e.t'~ lu dida l de In . r iILlI,5u 

FI".",,,lflI. 
Otzavlo~ : 

.. O ~JtGql.lO ,. OPMlI ~ t>p<J<odr> ~o ol,Mo di! ~"..,hdtJ, ~_l<i-fa",*,. otuQ/1,~ m lltl.!llúIdda f"Õ"'lptII dtl 

~e. ~ "'.,.~* iur .... md!ll ... " ocn!sd,,- "'" n-laçAa_ ~Iio& Ululo .. 
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(om relõt;ç.1o à OPFe. seu stl ldo encerrou o mês de delembro em R$ 92,8 bilhões, o que representa e levação de 2..63% 

em relaçio 10 mês de alosto de 2012, cujo montante era de RS 90,4 bilhi5es. Esta varlaç!o ocorreu devida à 

apropria"o positiva de juros no valor de RS 3. ,1 bilt1õ!!:!i, l:olTlJlen~da. em parte, pelo resgate líquido de RS 679,1 

milhi5es registrado 1\0 periodo. 

Consldera l\do-se O§ pagamentos correntes e os resliates antedpail os. o serviço da OPFe sornou, de setem bro ii 

dezembro de 2012, RS 4.9 bilhões, sendo RS 4,4 bilMe3 refer@ntesaospagamentosoorrentese R$ 467,5 milhões aos 

resgates antecipados. 

Seguindo as dlret rlzes do PAF 2012, ii STN realizou, no mês de setembro, a emissão do nOllO titulo de referência 

(bena"JlOl k) de 10 anos n.o mercado externo, o bónus Glob;l 202::1, com valor finiln.ceira de R$ 2,7 bilhr,es. Somados 

o s ingressos de reCl.lrsos pro .... en lentes de contratos com orga nismos t1'l\lltUaterais, credores prillados e agências 

gavernan1(;! ntais, o total de emissões da DPFe de set!;mbro a de2!;mbm de 2012 1I1a1nçou owlor de RS 4,2 bilhões. 

TabeliJ A.4,3: Fatores de variação da DPfe em Merca do - 2012 - 3!!: Quadrimestre lo: 2~ qUéldrimestre 

INDICADORES 

Es10que em 31/aso/12 
(sloque emll/dez/ll 

Varlaç30 Nominal 
I_ Gutlo d .. olvldil . Te~uro Nildon., (1.1 of- LI) 

1.1 ~ Emi~~ão/"'~gate Uquldo /1 

_ Emi!iriõc.s /l 

~ Pllamentos Correrltes () 

~ "~ga les Anf~1 pados p, 

1.2 ~ Juros No mi nais {aprop.-L;H;~O por (ompetêrJ(ia) 

-turos A::rl.l3dos ~ 

-Variação Camblall'li 

Fonte: 5TN/MF. flaboraç.llo : STN/MF. 

RS mllhllu 
"drt estoque 

Inleial 

gO.444.o 

U .U5.g 
2.:Ull,9 2,63% 

2.381,!1 2, 61% 

·67!t.1 -(1.'5'" 
4.196,3 4,64% 

~4.40] .9 -4,81% 

-A6].S -(1 ,52% 

3.061.0 3,311" 
2.6 26, 1 2,90% 

4l4,9 0,411% 

I ' Cnrresponde .. o valo r tOl1lo 1 t1a~ ernl $ .. ãe~ dedu/Idas dos paJjalTt<'! nto5 (;[)r~ntes e dos rte5~ateS 
Inteclp.dos doi OPFe no quad rJ me s tre. 
11 Referem.ie h efTIluOu ~05 b':>'lU5 no mercal1r;> erumo e il O ~ l'lgrc~ ~ o~ ~e (eniHSOS re i .. tlllO) aos 
cont rato s ccm organh ..... o . multll .. ,e . a l, . b~neos prJ" .. do. c ilJII: ~"d,u d" <:redilo. 
I ' Pal! ~ mo:ntos do: ; mortil;(ÕO: ~ " iuros d~ IlPFe mobiliá"" e cOrlt .... lu .. 1. 

,. Induem can~lamento5 de IlIu lo ! e pill me ntol a ntl!tip .. dol por mli o do !"foIlMlm. d. Recompr. 
dil OPFc. 
". S .. ldo do", lums .. prn"l1a dos "or comJll!tiênd~ no (lua dr! ml!s tre. 
,. Oemonsttl • wlOf1uçlo/ duwlcrinçlo das mOldl'" QUI comp~em a OPFe 1m ro: llI "o i moedil 
n .. denal . 

B) Comparação: posição ao finat do 38 quadrimestre frente à posição no início d~te exercício 

A DPF de responsi.lbilidade da STN em mercado passou de R$ 1.885,9 bilhões. em 2011. para RS 2.038,5 bil hões, em 

2012, correspondendO a um acréscimo, cm termos nominais, de R$ 152,6 bilhões. Essa \larfaçllo ocorreu e m 'Virtude 
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da aprop riação de juros nominais no valor de RS 218,9 bilhões, compensada, em parte, pelo resgate liquido de RS 66,2 

bilhões e pe\iiS opefilções do Bilnco Cent ra l. no vil lor de RS 170,7 milhões. 

Tabela A..4.4: Fato res de vari~çilo da OPF em Mercado 3g QUM:!rlmesue de 2012 )( 3' Quadrimestre de 2011 

INOICAOORf!j 

&toque 1m 31/dll/ll 
E~l or;ue e m 31/de J/12 

V. i.".ao Nominal 

• _ Ge~:io ~8 OMda - r "JOWO 1",,;10"" {1 .1 .. I.lJ 

1.1- fmhslo/ Resl3t1! Uquldo 

1.1.1 - tmluOa 
- Emiube5 Olaria Pública (OPMFllI1 

_ fml~sbe5 Dhetils (OPMA I fi 

• TroeIS Uqui~" (Df'MFI)Il 

• E""ssl!es (OPFe)" 
1.1 .2 · Acsg<lles 

- í'a.arNnlos Correntes (DPMFI)" 

_ Pagamentos Correntes (OPFeJ ~ 

_ Resgates An llX lp.ulos (OPFc ) " 

I.l- J u ro ~ Nomlnali (ilp l oar I Ol~ ao pgr t:ompnêncla \ 

, .Iuro . Nomloel i AprOpriadoJ da DPMFi /& 

_ Mos Nomina is Ap roprlad05 da DPF~ li 
II· Ope,~ do a,nco Central 

11_1 -lmOl""poI"lIç,11o do! lltuC1. de Insliwlçees FiNnce lras /lO 

Fon t~ : SlN/M~ . EI.bo raçolo: STN/MF . 

IIS. mllhlu 
" do estol:lue 

"' ..... 
1.8115.911.0 
2.oU Aa4,1 

152-'",1 .,tI!" 

n u " .. 8,lI>H 

·65.111,4 ·3..51" 
U1.044,1 11,11" 
311 .896.8 17.o7~ 

85.492,8 4,53" 

0,3 0,00" 
9.654,8 0.51% 

-483.227 ,1 -25,1i l'ti 
-467.475,5 ·14,1!M6 

-11.'194.4 ",-
-3.257,3 .o,l'" 

218.920,8 11,61" 

204.S4S.a IO.SE" 

l Ul1S,O O,7S" 

-170.7 ·(1,01" 

-170.7 -0.01% 

fi ~ mlu6e~ de tltu lo l II. DPMrI q". om,rlm por m. 10 lIe 1 .II ~u 011 PC( melo 110 I't"oltram. Te tovro DI.c lO. N~ o Indue m U 
opanc6u II, lroQ /plrrnuta d~ útulOi . Os .... 10.u rde,e nlu 801 anutllmenlo~ o"'rrlllo, na q l~dlim ... lra I-' euJo 
e.~urll!a dos de ue ..alar. 
/I Relrrem-se h emlulle. PI'" fln. elped(lux ,"uI<>l"".dol em I.,. e ,\" e r~ l ullu ,em COnlf"il pOltUda llnlnce lra, pari Itend e r 

101 PlCllr"m,n de Jlelo.m" ,...~,I OI (rD" I, .....,ex. fI ESe FM . 

/I Dl le .. n~ e nl<'" II eml •• Oe. (p".," d", me , <.a du) ,ull , .,d ... po r Ir" ...... o . t!lul ... ;u. I"" (p r.,"," da """', ' •• u.que). 

/'lIltcR",-se ii, .miu6u do. b6nu, no mertldo e)"terno e .01 ln.renos de "''';'''''0' ..,t ~ti "". 10. wRt.~lo. ",m <>rJ:~n"mo. 
mll ltHile ... II, b,nto) p,lvulol e .,indu lI e Q'~~!lo . 

" Pa ~~ "",""o' ..., ~ mn<ti . .. çl'aro, " Juro. n.. Of'Ml'l . 

"~"lafl"ll!! nIOI de OI mort i.a~ .. e juros d~ Df'fe moDiU. ,;. f conlriwll . 

" Indltem tIInee larnenlal de Iltu lol e p . sarnentol antulpada l por melo do ''''ll"Iml d " Recomfl '. d. OPFe. 

I> Ctlnlempl l l OI I,,'lInl1o monelÍfI. do prinCipal . I .p ropl'l.~o d. Juro l feali d. DPMF1. 
" OelTlOll l tra o efe llo da IIp ,ed .ç.!old,,p , ,, ÔOl~O d~s moedu Que almp""'m a OPFe ~11l , ~ J aç.lo 1 moldl n ~dona l , u liodldo 

~ . " ro prlaçJo de ju,os 1>0 perlodo. 

'''Rele rlm·,e aOI UtiJ lOi tl1 nl fe rldos 10 Ba nto te nll1 l 1m I1do de UII~ldlçJo ulnJudldl ' de In :n ltul~el f'nfnceIR I. 
Ohenr .. ,~: 
/- A Of'F em me/CCdo compree_ 01 d/WIh.I UIiIfIt1fIIaI e moblHtl~. IMuno ~ t~ttma. de resptJtl1obJlll!odr! do resoura NrxiCIMI em podu 
dDpUblk <J.. 
n · O "f"<'ue da OI'MFI ~ a~ ~I" CrlCÜID dt ,~rl"drl. """ Idmsndo" "'UlI/!nlç/JO fI1onerlrlo dD principal d" dMdo e o "P"'r'rloróD 
meMaI *}r;rcs, du llgic . ~ aoubc:im ... em nhJlAc ao INk""dor "". ([fui .... 
I!f . O ntoqur, dD lJPJ't: é Q""roe/q Itl1undo padrdG anttr"",ion<l( wm btie 110 eu..,.... (pr!ndfICl ~ jurti opmpJtodM ptX wm~eli.rrr:i"J no 

mo."Jo" otIgem, WllWflldo porQ Q dCIc:- ... t~ , egu/do,. poro o rar/I. 

Em 2012, as e m issões d a DPMFl somaram RS 407,4 btlflões, COnsiderando as efetuadas .., ia ofertas públicas, emissões 

dire tas liqUidas e operações do Progra ma TeYlu ro Direto. Os resgates. por 5ua vez, alcançaram RS 467,5 b ilhões, 

resulta ndo em resgate liquido d e RS 60,1 bil hõe5 no pCI'"rodo. 
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Em linha com as. diretrizes estabelecidas no PAF de 2m2, as emissões realizada.s por meio de orerta pública no 

mercado doméstko envol ... eram as seguintes papêis: ii RS 12,2 bilhÕe.s de lFT (SeJjc), com vendmentos entre março 

de 2015 e março de 2018; ii) RS 213,9 bl l "'~es de '-lN (prefjxadas), com verw:lmenlo.s entre janeiro de 20B e julho de 

2016; Iii) RS 69,0 bWnOes de NTN..a (indiee de preços), com vencimentos entre maio d e 2015 e agosto de 2050; e Iv) RS 

26,7 bUMe" de NTN-f (prefi)(ados com juros semestrais), com vencimentos e~tre janeiro de 2017 e janeiro de 2023. 

As eminties airetas liQuidas de titulos da DPMFi lotalizaram RS 2!5,~ birtlocs. e foram realizadas para faZer h ce a 

programas de gOVêf"nO, tais como: TODA; PROEX ~NTN-I); fiES (CFT --!:); secu riti~aç.ão para novação de d í ... ldas do FCV5; 

c.once ssõe5 de créd ito p~ra o BNDES (le-l fi!! 12.197f2úll), CAIXA e aB (M.r. n~ SSl/2012); e permuta por outros 

titulas. 

'Ibela A.4.5: Fala res etc variação da OPMFI em Mercado - 311 quadrimestre de 2012)1 39 QUadrimestre dI! 2011 

IINDlCAOORES 

EstOljUC ~'" 11/d~lfll 

Esloqlle em llfd!l:IJlZ 
.... ...-iaç>ia Noml~1 

,- Ger.'o d, Ofvkl, - Terouro Nlc::I()n'- {tt * t.2 • Ul 
1. 1- Ernh slol ResCate Uqllldc 

- EmiH'ões OI.".-Ia Pilb llc. " 

· Pag~~los 01 

. Trocas ,-""u1du.o 
1.2 • Emlsd c paor CotocaçJo Dl reta 

· PrOlrama~ deGo~rnoo" 
- Oul'a~ emissões ii! 

· c.antelall'll!nlBS III 

1.3 - Ju,o. Nomi n .. i . {a».op,ia ç:l.o poor c<lm"eI~ ... cia l r> 

1I-0PIII~doS.nco Central 

11.1 -Inrorpcraç.lo de Titules de IlUlltuiç~ Fl nanL~ri s f!. 

Fo" t. , STN/ MF. 

RS mUhlle. 

lAOtM,.2 

1,945.651" 
144.519.5 
144,n 0,3 

-J45.578, 3 
311.896.1'1 

.487.475, 5 

0.3 
8 5A9Z,! 

4.465,8 
166.714,3 

-105.681,3 
204.845,8 

·17(\ 7 

-lM,7 

"do ertoque 
I"'dal 

8.03" 
S,04'' 
·s..o8", 
]7,81" 

· 25,~"" 

0,_ 
4.15'>' 
(I ,25~ 

11).37" 

-5.87" 
11.37% 

/1 E ... h . Ôr;; d .. til"lI .. da OPWH <l'''' ntn-m'!m pof "'. io d" le illlos oU pc. """,io do F>í0S'. m.. Te."",,, Oi.e to. N!o jnd uem iU 

oper.~u d e 1',,~/pe''''ut. de Ilrul gs. nem 01 a noe l" n.enro, o~o.t1dô~ <lO ~ .... do1"'eH 'e . 

a P.' ..... nu,. de .mCH1lz • .,IIu _!\Ircl di DPMfl . 

" ()lfllren ' ~ ~nl r~ a~ j!minllu IllleCl> de mercadol rnllt;d iu Illl' treg II! oS tirulcl ó1altos Ill.eGO da tlJ lVi·eHo::luel. 

'" Re1e, .. m·se h emtu!lts . efl1 ccnLra p.rtIda fi nan&eh~ , pi'" ;Ieode. aos P(Oi~ m;s d e Refomll .... rári l (roAl. P<t>e~. ' lU e 
lO Emlnõe. P"" fins e.p~clfiw~ aut",hado. em lei (".11- permut. d~ Ulul os d .. OPh4f l mm n..n""'). 'nduem os Villore s 
r~(Hen.e s " mr>C.,n 1l e~ <I" C(~ <lfl n ".rl "~D~. <""rorme leI n ' 12.~97/1(U J _ 

to Cnnl ~ mpl .. 01 ",,~ce l • ...., nll>S.d .. ,fl"lo • . e\<Celo os re < .. " l d,,~ em 1 .. 116 ... dei.,",,, . 

"Cnnl .. mo la ii "lullfu~ G mGn"lárl ~ (t.o o rl ndpll 11''' ""rtlo,h ç.l a de IlIro , (u l • .d l OPMfl. 

" l'Ie le,ern·, t io, tllu los In "o t..'iClo, "" Wlm.o C.mml em 1"111 .. de I fq\lold,ç~" elll:roojlJdl Gl l1 de tnsUlu l,tIor , HlUn,.lral . 
OI:" .. rw.~1: 

,- íI "HOoqIll' di:> lJI'MFf ~ """o",,, rwc'" uflÜI" d" tDlff~'~r>dIl. ~","lde'""do ~ o,V3I'i."pio rrwrrt6rio di> p'l nclpaJ d" divid,. ~ o apropno,60 
mellUl' de Juras, desâgiof t ""tser",,,, ~m nI! 'QÇda IK) IndtJWdor ""5 Ilruros. 

Com relação à DPFe. seu saldo encerrou O m~5 de dezembro em RS 92,8 bilhões, o que representa elevaç30 de 9,40% 

em r@\ilção ao mês de d ezembro de 2011, cujo morltil\te era de R$ 84,8 bilhões. Esta variação ocorreu devido li 

apro pnaç:io positiva de juros no valor de RS 14,1 bllMes, compensada, em parte, pe lo resg:3te Ilquklo de RS 6,1 

bilhões fes lst rado !lO período. 
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o serviço da OPfe somou durante o ano de 2012, RS 15,8 bilhões, sendo RS 12,5 ~Ihõ" referentes aos pagam,ntOl 

correntes e RS 3,3 bilhões referentes aos resgates antecipados. 

Seguindo B~ diretrucs do PAF 2012, a STN realizou três emissões eldernas, 1105 meses de janeiro, ilbril e setembro, 

sendo uma reabertura do benchmark de 10 anos - o bónus Global 2021, a emissão do novo benchmQ{k em reai5 - o 

hônu' Global8Rll024 e. abertura do novo benchmorlr de 10 anos -o bbnus Global 2013. O volume total emitido nas 

operações realizadas no ano, somados os desembolsos da dfvlda externa contratual, foi de RS 9,7 bilhões, 

Tabela A.4.6: Fatores de vafiação da DPFe em Mercado- 3' quadrimestre de 2012 x 31 Quadrimestre de 2011 

INO~AOORlS 

UI"!" em lI/del/ll 

UI,,!", em lI/doz/12 

VlrllÇlo Nomlnll 

I· Gesdo da Dividi!' Tesouro Nadonal lU. L2I 

1.1 - Emissão/Resgate liquido fi 

• Emissões fl 

_ Pagamerltcs Correntes fJ 

- Reslales Antecipados ,. 

1.1· Juros Nominais laproprl!ç50 por competência 1 

• JIJ'OS .A.cruíldos ~ 

-VariaçioCambitll" 

fonte :STN/MF. EII bora tio: STN/Mf, 

84.147,8 

92.115,9 

7.978,1 

7978,1 

-6.096,9 

9.654.8 

-12.49',' 

-3.257.3 

14.011,0 

7.897,2 

6.177,8 

"do estoque 
inlaal 

9~O" 

9~O" 

·7,19% 

11.18% 

-14,1l% 

-3,84% 

16,59" 

9.11% 

7,28% 

/I Corresponde ao ~a lar lotaI das emlssõu dedulldali dos pisamentos correntes e dos resBiitei a nledpad os 
d~ OPfe no quadrlmtlil re . 

/l ~eferem . se As emIssões do~ bOI'lU! no merca do edema e aos Ingress os de I't(urs os (el~tlvos a os conU3 las 
C4rn organIsmos muJtilatmls, bancos prlwados e a,énClu de credito. 
(J ~a )(ame!n\o ) de! amolUzalllu c jUlos da OPFe motill i~ rI ~ ó! oon lr~ tu d l, 
/4 Inclu em uncela menlos de tltulos e pa umentos antecipados por melo do ProRra ma de Recamara da O~Ft . 
IS Sa Ido dos luroi aorDonados Dor cornoet. ndl no Qu.d~meWe . 
"Demtl llstl1l valoriurJo/duva lonl'rJ'o dI! motdi~ oue comoõem ii OPfe em relulo ~ moeda ucional, 
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ANEXO 5 -lEI N' 12.465/2011, ART. 124, § 1', INCISO III 
(o resultado prlm:trio obtIdo até o q uadrImestre, discriminando, em milhões de reil ls. receltu e despesas, 

obrigatórfas e d iscrlC!onárLas. no mesmo formillo da prevlsllu atualiladil pari! tudu o !:)ll:u:klo) 

TlIIbela A.S.I: Resultado primário realiz.ado do Governo Federal- l imeiro ii Delembro de 2012, RS Milhões 

lHOI'CADORf5 

1. AKEITA TOTAL 

1.1 Receita Admlnlsltil da pela RF6/ MF /l. 
l.l.llmposto delmpofuçiia 

Ll.IIPI 

1.1.1 IR 

1.1.410F 

1.15 Cafins 

l.Ui P1S/P .. 5ep 

1.1 .7 CSU 

1.1.8 CPM F 

1.1.9 Clde<ombusulld s 

1.1.10 Out r<,s Administradas pela RF8/M F 

1.2 Receitas Não Administra das 

1.2.1 c.Ol\Ce5s ões 

1.2.2 Pilftj cl pilçõ~ II!: Divl de~s 

1.2.3 Plano de Sl!gurl dade do Ser\lidor 

1.2.4 Cota -parte- de Compensilçõ6 F i nanc~rils 

1.2.5 Receita Pr Óprll (fo ntu 50 ti 81) 

1.2.65.ll á r io -Ed1JCaçlo 

1.2 .7 FGT5 

1.2.8 Banco centra l 

1.2.9 Dema is Receitas 

2 . TRANSf~NCIAS A. ESTADOS E MUNlCfplOS 

2.1 fPE/ rPM! IPI · f E 

2 .2 FUMOS Regionais 

2.2.1 Repilsse Talai 

2.2.2 SUperávll fundos 

23 Salá,io·Educaç;~ o 

2.4 COcnpensaç6es Financeiras 

2.5 ClDE· Combus.t1vl!Ís 

2.6 Demais 

3 . RECEITA lklulOA (1'2) 

Rellllkal:to 

lill-Oe,/lDU 

184.480,3 

647.392,9 

31.067,6 

44.480,1 

246.511 ,1 

H .OH,O 

1 75.157,8 

46.40 7,4 

56.541 ,5 

· 275,0 

2.817,6 

13 .601 ,5 

H7 .087 ,4 

2.237.1 

28 .019,0 

9.492 ,6 

34 .131 ,2 

17 .9 74 ,1 

14.775,0 

2.784,2 

685,4 

2fi.988 ,7 

171.118.1-

133.911 ,8 

4 .0 23,6 

8 .640,6 

" .617,1 

8 .787,7 

22 .614,6 

1.1l7,9 

672 ,6 

611.152,0 

ftantlnuiI ... ) 



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 06903 

lN DICA DORES 

4. DESPESAS 

4.1 Despesas N~oo DiscricioonârJes . el("cl"to RGPS 

4.1..1 Pe-slo.1 e Encargos Socia is 

4.1 . 2 Abono e Seguro- Desemprego 

.<:L1.3 ~OAS 

4.1A Beneflc los de I.2gislaç;lo Espec jal 

4,1.5 !>ent cnç3:S Judicia i s 

'\.l.E CompQ-n~ .. ç'o ao, Es-tildos E"portadores 

4 .:1 .7 Fundo (.on~lftul;;C>n31 dI') DF 

4 .1 .8 fun~ltb- Complemtmtaçlo 
4.:1 .~ Sullve"y(i.cs ECO .. "·,",, ,,» s I SUb,. '-dlos / P r o.:.s.-o 

4 ,1.10 c..-édltos Exuaordinárlol 

4 .1.11 D~çaes, Convenlos eAn'stla~os 

A.1.12 F<J~r; caç::ro de Cédula:s- e Moedas 

4 .1 ::13 FGTS 

4.1.14 Trans(c.ênc.las ANA .. Fundos FDA/fONE 

4 . l. . J.!J APOIO Fu,ancel ro 8005 lVIun lc fpau/E5to1C105 

4 . 1.]ti Ress êlfc imento IÕS ta do:s /Muni c (p los Combustfveis fóssei s 

-4.L.17 DesoneraçJo M .P. n"li 563/2012 

4 .2 Ot'-."pl!lõ" ~ o rs c rlckon J ..-I.,. 1ó - Todo~ O~ poderes 

5. FUNOO SOBERANO DO BRASIL 

6. RESULTAOO DO TESOURO (3-4+5) 

7. 'RESULTADO DA PREV.OI:NCIA 17.1.-7.21 

7 .1 A.-.-e c3d.,ção U~uida iNSS 

7.2 Benefic ias da PrevidOOci a 

8. Ajuste Merodo'611'r:o -/ta'pu /> 

9.Dlscrep4nclrJ btQJf.t,,.'crJ.1· 

:lO. RESULTADO DO GDVERNO CENTRAL (6+7+8+9) 

11. AÇOES NO.AMBITO DO PAC ,. 

12. RESULTADO DAS EMP"Re;AS ESTATAIS FEDERAIIS 

1.3.. RESULTADO DO GOVERNO fEDERAl. 110+1.2'1") 

'''". Memo , 
Re.ull&do prfm,i,lo do Governo Feder.1 

- Go"..,rno C~ntra' In.eno!; "ujus.re IJ'letudoJogico - tta'pu") 

- E'sratoi5 FedenJi~ rrnoi~ "ajuste metodC1Idr; Ico - jtCJ lp u~) 

fonte; BCS e SlN/PoIf . Eh,bonçlo : STN/MF. 

,. Rcc.,.U ... Ad.-nh,htr.od",s Uquld" S de restllu lções c 1"c-e"Uv<lS fi5-"",,i,. 

R •• llz.ado 
'",n . O@r/2012 

496.398,4 

291 .507,1 

188394,5 

38.878.9 

29.207.4 

340,4 

3 .373,7 

3 .90n.n 

865,7 

1 0.3 7 2 , 2 

7.597,0-

2 .763,7 

749,2 

1.003,7 

355,5 

1.895 ,0 

0 ,0 

20,0 

L75Hl ,O 

204 .89 1,3 

12. 4DD,O 

1.29.353,7 

-40.824,8 

275.764,7 

316.589, 5 

1 . .313,8 

-3 .756,6 

86.086,.0 

-1.056,0 

85.030.0 

85 .030,0 

84.772.2 

2 57,8 

,. Kecursos referentes;ll amortlla~o ele contlCltos de Ir" l pu cam o TI!5-ouro Nadanal . 

,> D lfClr""ça entre.., pnmiirio apurado pelo BOO, "aba l xo-da-lI nha", e a primário apurada pl!!! l a 

S TN/MF (i"du ldo Italpul. " .. ctm .. ·da-lInha". 

14 A ç O<e' s-el-edonêldi!lS nO$ t e rmos do a. rt . 3" d a LOO · 2012, qUC cste.be:lccc " pOlls l t>lI ldade de
d.,duç-ll o dóiS despesól .. no AmbUo do PAC d .. .-net a d#> supe r';j vi I p rl n ,;;j .-io, atoe; o mo n ta ncc d e RS 
4O,6btlhões. 

Qtu: Tes ou ro IncluI resultado do 6aflt:O Centre. ' e opeli,çOeJ do FGTS pre vln .. s n. LC". 1.10/loo1, 
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ANEXO 6- ACÓRDÃO Teu N-I747. de 2010 

(demonstração do cumprimento do art. 14 da LRF, especificando as medidas de compensação implementadas no quadrimestre analisado) 

T3be:la A.6.1: Medi~as de compen~o Implementadas - Janeiro ii Dezembro de 2012 

&tlm.Na - RS Mllhhl Medldad~ 
I 

••• Lellsl;,;So Mira Tributo Dewlçio ."" Cgmptn~ 
Fontt 

11>U ZOll Z014 

~edIlÇ1C1l wo da Ilitluota ~ IO~ 
Alter~~jode alIqLl{lt\ dO 

Inc1denttsobltOpttl;6el de ellmblo 
IDF· tl!ceç!o prrti'tI 

29/02/2012 Oecr~ 1117 .6e3 I.F tofllratJdlls por ln"'ctidor estrangriro Indtlf,rmlMdo " 01 o, 
para apn(Iç:~ts em Brcll/lion Ckpositary 

no Inciso I do § 3~do 

R~pts - BORo 
,rt.14d~ I,RF. 

ReOuÇ~O a wo h )JlquOI;! DO J~ - Alltiaçlo d~ allollOta do 

15/03/2012 ~'em ni 7.S9!1 '0F 
ItlCldentt sobre operilç~ um 

derlVltlYDI pu. col)f;rtura tIe rhcos 
jnclltllrmi~3do 01 01 • IDF - t'lCe;aO prevhta 

no Int l~ o I do §l'do 

c ~ mbl~is dl: e:Dcrtado lera 1%1. ilrt14da I..RF , 

Prlll tc!p ç"c da d!5(ux:r.lç50 d3 li Mha 
AltI!ra~c de al iq~elti do 

2;/03/2012 O!tretD nl 7 }OS '" bri~CJ 1ge1adelfl,~..ur, fogJo, JO{OS!2012 271.0 · · IPI - ~c~l~ p r~htl no 

ma~ulna de IIVJr). 
incho I do § ~I do <l rt. 

14 di! lRF . 
~terclç!o de aliquolJ do 

25/03/1012 Oterlto n ~ 1.105 '" 
Dtsonmlçlo de IPI sobrlmóvels, 

30106/2012 195.0 · IP I - tIIceç~o prrvina no 
· 

larnlnados. PEl. II'Iti ~ D I do § 31 cio art. 

14 di! l RF. 
-'lWilçiío di! aliQuota dei 

25m/lOU r>tI:relo flt1.705 '" 
Desoneraçio de IPI ~obre p~pd de 

30/06/2012 2M · · IPI· uceçlo pnMsti no 
parede. lvmin.i1'111 r Ivstres. Incl,o I do Bt do 1ft 

14 d ~ UlF. 

RcthIÇ'5o de IPI sobre ilutClfÓ'leiS (He 57 
Alterilç~D dul~\lQta do 

21/OS!2Il12 t>ecreto nll.72.S IPI 2, &7-4, 67-5) e tOmercl i is leYts (NC 17- 31/08/2012 1.200.0 · · 1?1· ClI:eçBo ~rtvinl no 

n Incho I do §)I do art 
14 da UlF. 

Rt/luç30 de I P1 10br~ a\l\om6v~ s (OC 67-
N\rraçlc de Illquota do 
1P'1- I!lICfI;lo praristJ no 

21/OS12011 Oetrelo n'7,nS '" 2,87-4,81'5) e ,omerti~is leYe5 (NC 17- 450,1) · · 
7). efeito 1'10 ts~lIe , 

Inch o 1 du B' durt, 
1~ da lRF. --

(continua ... ) 
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Nos termos do art. 120 da Resolução nº 1, de 
2006-CN, fica estabelecido o seguinte calendário para 
tramitação da matéria:

Leitura: 4-3-2013

até 9/3 prazo para publicação e distribuição dos 
avulsos da matéria;
até 24/3 prazo para apresentação de relatório;
até 1º/4 prazo para apresentação de emendas 
ao relatório; e
até 8/4 prazo para apresentação, publicação, 
distribuição e votação do relatório e encaminha-
mento do parecer da CMO à Mesa do Congres-
so Nacional.

A matéria será publicada no Diário do Senado 
Federal de 5 de março do corrente.

A mensagem vai à Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC) 

– A Presidência recebeu do Vice-Presidente do Tribu-
nal de Contas da União, no exercício da Presidência, 
o Aviso nº 5, de 2013-CN (nº 179-GP/TCU/2013, na 
origem), encaminhando ao Congresso Nacional, nos 
termos do § 4º do artigo 71 da Constituição Federal, 
o Relatório de Atividades do Tribunal de Contas da 
União, referente ao 4º trimestre de 2012.

É o seguinte o Aviso:
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AVISO 
Nº 5, DE 2013-CN 

Aviso a" 179 -OPITCU 
Brasília. 28 de fevereiro de 20] 3. 

ExceJentissimo S e nhor Presidente do Congresso Nacional, 

Em cwnpruuento ao disposto no § 4'" do artigo 71 da Constituição Federal , 

tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência o RELATÓRIO DAS ATIVlDADES deste 

Tribunal referente ao 4° trirnestrr", do eXeTcício de 2012. 

Respeitosamente, 

/.AR LDO'C Z 
Vice-P9lsidente, no e rcicio da P::-esidência 

A Sua Exceh?ncia o Senhor 
Senador RENAN CALHEIROS 
Presidente do Congresso Niiclonfl l 
B rasília - DF 
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Aviso I~O 178 -GPrrCU 

Brasília, 28 de fevereiro de 2013. 

Senhor Presidente, 

Tenho a honra de encamiI:har a Vossa Excelência o RELATÓRIO DAS 

ATIVIDADES deste Tribunal referente ao 40 trimestre do exercício de 2012. 

Alencios3Jllente, 

""AR o-c 
Vicc-Présidcntc. no cc' 'íc io da Presidência 

A Sua Excelência o Senhor 
Senador RENAN CALHELROS 
Prcsid ent~ do Senado Federal 
Bras il ia - DF 

~ llU~íílÍI~ 

ill)1]~ 
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1. Tribuna l de Contas. relatório, B ... asH . I Títu lo 

APRESENTAÇAO 

Em cum p rimento <=10 disposto no .i=lrL 71, § 4'!!', d.,. Cun!!OtiLui~u FeLle.-al, ap resentamos ao 

Congresso Nacional e ao cidadão brasileiro o R e latório de Ativ idades do Tr ibuna l de Contas da U n jão (TCU) 

do 4!õ! trimestre de 20~2. 

o TeU, n a primazia d a sua mlssão lnstltu cionat tem a incumbência de envidar todos os esforç os 

p:ara o -a lcance do objct;vo rnõlior d e con"trol:. r ;:: AdfTIin i stroção Pública com vistas. ao seu 

aperfeiçoamento em benefício da socieda=le_ 

Observa-se, cada vez mais .. um crescente número de açõe~ e demandas por parte da sociedade 

pe lo e fetivo cumprime n t o dos pdndpios constitucionais da economicidade. eficiência .. eficácia e 

efet ividade~ consideradu~ e:ssencl.õ::li~;d alu<:tç~u du Es. li3do e ln prol da realização do bem com um. 

É na esteira d essa s lesfti r.õ 3 S aspiraçõe s que o TeU, a par da extensa leque de atribuições 

constitucio nais, legais e reg im ent a is Que lhe são atribuídas. esmera-se em d isp o nibil izar aos gestores 

públicos orientações, dete r minações e r ecomendações, visando cor-f"igir fa lh2s, evita ... desperd(c j o s. 

melhorar o desempenho e a gestão de órgãos, entidades e progra mas governamen tais. Busca. a inda. 

ot.imlzar a formulação de polfticas públ icas, a q u a lidade de bens: e serviços ofertados, o d esempenh o dos 

c.ontroles inte ... n os - e, também, contribuir p3ra o oprimor~mento da regjslação federa l e para a 

d isseminação das melhores práticas obser.tadas na Administração Pubtica Federal. 

Em .-elação dOS resultad o s. da ação fisca]jzató ... ia do Teu na 41? t rimes1: re de 2012, merece 

des:taQu e a aprovação do relat:ó ... io de consolidação das fis.calizações de obras de 2:012. Nesse ano~ 

foram fisc;;':Ilizadõ3s 200 obras e as correções propostas p elo Tribunal podelTl gera ... benefícios de até RS 

2 . 5 bilhõe!;. Em 124 d:as fiscalizações realizadas J o TCU e n controu algum tipo de irregu la r idade grave . 

Também teve' dt::':!itClque Cluuilorii:l le."l i zCll,h. pelu Tribun Cl I cum o objt::!tivo de conhelC.e r o 1"01 de 

r enúncias tributárias ... fi n a n ceir.as e cr-ed itíciasJ concedidas pelo G overno Federal para vi.abilizaç:'lo da 

Copa do Mundo de 2014. A flscal12'aç~o demonst:rou que, ~ornadas, as isençôer;: total i zam qu ;:I'::;P R$ J.,O.R 

bilhão. 
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Augusto Nardes, Presidente.
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1. NOSSOS PRINCIPAIS RESULTADOS 

Os principais benefícios e resultados decorrentes 

das atividades desenvolvidas pelo Teu no 

4º trimestre de 2012 estão sintetizados abaixo 

• Benefício potencial total das ações de controle 

• Mpdida .. cautelaes ;adotadas 

• li citações e contratos suspensos C3utelarmente 

-. Prejuízos e danos evitados com a adoção de medidas cautelares 

• RF'sponsAveis condenados em débito ?joll multados 

• Va lor das condenações 

• Processos de cobrança e)(ecutiva fo rma lizados 

• Valor envolvido nos processO!: de cobrança executiva 

• o cargo ~m ou 
d. Pública federal 

• inidÔneas pa_~a p2rticipar de IIdtaçõe~ na 
Publica Federal 

• Ueflúm::ias na recursos 

• Processos julgados conclusivamente 

( • Acórdãos prof eridos 

( • Atos de pessoal analisados 

• Fisca lizações concluídas 

RS 3,41 bilhões 

RS 2,39 bilhões 

RS 270,7 
milhàe5 

R$ 1,018 bilhão 

1.292: 

4.949 

20.362 

1353 
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2. PRINCIPAIS TRABALHOS 

.. lorr-J,tnI"utura 

Tnnsporus 

III . Inteç raç30 Nac:lo:onal 

e Melo Ambiente 

IV. Eduqçlo, CIoI ltl.lnl, 

CiéBda e Tea .... lo~ia • 
F.. .. fW'rI .. 

v . Pl .... ef~m .. nto e 
o..s."voh'Im • .,t.cr 
Urba f\o 

A seguir estão relacionadas as principais 

ações de controle empreendidas 

pelo TeU no 4º trimestre de 2012 

3 . Teu i dentifi cOLl r isca de p rejurto de IRS 28 mllh6lt5 nQ s~tem .. d ... u c .... smiss.:!'o Porto 

Velho· ji1 io ~",nc.o 

6. TeU a ::,oov<l porinl""'''' ,,~wl::iu <.lo:: o utorga de s el'o'iço dI'! transporte r od'om rio intere:stad ual 
de p"s~"Il",iros 

1. Praj etcs d e inflõll c~tn.Jtu riJ cm l .-O)tlspor tcs cn f renbrn p..-IK:õI ,i!Kfac R dE ertuckls 

9. Flscallnç:lo cfo TeU liIeri! eall1Qmia Ik R$ 6 mitl~ E'0ll obr as do A e--oportQ ce 

Fk: (iomoSpo li!. 

~ l. Auditoria do iCU idEntinc õl solr~pn;,·ç ... d e74 OTIm'lfi e~ em ClbJa ~ T<><:_mtins 

::'2 . COf\$truçacs. <:Ie t erminais t luvl .. ", ' ''' Reg iiio Norte U!m .:.uperf.;J-:uram ento Q fi scali lÕlçJO 

d e l iclente 

1. ~ _ Inegul"rioJades e.n t.'Olltl .. tos cf;! BR-364/Ml serio iilpu r.~s e m tomlldllS de CQnt.s 

espec~is 

;"4. Trlt:u nal aCOm pi! 'lha pr-OCC':i50 P'" r .. rC5~t"c it (> $V5 

1.S Teu õl lr.Illa a-:uaçJo da C1mal"il (h~ R.egu laç3c d oQ M!erca du d", M~dj(;iI ,rentol. 

16 Teu U> l5'l ala 5.Dbrepre;o~r., otiru de implll!"lla çlo do s istemllPlre pemilfl"e 

17. Ãrea elE n da Adrnjnl~raçlllo Púbtre;o e-JO!ul m as h$ oportun idõocl"", d .. melhoria 

UI . TeiJ delerml....., utll lzaçllo de sl:ol~ma lf1fo rfllil t li,u Jt) p a ,a y' = I;;", do li ... rc, tlidál _co 

19. Tr ibo"" I realiza iH:OmpiOooarT>Cln.to cm otaras. da c..:o,: a 

20. TCu 1'I(! .--n1C<l <:l..c renúnçia:; "'.U," ii CQPoêI lo l a lizam R$ ],03 b~ "' io 

21 . A:uação doTCUec;onomiZ a RS- 2.4 ml lh6e$ nes 0 1)(11$ da CgpôJ em s..Jyador 

201 . T.-ibuN l_rir"K:a melAor-las e m c;~o de rer. ú nel..s pele lei Ro~ 

,:."'41., r:\ 

30 

31 

" 
oe 

3. 

40 

" 
4' 
43 

44 

44 

46 

47 

47 

ÁREA r~MÁIICA ASSUNTO ABORDADO pAGINA 

\fI . Fale nda, 
o. ..... _I ... l .... n to _ 

"fLlr ..... o 

VII . Agrial","'. e 
O.,.nllrOlvimenw 
Al[rolorlCt 

29. Tribun,,1 .. utor ;'~ c"plo,.,ç5Q d e port-o 5.,C;0.,m Pe .. namb\Ko 

32. TCU realiza " udi to ri a cm Pc:>J il ir.a ele Garantia de! p~;= M íni mos dil COn.ab 

'13. 1 "egulariCa.i~ern ' t'1n~i;,;;p';;queiro do Rio causam prl!j ..rzo dI! R'S 1,4 mil~ o 

M. Tr ibun a-l corn:t .. 1.o> r " rtl ...... m PrDgram:.. de Cr4 d rto F ...... di~r;o 

35. Tribun.a l c;onstata irr~8ularidades~'" auenum lmtos n o PllraM 

.. 
•• 
50 

,o 

" 
" 
53 
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3. SOBRE O Teu 

Nossa missão é controlar a Administração Pública 

para contribuir com seu aperfeiçoamento em 

benefício da sociedade 

o Tribunal de Contas da Uni~o, criado em 1890 pe lo Oecrf:'to n!l 966-A, pur iniciativa de Rui 

Barbosa. Ministro da f azenda à época. norteia-se, desde então, pelO princrpio da a Jtonomla e pela 

fiscal ização. Julgamento e vigi lância da coisa pública. 

A Constftuiçao de 1891, a primeira republicana. a inda por influênci<l rle Rui Barbosa, 

institucional iZOu definitivamente o T ... ibunal d e Contas d Oi União . A partir de então, as competências do 

Tribunal têm sido estabe lecidas no texto ronstituc::ional. E.sse privllêglo. se por um lado o distingue de 

forma singular, por outro aument a a sua responsrlbil tdade e compromisso para com a sociedade. 

3 .1. Competêm:ia e Juri5dição 

A atual Constituição estabelece que a fiscalização contábil. fina nceira. o rçamentá ri a, operacional 

e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta. Quanto ã lega lidade, 

legitimidade, economici dadl!'. apl icaç.iio dits subvE'nçõ~s e r@ núncia de receitas, deve ser e)(ercida pelo 

Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistemill d t: c,;u n\H.,le in lerno de cada Poder. 

Estabelece, também, que o controle externo, a cargo do Congresso Nacional. é exercidc com o 

auxilio do Tribunal de Contas da União, ao qual incumbe uma série de competencia'5 excJu'5iv;;ts. 

A sociedade, por sua ver, demanda moralidade? profissionalismo e excelência da Administração 

Pública, bem c<lmo melhor Qualidade de vida e redudio das desigualdades sociais. O cidadão vem 

deixando de ser sujeito pass ivo em relação ao Es tad o, passando a exigir m elhores serviços, respeito à 

cidiXI ilnia e ll).Ji s tr;m sparêllcia, honestidadc, cconomicida dc c cfctividolde no uso d os recursos públ icos. 

Nesse aspecto. o Tribunal assume pape l fundamental na m edida em que atua na prevenção, detecção, 

corr~o e punição da fraude e do desvio na alocação de recursos f~de rais, bem cumo contribui para a 

transparênda e melhoria da gestão e do desempenho da Administração Pública. 

o TCU tem j urisd ição própria e p rivativa em t odo o território nacional, a qual abrang~, !entre 

outros: toda pesso a físi ca ou jurídica, que utilize . arrecade. guarde . gerencie bens e valores públiCOS 



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 06923 

federais; aQ uele~ QLI€ causarem perda, extravio ou outra irregularidade que resulte em da no ao 

Erário; e resPQnsáveis pe la aplicaçâo de recurS05 repassados aela Uniâo med:ante convênio ou 

instrumento cangênere. 

Leis diversas têm ampliado a rol de atribuições do TCU, a exemplo das segu intes: lei de licitações 

c Contrato:> (lei nQ 8.666/1993); lei de Desestatização (lei na ~.491/19'J 7); lei de nesponsabilidace ris=al 

(Lei Complementar n2 101/2000); Lei que reg ulamente a partilhd da s recur~os da Con~ribu ição de 

Intervenç!'lo no Dominio Econàmico incidente sobre a importação e a comercia lização de petrôleo e SEUS 

derivados, gás natural e seus deri'lildos, e álcool etilico co mbustí\lel - Cide (Lei n!! 10.866/2004); edições 

anuais da Lei de Diretri~cs Orçamentârias e da lei Orça mentaria; lei de Parceria Público-Prillada (Lei n!:! 

11.079/2004J; c a lei de Contratação de Consórcios Públicos (lei n!! 11.107/2005). 

Também merece dest aque a ampliação do leque de competências do Tr ibuna! de Contas da 

União por meio da lei n!l 11.578. de 26.11.2007. Ta l ato normativo, que tratCI da transferência 

obrigatúriil de recursos financeiros p~ra a ext!"'cução das ações do Programa de Acele ração do 

Crescimento (PAC). eslabelecE'u que t.ump~te itO TeU, j untiilment~ com ~ Controlddo ria - Geral d .. 

Uniã o (eGU), fiscaliz<l r <l aplicilç:iio des:ses recursos e pre· .. ê s itua ç:5es em que deverá SEr encaminhada 

denúncia ao Tribunal. 

... -. . . - -. -.- -• .•..• -•.•• l1li ii. ii ••••••••••••• 1 l' ••••• . . " -- --. -- ---" 
,,, ..... ill ••••••• II ...... -II ••••••••• , 

. .. _.J~ .. _ _ . __ . _ .. . _-_._._ ,.--

--- - - ......... , 

Além disso, o Congresso Nadan,,1 editCi decret os legisldtilfos com demandils para realiz<õção de 

fisc.aliz:lçJin ~m obras custe<ldas com recursV!> ~úbli~u:; federais, c;om determinação expressa de 

~r.ompanharrentQ físjco-financeiro. por parte do TeU. da execução de contratos referentes <; obras que 

cunsta m do orçamento da União . 
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o quadro a seguir apresenta, de forma sintetizada, as competências do TCU estabele( idas na 

Constituição Federal: 

Corrpetêf1ciai Conrtltudonilii A.rtigos 

Apreciólr as contas anuólis do presidente da RepC.blka. 

Ju1ei!(.ilS (onl<l~ dos ildministrildorps f' demil i'l. ~pons.áveis por dinheirm, b~ .. ~ ~ Vill(J1'"e§ públic:o~. 

Aprcciilr ~ legalidaée dos ~tos de ~dmiss.5o de pessoal e de concessão de ilposenta:Soriils, refonnas c 

pensões <::ivis e ..... ilit .... el;. 

Re~lilar inSpl!"\Õ~5 e awtorias por inÍli<lliva própria ou por soIic;itaçiio do Conclesso NadoM. 

Fiscalizar ii aplicação ele recursos da Uniio repauldes a Estados, aD Distrito federal e I Mun idpiDs. 

Preso r lnformaçanao Congresso Nador.ll sobre f1sclll lraçiies remUladas. 

Aptitõll' nnçõe~. datennin~r ~ cOffllÇiio di ilapldad. I irr.ubrid~5 em iIt1:l5 e COfltr~tD5 . 

Sust:lr, se nio alendiclo, ii e"ec";iio de iII~O impu!lnado, comunicando II ded~D ilI Ciimarill dos OePlitadM 

e õlQ 5en<Kb federõll. 

Emitir p l Ol1uncbmento cDndus.wo, por solicililçiio da Comlss~o M istil Permanente de Senadores I 

Oeplibdos, sobre despesas reiltizad;)s sem autoriJaçio. 

Apul'llr GenúncllS Ipl't!lutad&J por IjUl!lqu!f' cidadio, Pl1rtldo polltko, a!Socla~lo ou sindklte sDbre 
Irregularidade.sou ilf!galidades na a)llicação d~ recursos federais.. 

EfebJar ti tálculo dils [antas reten;ntu iIIOS hlnclo5 de par1ici p~D dos Esbdoi, dD Distrito Feder.tl ,dos 

Munid;ai05 e fiscalizar a entrela dos recurSDS aD5 go\·ernos estacluais ~ lu prefll!ituru municipais. 

3 .1. Estrutura 

71, inc. I 

71, 11)(. II 

71, inc. III 

71, illif. III 

-", inr_ \..' 

71, ir\t . VI 

71, inc. VII 

11, inc. VIII ~ XI 

71, Ine.. )I. 

74, § 2' 

o Tribunal é intecrado por nove mi!"l istros, seis deles escolhidos pelo Congresso Nacional. Os 

demais são norr.eados pelo Presidente da Repú blica, com aprovaç::"io do Senado Fec·eral, sendo dois 

escolhidos alternadamente entre ministros-substitutos e membros do Ministé"io Público junto <10 TCU. 

o Teu I!- 6rgão colegiada, cuja s deliberaçõe .... são tümada .... pelo Plená rio, e pela la o:: 2! Cd lJl <t riJ:i. 

O Plenário f. int f'g ro'loo pnr tooos os mi nistros e pre<.idid o pelo Presidente do Tribu nal. As Câmaras são 

compostas por quat ro ministros. Os ministros-substitutos, em núme'o de quatro, participam dos 

col egiados e substituem os ministros em seus afastamentos e impedimentos legais, ou no caso de 

vadin(ia de cargo. 

o Plenário e as duas Camaras reú nem-se de 17 de janei ro a 16 de dezembro e m sessões 

ordi nárias e, quando ne(essário, em extraordinárias. 
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COMpO!iiçiio Atual do Quadro coe Minir.tJ-o!i do TCU 

M i nistro- V .. I .... ir Campel0 
E- mil;l: m in-V1:@t~u.lI!:ov. br 

Te!. 61. 3316-77I:J8 

Mlnl$tf"O 6enJamin Zymler 
E-mail: min-bz@t c u.gov.br 

Tel_ 61 ~31!i-7-l-70 

M inistro Jose!, Jor .. o. 
E-m,,; I, f"ll in-t~tUJ eo",1:o< 

Toe i. 61· 331(;..:"281 

M H .. i~ t~o olur.uUO N;> n teo!o 

Pr esidente 
E-mOli l: m;n- ;)n @t~u .gov .l; r 

Tel. 61 3316-7201 

M ini~lro Arolda er.d~:n 
Vice-Presidente 
e....,orl: m'n· ac@:lcu_Gov.b
Ter. 6:"-3316-540 ... 

Mini"troJo,," Mücio Mon-::o.iro 
E_mail: m ·n-Jmf!Oltcu-8O\1 . :'r 

Te!. 61- 3316-72S3 

Ministro Watt",n fllenCôlr 
E ""0;1: rn ;n·wor@ll:u .r.ov.b r 
Tel. 6J 33J&7J .. D 

Mrni"tr o • . ";n, .. no:l", Carro. in . 
F·n"O;:l ik " ,h- r<: @ , n ' ,,::,-w.ll< 

Te'. 61-3316-7403 

Min;straAnoa Arral5 
E-mail: min-;. .. ~tc\J43ov.br 

Td.61-3316750S 
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No dia 12 de dezembro de 2012 o Ministro Augusto Nardes tomou posse como Presidente do 

Tribunal de Contas da Uniâo para o ano de 2013. Na mesma ocasião, o Ministro Aroldo Cedraz assumiu 

a Vice-Presidência do TCU. Ambos foram eleitos no dia 5 de dezembro de 2012 para mandato de um 

ano, permitida uma reeleição pelo mesmo .::leríodo. O Ministro Aueusto Nardes assume ti Presidência do 

TCU em sucessiio ao Ministro Benjamin Zymler, que presidiu o Teu no biênio 2011-2012. 

o Tribunill de Contas dil União, para (um;:lrir sua missão institucional, dispõe de uma Secretaria 

com quadro próprio de pessoal e que tem por finalidade a prestação de apoio têçnico e administrativo 

ao exercício das atribuições constitucionais e legais comefidas ,j[) TCU. Compõem a Secretaria do 

Tribunal as se!luintes unidades básicas: Secretaria·Gcral da Presidência (Segepres), Secretaria-Gerai de 

Mministração (Segedam) e Secreta 'Ia-Geral de COntrole Externo [segecex). 

o Tribunal inicia 2013 com nova estrutura, conforme o disposto na ResoIUl,:~o-TCU nº 253, 

aprovada no final de 2012. A atual organi2ação da Secretaria do TeU foi mais uma Iniciativa na busca 

pela c)(celência do controlc c estabe lcceu a atuaç50 das unidades técnicas responsáveis. pelas 

fiscalizações por especialização. Assim, essas unidades passam a atuar por áreas temáticas. A Segecex, 

unidade responsável pela coorde1ação e execução das fiscalizações do TeU, passou a reunir aud itores e 

ações por área temática. A clientela do Teu agora está distribuida por quatro coordenações-cerais de 

controle externo: Social, Serviços Essenciais ao Estado, Desenvolvimento r~acional e Infraestrutura . 

C::Id::l lima dessas conrdenadorias desdobra-se em secretarias esperiali7arlas em tf'm::l~ r:omn EdlJr::ilÇ.ãO. 

Saüde, Desenvolvimento Economico e Administração do Estado. Foi criada, ainda,uma secretaria 

específica para fiscalizar contratações de bens e serviços de apoio logístico dos 6rgaos federais. 

As unidades que já possulam alto grau de espe(ialilaç~o foram mantidas dentro da nova 

estrutura, As quatro secretarias de fiscalização de obras, por exemplo, passaram a fazer parte da 

Coordenação-Geréll de Infraestrutura. As unidades especializadas foram mantidas, porém com cotamos 

de atuação mais definidos. 

As unidades técnicas subordinadas à Segecex possuem sede em Brasllia e nos 26 estados da 

Federaç~o. O endereço das unidades. nos estados está disponíve l no Portal TCU: 

http://www.tcu.gov.br. O organograma do rC0)ç9n_~ºL#o Anexo I deste relatório - "Organograma 

dó Tribunal de Contas da União". 
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3.3. Deliberações dos Colegiados 

As deliberações do Teu assumem a forma de Instru~o normati;/a, resoluç~o, dec ls~o 

normativa, parecer ou acôrdão. São publicadas, conforme o caso, no Di.:irio Ofidal da União e/ou no 

Boletim do TribunJl de Contas da Unj~o e ;)odem ser acesso:l das por meio do Portal Teu: 

http://www.tcu.gmr".br_ 

o Tr ibunal, cU flsiderando o poder regulament ar que lhe cunfere u <lrt. 3'.2 da Ll!i n l! B.443 , de 

1992, pode e)(ped ir normativos sobre matéria de suas atribuições e sobre a organização dos prucessos 

que lhe devam ser submetidos. Nesse intuito, no 42 trimestre de 2012 o TCU aprovou duas decisões 

narmativas e uma instrução rlOrmi3li\'<t. 

- ~-----, 

Ir !r:lM.IDi"llr.rr.-iJ;:~ ~re *ti I 

·-:tH'Ui1!r".~~ 

--~ 
- -.., 

• Apr<l va, ~ar~ o exuci::lo d! 2013, ClS roeflclent!s a serem util::ados no 
c;á:.;v~ da ~ .. ualas PiI'''' ~ dõstribt:i~:;O .;los re ~u r~s p re~jsw!i no -"rT. 159. 
inc/!o I, .alinê.aS ~aM. ~b· E' ·d~. d.a Conniru iç:kl Federal e dó! Reserva Innlftlkla 
pelo D-ecrl!'to-Lei 1.8.81. <li." 11 do.- ;lg<I5to de lS8-1 . 

• Dispôe ~cefn di" unic!~des jurisdidonad4§ c"jos retponsiWei§ terão ~t eent õlS 
d ~ 2012 julgildas pelo Tribu~l. especifi cando a ~rma. as ;:lro~os d~ ~lluega e 
c, «."tc·Údc~ 005 pc~"" c:urr",t ",n., ... ta , ,,, qUI! a~ ~mTp<>',, <>, "', . t ."fTlU:i do 
an. 40 da tl1struç:lp Normatilla Tel} n!l (d, de lI! de seternbt:. de 2010. 

·fil."l.l1:!,-:r;!':~~)_" tljh,.· ,lo" Il.1, ;r~· t"j.·!I;> • Oi:spo.c sob.-e ~ Imta"f~I;~O. ~ organlza,lo e o encam nha"ll ento ao Trlbun~1 
i[!;;!( ..... ' :u.:.;r,; tk).r..l rJe C<)flt ... ~ da Unl:lodos proc~~ ele IClmada de oonl<1S eweo:ia l 

o quadro a seguir discrimina o quantitati\"o de sessões realizadas e acórdaos proflerid·js por 

CoIeg'ado no 4!l' trimestre de 2012 e no mesmo período dos exercícios de 2010 e 2011. 

q,'JfiiU.) ~ 

~~ ~U1iiI;I-:fu.~ ~.~ i!Y"\llIill .... ,n.;.' ~.IIWn~ ~lr;r ~UiüüIi!lj;r 

tlm iOIl! ff11!'.~ 1.E..l!l W!< 8iOO 

Plellilrio 23 21 ,.) 700 655 84' 

11 Ciimar'il , 8 " 1.909 1 .727 1 .744 

2!Omar.il • • 7 1.765 3. .223. 2 .3&0 

Tm", " .. ., 4_454 ~.60S 4.949 
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Acó:,dãos Proferidos Sessões Realizadas 

Pl ená rio:. J.' almaora 21 C~m:;;r3 P1~njrlo I ~ ::á1"1"l31"i'1 2 ' CAmara 

• AÇl.lrnulado lOLO 3."67 6.2(;8 :>.(.21. • Acu rnu""doo ;!oIO ,. A' ., 
• Acurnu1 .. do 2 011 3.278 I O.()4.6 l j.412 • Acumulado 2011 " A3 ., 
. ~um .. l.do20L2 3.452. 7A91 9.297 • AcumuladCl 2012 99 .- " 

4. A ATIVIDADE DE CONTROLE EXTERNO 
o presente capítulo expõe os pri n cipais resultados 

decorrentes das ações de controle do Teu 

no 42 trimestre de 20:12 

o controle externo é exercido pelo Congresso Nacionill~ conforme preceitua o art. 70 da 

Conc;"tl"tuiç;':io FedPI""a l (CF) . Dentre as competências ~sta b(>lecid.as:. incumbe ao TeU auxiliar o 

Congresso Nacicnal na f iscalização d a Administração Pública Federlll. por meio de dete rminações 

-em Qu estões relacionadas à dete:ç~o de f raudES e desperd i cios, rec.o men dações de melhorias para 

a gestão púbfica, adoção de medidas preventivas e pun ição de responsávei s por má gestão, gestão 

ilegal ou fra udulenta . Assim, a i3ção do Tribunal contribu i para a transparência e a melho r ia do 

uesem penha da Admin istfaç~o Pública. 

A d ivers idade e a a b rangência de atuação do Teu alc.-tn~ilm dpsd~ a ilvaliilç~o de 

d@"'!-'E"m p E"nho de órg:'los públicos e de efetividade de p rogramas gove rna m entais à legalidade d o s 

a t os de receita e de despesa. 

o Tribunal também fiscal iza obras d e enge"lhc;ria. desestatitaçue.s. e conc.:e~~üe~ de :<.~rvir.:us 

p úblir:n .. , hem co m o outras áreas de atuação governament.:lI. Exa m ina, a inda, a tos de admissão de 

pessoal e de concessão de apo .. entadorias, refOrmas e pensões, entre outros. 

4.1. Fiscalizações Realizadas 

Os instrumentos de fiscal ização adotado5 pElo TeU, conforme e s.tabelecido em seu 

Regimento Interno (Re~n lllçao Teu n!! 155/2002), são: acompanhamento, a udito ri a, inspeção, 

levantamento e monitor;;;tm f!'nto. 

No pe r íodo. foram C(Jnciuídas 439 fiscali:r:ações. er·volvendo u m esfor ço de 15.559 Homens

Di;) de Fiscalização (H DF). Ao térm ino do trimestre estavam Em andamento 85 fiscalizações. A 
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tabela e os grâiicos a seguir apresentam as fiscalizações con cl uídas e em andamento ao final do 

periodo, por instrumento d", ti~cali2:ação f!' pnr iniciativa . nn tntal no trimestre, 13,9% (611 fora m 

solicitadas pelo Congresso Nacional e o restante, 86,1% (378), foi de iniciativa do próprio Tribunal. 

iJiID _I"~' 'IDl 

~iJ:ij~G ~f'iIJ!lf;lil·! /i)';:'li;J'If,IÕ!.! 

Fisrnhaçôes 

concMdas no 4~9 L35:' 231 931 

período 

Fls~lillçôes tlm 
ancl1lmcoto ~o fio1l! 65 65 80 80 

do perlodo 

Tot..1 SI< 1.4311 lU 1.011 

Fiscalizaçôes concluídas e em andamento, por ínstrumento, em 2011 e 2011 

'''''' ~ . 

Monitc(" m~nt<l , ;. ~ 

N L~artamento fmr::' 8 
N 

In~p:-ção • 
lluditor" 

Acom~an"'menIO 11!l' 
Tolal -" 

Moo!tof'ilmerlto , : 2 

- Lev"ntlm;,nto ~2 
B 
N 

Inlpe~o , 
Audito ria 

rlConrlu ídils 

Acompanham~nto : : 
:: Em Andamento , 

O 200 400 600 .eC'O 1000 12'JO 1400 1600 
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Fiscal izaçõcs re ... liladas no trimestre confórme a inkia1iva 

61; 

_---13.90% 

• Congresso Nacional • TeU 

4.2. Processos de Controle Externa Autuados e Apreciados Conclusivamente 

No período. foran autuados 1.431 processas referen tes .à matéri<l de controle extemD_ No mE'smo 

período, fOfilm apreciados de forma conclusiva pelo Tribunal l.Z92 processos da mesm.a natureza. 

o q uadro a seguir apresent a o quantitativo de processos d e controle e.JO:terno autuados e 

<lpreciados co nclusivament e no 4~ trimestre de 2011 e no mesmo periodo do eXJ:!rdcio de 2011. 

Processos autuados e ãpreciados conclusillamente na período lexceto processos ele pessoal e sobrestadosl 

a .. ~~" <.I" "'b~uol<> Autuados Ap.-.eclado$ 

do Proceuo 4" tr imest • ., Z011 1 4'1 Irimp<lr .. 2012 4!! II,mp~l.p JOII I 4~ I"me .. t,., 1.01 Z 

11 17 

Contõls 

~nci<l 75 

Fisallir8ç80 " ." 
3:23 16. 

4" 4 2!1 

SOIidt.aÇjo rlo Congresso 23 29 

'" 2as 
-------- -- - . 

12 

J33 

71 

138 

280 

397 

21 

314 

12 

L!(J 

82 

.8'3 

112 

22 

278 

·r.l .. \.··· . pC.l ... · ...... ·" \~~L' !!PJ:" Ii,;!"-" ,- > , .. ~"', 
-- -- ------------- -

I V.lIor3 'e~OOs em r~ liJÇ:I[l <tO publlclIdo 1'11) ~ eI~l(jrio de AtM::I .. :les <le 2011 deviilo 3 3 lteraoçóe ; no~ critério. oj., d imputo ile 3J1r"naçi:i"~ 
CO'1dVSM' ,,) 'Klxsifiuç;o <k t ipos Il roc@~~U3i; de poe,;~I)~1 
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Comparativa autuad()~ X apreciad()~ nc é)IKJ 

Total de p~ssos 

Torrn;d~ de Conla5 E,pedal 
sc_ ~ 

lIepreSf'ntaç:liJ 

0"1 ' 0< pr""'''<,""" 

f~l i liJÇ:l~ 

O\>oórlda pr 
con~, 

Consulta 1. 
O """ """ ",'" """ 

Out.OG Represe"1taç Tllm ilCl"dc TOOII de 
CCnsulu Cont~5 Del1l.lr1 , lit F15, .. I '<~çao SÇH Comas 

j:rocESSO$ 00 
Especial '"""'" 

l~p'CCI ~d <>< 21112 ;; I '''' m ," '" 2.115 " 1.304 s.ns 
r A\lIU~dos 2012 " "'" m ." 6"-' L8~4 " 1205 5.fil2 

No 411 trimestre de 2012, observa-se, em relaç~o a mesmo pertodo de 2011, uma redução em 

torno de S% na quantidade de processos apreciados conclusivamente pelo Tribuna l. No ent anto, é 

importante ressaltar que tal redução é resultant e d~ mudança na estratégia de atuaçiio do Tribunal, que 

priorizou no trimestre a realização de fisca li zações (de 311 auditorias em 2011 para 524 em 2012). Tal 

política, embora reduza o número total de processos .malisados ~Ias equipes tlknil:iis do TeU, 

aumenta, significativamente, o tempo dedi cado à análise dos processos que ma is contribuem para a 

efetividade do contro le externo Iprocessos de f1scal1zaça:o). 

Distrib uição dos processos aprecii1dos f:m 2012 

6,50% 

Contas 

8,91" 

13,25% 

SCN 
1,32% 

Con~ulta 

Tomada de Contas 
Especial 
22,73% 

37,03% 
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4.3. Atos de Pessoal Autuados e Apreciados Conclusivamente 

o Teu aprecia, para fins de registro, a legalidade dos atas de admissão de p~ss[Jill e de 

concess~o de aposentadoria, reforma e pensão. Também fiscaliza a legalidade das de~pt:si:l:' 

efetl.,adas com -o pagamento de pess-oal, inclusive quanto à adequação às exigências da Lei de 

Resp:Jn~8bilidade Fiscal. No trimestre, foram autuados 21.543 atas de pessoal e apreciados 20.362 

atas dessa natureza. 

o quadro a seguir apresenta os atos de pessoal autuados e apreciados no '1~ trimestre de 

2012 e no mesmo período do e)(ercício de 2011. 

AIos de pessoal õlutu .. d(l~ c apreciados cOllclusillam'll1te 

1~~w· $~w-.!l!Iíl ~I~ 

Autuados 35.458 21.543 

Apredado~ 79.B7 20.362 

IIqiis ". 439 

lC!8ais 78.733 20.092 

\i'J~1 1 i1iW 

93.319 

419,749 

1.864 

411,8a5 

115,94C 

105.157 

1.830 

10~ 361 

Ressalte·se que a e)(pressiva queda no numero de atO$ de pessoal apreciados, 

comparativamente ;)0 mEsmo período de 2011, mas especialmente no tc,tal <Icumulado no ano, 

deve-se <!o fato de em 20:1, terem sido julg<ldos 203.752 atos de <ldmiss50 de pCS50<ll referente5 à 

contratação temporária de recenseadores, por parte do IBGE, para realização do Censo 2010. 

00 total de 21.543 atos referentes a admissão, 2posentador ia, reforma e pensão apreciados 

no trimEstrl!, 419 ti~'eram registro negado em razão de 

Ilegalldodes. Nesses casos, o órgão de origem deve adotar 

as medidas regularizadoras cabíve is, faz.endo cessar todo e 

qualquer pagamento decorrente do ato impugnado. 
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Ju lgamento de atm de pesso1l 1 pela ilegllfidade 

4.4. Medidas Cautelares 

.lCl:ilJ 

_lIega! 

A te mpestividade na atuação é fundamental para conferir efetiw-idade e relevância às ações de 

co ntro le exter nu. A CltudÇiMJ l<l rd i<l, <llém LI ~ Il:!!>iw-éI à irni:!~em insti tucional, não contribui para a defesa 

dos interesses do erário, ne m para o atendimento às eKpectatiw- i3s do cidadiio. 

o TeU deve rpsponder de f orma célere, tempestiva e ccmpleta às demandas Que lhe são 

a oresentad~s. Atuar de forma preventiva e slmultanea e ag ir proativamente sao condições essenciais 

para " ssegurar a efetividade do controle e melho rar a imagem do Tribunal perante a sociedade. 

Em cõ!so de urgência. de f undi3do receio de grave l es~o iKl eriÍrio ou <I Llirlo!itu alheio o u de 

risco de ineficácia da decisão de merito, o plenário ou o relator pode, de oficio ou mediante 

provo cação, expedi r medida cautelar, c eterm inando, entre outras providências, a suspensiío do ato 

ou do procediment o impugnado, até que o Teu decida sabre o mérito da Questão suscitada. 

A exped ição dessas medidas não neces sariamente gera impacto económico imediato, mas visa 

ao re s.sua rdo tempestivo da legalidade e da m oral idade na apl icaçã c- dcs recursos públicos federais. 

No 42 t rimestre de 2012, fo ram adotadas 37 cautelares cont ra ato s e/ou procedimentos de 

ó rgãos ou entidades, as quais envolviam a aplicação de recursos públicos federais supf>riores a RS 

2,39 bilMões, confo rme se vf>r ifica no quadro adiantf>. Nj mesmo per fodo de 2011, foram expedidas 

34 m edidas Célutelares envolvendo um montante de R$ 6,45 bi lhões. 
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Medidas Cautelares E.ped idas por Tipo (Quantidade e Víilor) 

Suspensão de 
contratos 

Suspensão de 
licitação 

4.5. Julgamento de Contas 

Su spensão de 
repasse/paga me nto5 Total 

As no rmas de organiLaçdo t:' <Ip reSe nld):dc ue processos d @ tomada e prest ação de corltas 

são aludllll~lIle e:!itélbelecidas pelél Instrução Normativa - TCU r:~ 63/2010. 

Nos casos de omissão na prestação de contas, de não-co mprovação da apl ica ção de recur50S 

repi3ssi3dos pela União, de ocorrência de d esfalque ou desvio de dinheiros, bens ou valores 

públicos. ou , aindi3, de prática de ato il eBa l, ileBítimo ou a nt ieconómico de que resulte dano ao 

er<Ír io. a autoridade administrativa competente deve instau rar tomada de contas especial (TCE,. 

par", apuração dos fa t os, identi""icaçào dos respondveis, quantificação do d ano e obtenção do 

respectivo ressarcimento. 

Teu aprova novo normativo de TCE - novôl instrução normativa do Tri bunal (Instrução 

No rmativa - TCU n~ 71 , d e 28.11.2012) regulamenta os processos de tomada de contas especial. As 

principais mudanças instlt u!d:õs pelo normativo são re lativas a o valor mlnimo para insta uração de 

TCE e ao ::nazo d e e ocamlnhamento desse t ipo de proce!:so ao Teu. 

Agora . o valor mínimo previsto é: de RS 75 mil. A instrução normativa a nter ior estipulava o 

\/'a lor mínimo em R$ 23 m il. Quanto ao pra zo, a nova instrução normativa prev~ encamln "\ amento 
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da Tribundl em até 180 dias, ti contar do término do eICerdcio financeiro em que se instaurou a 

tomad2 de conta~ especial. Antes, esse tempo E'ra fl utuantE" I:' detE"rminado de acorda mm o caso e 

com as limitações impostas ~ disponibilidade das Informações. 

No trim~~tr~, u TeU julttou de fo rma defi niti\'a contas de 1.591 responsaveis. Cabe 

esclarecer que cada proce~so de contas pode conter mais de um responsável cujas contas serao 

julgadas. Os gráficos a seguir apresentam o resultado do julganento das contas dos respon!.áveis 

no 4~ trimestre de 2012 e no mesmo periodo do exercido de 2011, bem como os motivos que 

ensejaram o iulgême nto pela irregularidade das contas. 

Resultado do julRamento das contu Detalhamento 4!! trirnHtre de 2012 

Irrel:Ular 

o ZOO 400 GOO SOO 1.000 1 .200 

Rego.:k:u Reg,,' ~' =m ~~I .... r-"egtlr .... 
I_ 201~ 1.0047 37) ." 
1_ 2012 91;; '" ", , .fle • .II~r _ Regular tem Ress0 lva "I rregular 

Motivo du julcamt::nlu pt:: lij irn:t::ul,uidiH.le da~ (:fJnta~ no 4! trime~lre de 2012 

, .. • Omissão 00 deve~ de prestilr (ontij~ 

• Pr.álica de ato de ~~tiio ~egal. 

i~CÍl\mo ou ~ nt\ xcôm\çO 

_ 0 3"1O;JO cr3rio 

~ Dc~falQlJC ou desvio de dinheiro, 
bens Oll valot"es públicO"i 
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4.6. Condenações e Sa nções Ap!icadas 

Entre os 13 7 processos de contas e contas especiais aprK ia dos dE' fmm .. C[lnd us ivCl no 

tr imes t re , 196 (82,7%) condenaram 392 responsáve is ao pagame nto de :nu lta o u ao r~sardmento de 

débito. Além disso, em outros 41 processos de fiscalização. denln'lcia cu representaçã o, forilm aplicadas 

muhas a 99 responsáveis . 

A segu ir, os quantitat ivos de proce~sos julgados e de respo:1sáveiS co nde nados no 4 2 trimestre 

de 2012 e no mesmo periodo do exercício de 2011. 

Quantidade d(! (oodl"nações apli cad.as ,-
·~""llI:,,,,:::f!II.l 

Prestaçio de CDnta~ 17 

Tomada de contas , 
Tomada de tonla !> espetiil l 230 

~ubtotal Cllfltas com débitos 

e/Otl multeis ". 
Olltros prl;Jl;;e~~I1$" ,. 
Totill '90 

~Jj.l.+fb~ ,. 
2 

160 

,,. 
41 

237 

112 

3 l.!io 

496 

.33 

79 

UI12 

45 

2 

345 

.90 

Nos processos de contas, os responsáveis foram condenados ao pagamento de multa e/ ou 

ressarcimento de débito no valor de R$ 269,9 milhões, a t ua lizados até a date de 31.12.2012. Em outros 

processo s, fo ra m aplicadas mult as que totalizaram R$ 838,3 mil. 

Abaixo, os valores das conc'enações apl icadas pe lo Te u no 40 trimestre d e 2012 e /la me smo 

período d o exe rá cio de 2011. 

Valor da5 condenações apl icadas 

Tomada de contis 

Tomada de COI'lt3S esp.eCi;3! 

Subt<Jt.31 tonta .. com det!i101 

~/"u mult.s 

O utro..o; prv«:uos 
--

Tot .. 1 

~J 

3 .0 Z5.93 7 ,'95 

'J,DO 

259.012.6G1,90 

0,00 

I~~) 

~JIttitit.~1i8J. ,_ <>li 
--------------~----~ ZZ4.916,3Z 3 .25 1 .854. 2 7 1.627.3&:1,59 

22.614, n 

' .S~2.0~11,74 

838.327,32 

22.61", 27 

26:>.6OL.743. G4 

838.327,32 

8.15.2.659,75 

299.036.271,61 

8&5.859,21 

3ItJ. bfI<!. J~4 . Jb 
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Além das condenações de natureza pecun iária, o Tribunal pode ap:icar out ras medidas que 

.. lcançêlm o pa trimõnio jurídico daquele que frêludou ou utilizou mêl l os recursos púb lic os. No decorrer 

do 4º trime~,re de 20121 26 responsáveis fora m considerados inabilitados para o exercício de C3rgo 

em com lss1!l0 ou funç~ de confiança e 10 empresas declaradas InldOneas para lic itar com a 

Administração Pública Federal. O TeU ainda solicitou à Advocacia-Geral da União (AGU). por 

intermédio do Mir.istério Publ"co junto ao Tribunal, a adoção das medidas recessarias ao arresto de 

bens de 7 responsáveis em quant it ativo suficiente ao res:;;ardmento do dano causado ao erário. 

Podem ser consultados no Portal TeU e no Anexo III deste relat6rlo . "SançCles N~o· 

Pecuniárias Aplicadas no Perfodo" - 05 nomes do s re$ponsáveis declarados iniõbilitados para o 

exercfdo de c~rgo cm comissão ou de função de confi ança no !imbito da Admi nistrJÇ50 Públi ca, bem 

como das empresas consideradas inidôneas para part icipar de licitação reahada pelo Poder Púb lico 

Federal . 

Vale esclarecer que a página do Teu na internet apresenta informações de processos com 

j ulgamento definitivo de mérito, em que niio há mili<;; p n <;;s ibilid<'lde d e recurso.~, e" quanta o anelCO do 

pre5ente relatório apresenta a relação dos responsáveis conden 1:l dos no período, in depend e ntemente 

do transito em Julgado da decls:io condenatória. 

4.7. Fixação de Prazo para Anulação e Sustação de Atos e Contratos 

Se verificada ilegalidade de ato ou con lrato em eJl.eclJção, consoante o precorliz2do no art . 71, 

inciso IX, di! Cumtituiçdo Fed~ral, u Teu pode rixar pr"zo pua que órg~o uu entidade .dote iiS 

providências necessar ias ao exalO cumprimento da lei. caso o órgão ou a entidade não cumpra a 

detNminação. poderá ° Tribunal sustar a execução do ato, comun ica ndo a dec isão à Cámaa dos 

L>ep:.Jtados e ao Senado Federal. no caso de 5ustação de ato; ou ao Congresso Nacional, no caso de 

execução de contrato. 

o gráfico adian1e apresenta a distribuição dos processos deliberados no 4~ trim est re de 2012 

nos quais houve fixaçã o de prazo a ôrgãos ou entidades para a adoção de providéncias. por tipo de 

dctcrmina:;;âo. No mesmo periado de 1.0ll, foram eKpedidas 31 determinações para adoção de 

provid ê ncias destinadas a sanar ilegalidades em atas ou contratos. 
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Oeliber<l çõe~ de fill<l!rii c de pr<lIO p<lra anuliJçào/sustÕ!ção de atos/contra!os, por tipo 

16 

.Anul<l ção, rcvogaçã o, 
suspcn!>ão e ajustcs cm 
lic itações 

.Anula!;iio, revoga ção, 
suspensão, fescis1io e ajuste~ 
em C:lntratos 

• Suspensão de pagamento ou 
ressarcimento/retenção de 
vaiare:!> em contra tos 

BAnul<ição de ato~ ou oontfat O$ 

referentes a pesX)31 

Além dessas deliberações, o Teu apreciou, no trimestre, diversos processos referentes a atas de 

<ldm is~ão de pessoal ou de concessão de aposentadorias, reformõilS e pensões em qu e foram a purMos 

indícios de ilegalidades. Nes.";e~ ca~n5, o Trihunal fixou prazo para que os órgãos ou entidades envolvidos 

suspendessem, no todo ou em parte, o pagamento conside rado irreeular. 

Inform<lções detalhad<ls sobre as del iberaçõei do TeU Que fi)(aram pra zo para anulação e 

sustLlçãO de atos e contratos pooe m ser obtidas no Anexo IV deste relatório -- " rixaçíio de Prazo para 

AnulClç.lo e Su!i.t ação de Atos e Contratos". 

4.8. Atuação do Ministerio Público junto ao TeU 

AtUCl, junto ;ao Tribun al, Minist prio Pú blico especi alizado (M P/TCU), ór@2o i'tulônomo e 

independente, cuja fina :idade principa l é a defesa da ordem jurídica no âmbito de atuaç.iio do Teu. 

Compete- lhe dizer de direito, or<J lm e nte ou por escrito, em to dos os assuntos s ujeitos à decis .lo do 

Tri b lmal. Tra ta-se de ó rgão composto po r um Procu rado r-Geral, três subprocuradores'gerais e 

qUatro pmcllr.ldores. Ao MPjTeu ta mbém compete promover, junto à Advocacia-Gera l da União 

(AGUJ, as m edid aS referente!> fi cobrança execuliv.a dos débitos e multas im p utados por acórd50S do 

Tri bunal. 

No 4E trimest re de 2012. fo ram autuados 964 proc~sos de cobrClnça executivéI, envulvendo cerca 

dI! R$ :1.,078 bi lhão. No mesmo período, o Ministério Público junto ao Teu e mitiu pa recer em 4 .071 

processos . 
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Oemoostratiw de pareceres emitidos pelo Ministério Público junto ao TeU, por tipo de processo 

Admissão. uposel1tat:lar~. ref~mill e piE'rlm 

Auditoria, In~peçiio e levilll'ltill.nento 

ú:lns.utta 

Aepres.(!(It,a po 

Solicit:açãodo Con~resso Nacional 

Tomadll e prest,..ão de Lontas 

Tomildi de contas. especial 

Outros processos 

Tolill de Parete-es 
. . _--

4.9. Benefícios Financeiros das Ações de Controle 

~ 

2.936 

16 

10 

51 

1 

197 

590 

14 

3 .815 

~Iíf) 

3 .230 

12 

2 

3 

" 
191 

571 

14 

4.071 

Os benerícios dOIS açüe s de ccntrole sã:J, em gr • .mde parte, difícil de serem mellsurados em 

termo~ financeiros. Advêm da própria e)(pectativa do contro le , da prevenção do desperdicio, de 

melhorias na alocaç.iio de recursos . da sugestão de aprinoram@nto d E! leis, da redução de danos 

ambientais e da melhoria de políticas públK:as. 

Alguns resultadas, contudo, são passíve iS de mensuração em ternos financeiros~ inclusive com 

geração de benefícios portempo indeterminado. 

No trímestrel além das condenações em débito e multa, di'iersas d@lib@ rações do Teu 

resu ltôl ram em benefícios fina nceiros para os cofres públicos. Adiante, estão sintetizadas e quant ificadas 

aigumas dessas deliberações. 

Aperfel~QlImento em metodoOlOl(ias de 
estimativill de CU5Ws 01.1 redu~o de pre~os 
em Ulbelas oficiais 

OJITe(!o de irregularidade!õ ou 
imp-Qpi"leda d ~s 

-
AC·3.Ql6-45/ZQI H'L 

AC-3.344-S0jZOU-PL 

Ae -2.872-<t2jZ012-PL 

AC-3 . .nD-SljZOl:;; -P L 

AC-2.886-42j201::<· PL 

A(-e .249·37/101Z-1C 

AC-3.126·48/2012-PL 

~ ~ml 

ro4.1~7/;Oll·7 ] .095,431 ,710 ,73 

006.S76/2DI Z-S 162.%6.305,20 

OOB.945f2 :ll 1"() 91.129 .974, 15 

OZ8.7S1/Z01().8 36 .897.465,44 

002.575jZ011·1) 30 .8C3.:aS,83 

016.466/ 2009·9 20.637.591.90 

019.534/Z006-0 I1.S64.967.():; 
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8eneficlO Atônj~o Protcsso Valor (RS I 

A(· 3.38l~5012D12-PL 028.868/2011-0 8.771. 755,85 

AC·1.652-19/201HL 006.395/2012.0 5.065.696,36 
-_._."._. . ... -----

I1C -2. .819-41/2011-Pl 014.599/2011-2 73.716.521.95 

Redução de preço m6ximo em prolXSSO AC -2.678-39J2012-P L 034.010/2011-4 7.909.628,05 

Ilt:itat6rib especifico AC ·3.~6&-49/2012 · P L 008.503/201 2-5 6.9015OC,23 

AC·1840-41/1012.Pl 014.343[2812-9 5.733.692,51 

Eleva;ão de preço mlnlmo da outorga 011 da 
AC-3 .349-50/201Hl 002 ,811/2006-6 810.533 ,1 28,67 emJjrtla,. SIU prilldtil~d a 

Redu~ão de ta rlfJ publica (licitaçicJ) AC-3.3~ 6-50J:2012-Pl OO~ . ~3~/2011 .9 79:i.OOO.O!lO,OO 

Outros benefícios direlos 

T:lTlll 114; 421.981,18 

Ao lIalor dessas deliberações deve ser somado, também, como benefício das ações de cont role, 

os valores dêrs (Ondend .. ü~:t ~m d~bilu t= dplkd~;;u dt= multd~ (R$ 270.717.539,50). 

A!isim, somadas ess@s valo.-es, o benefício financeiro total das ações de controle, no 4!! 

trimestre de 2012, atingiu o montante de RS 3.416.145.520/68, valor 8,15 vezes superior ao custo de 

funcionamento do TeU no perlodo (RS 418.730.593,91). 

1 real 

• .... 
8,15 reais 
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4.10. Awação do Teu por Area Temática 

Estão r@lacionados a segui r os resultedos da atuação do Teu. no 45< trimestre de 2012, que se 

::lestacaram peta importância ou int eresse das constatclções verificadas. Esses trabalhos cst50 agr.Jp2dos 

conforme 3S dez Áreas Temáticas definid as pelo Congresso Naciona l para a divisão seta ria I das 

t rabalhos de elaboração da lei Orçamentária Anual (LOA). Quais sejam: 

4.10.L 

1. Infraestrutura; 

2. Saúde; 

3. Integração Nacional e Meio Ambi ente; 

4. EduCOlÇão, Cultura, Ciênci a e Tecnolosia e Esporte; 

5. Planejamento e Desenvolvimento Urbaoo; 

6 . Fazenda, Oesenvoh,imento e Turismo; 

7. Justiça e Defesa; 

8 . Poderes do Estado e Representação; 

9. Agr-iru ltura e Desenvo lvimento Agrário; e 

10. Trabillho, Previd ência E! Assistênd il Sodal. 

Infraestrutura 

Teu aprovou o relataria de fiscalização de obras 20U (Fisco bras) 

O TeU aprovou, no trimestre, o relatório de consolidação das fiscalizações de obras de 2012. Nesse 

ano, foram fiscalizadas 200 obras por meio do Fiscobras e as correções propostas podem gerar benetlcies de 

ate RS 2,5 bilhões. 

O Fiseobras e o plano de fiscalização anual do Tribunal que veriftca a execução de obras 

financiadas total ou parcialmente por recursos ca União por determinação da Lei de Diretritcs 

Orçamcntârias (lCQ). A lCO define critérios para seleção de obras e determina ao TeU o cnQminhamcnto 

anual de relatório para o Congresso Nacional com a si tuação geral das obras analisadas. 

Em 124 fIScalizações, o Teu encontrou algum t ipo de irregularidade grave. Desie grupo, 22 

receberam recomendação de b:oqueio de recursos para o próximo ano. Porém, dos C;ISQ5 levantados 

em 2012, 15 são de irregularidades anteriores nâo corrigidas . As obras com indícios novas, detectados 

cm 2012, sâo sete. Centre elas, destacam-se quatro obras para const rução de terminais portuários 

Huviais no Estado do Amazonas. 
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o Teu tem atuado de forma mais efetiva e estratégicõl, segundo mostra:) número de indfcios de 

irregularidades gra'Je!; que recon-efld<lm par.3lis;)ç50 (IG-PI . As equipes técnicas do TeU obtiver<lm, em 

17 casos~ a resolução de problemas ainda no curso da auditoria. Caso os gestores não tivessem adotado 

as medid:'ls saneadoras, o tota l de obras com IG-Ps novas (iden:ificadas em 2012J seria 24 e não sete. 

Em 2012, o TeU real izou liO fi5calizações temáticas de abras, divididas em quatro grupos: 

ginás 'os esportivos em escnla .. ; programa " Luz pr;;! todosU
; crmstruçíio de fp.rmin",is flllviil io; (\jI regiiin 

Norte e estudos e Pf(Jjetos de infraestrutura de trilnlóportes. A!; fiscal izações temátic<is rec<iem sobre 

empreendirr.en tos com característ ic<iS semelh<int es. Os resultados obtidos podem ser extrapolados para 

um conj unto maior, possibi litando ganhos de esc<lla de fiscalização. 

o relató~io apro\lad(J e en."i<ido ao Cargr€~o Nacional e a; informações f::nneçidas pelo Teu 

subsidiam a Comissão Mista de Orçamento (CMO) na di.'>tribu iç~o de recursos orçamentários para o ano 

seguinte. O item 5 deste relatório apresenta um3 síntese do Relatório Fiscobras 2012. {Acórdão n'" 2.928/ 

Plenário, de 30.10.2012; TC-033.616/2011-6; Relator: Ministro Aroldo Cedraz, Unidade Técnica : 1~ Secob). 

4.10.1.1. Minas e Energia 

Programa "Luz para todos" apresenta falhas dE @)(@cução li! atrasas 

As auditorias em obraS do Programdi Ndiciondil de Universalização da Acesso e Uso da Energia Elétrica 

(Programa "lllz para todos") env:ol\leram 120 muniápios dos estados do Acre, AI.a{:OClS, Amawnas, Piemi, 

Rondônia e Roraima, e um montante aprOXimado de RS 435 milhões. 

As análises feitéls no decorrer de 15 fiscal:zações evl::jel"!claram como falhas mais comuns a 

il1ddequi:I;:,i;iu ou inexistência de crit~rios de aceitabilidade de preços unitários, possibilidade de execução 

de serviços em quantidade e em locais divergentes dos previstos em editai e existénda de atrasos na 

~xecução das obrõls._ 

Embora houvesse critério de aceitabilidade d2 preços urJitárjo @ global .. os editais @stabel@ciam a 

pu .... ibilidade de variação de preços em faixas acima dos preÇOS de referência. Na maioria dos casos, 05 itens 

rm:lis rl:'l!!vantes das obras (postes, cabos e transformadores) est~v3m limitados aos referendais lega's ou 

podiar.1 ser superiores a esses preços em 10%. Porém, os demais itens podi<lm v<lriilr cm até milis de 30%. 

Apes<lrdi,,:;o. lidO fui oons--téltado sobrepreço ou superfaturamento. 

Pratia;mente- todas as. obr2s audit;;das. e-staV2m atrasadas Ml relação ao previsto_ Dificuldade de 

<lcesso aos locais de trabiilho, 8SCiiSS@Z d@ mat@ri;;le mão d@ obr.3 insufi:iente foram citados- como c~usas 

principais dos .nrasos.. Essas dificuldades de execuç.ão foram ffi.:lti\lO de :sucessivas. prulrugi:lçlil::!s Llu Plúgri:lrni:l 
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"luz pariil todos" que tinhiil como mela inicial a universalização do iiltendimento de energia elétrica no meio 

rur31 até 2009, e foi eslendido até 2014 (l>ecreto 7.520/2011). (Acórdà:) n2 2..928/Plenário, de 30.10.2012; 

T(-033 .616/2011-6; Relator: Ministro Aroldo Cedral, Unidade Tecnica : lii Secob). 

Teu identificDU risco de preJurzo de R$ 28 milhões no sistema de transmissão Porto Velho-Rio Branco 

O Tribunal identificou, no ilT'plantação do Sistema de Transmissão Porto Ve lho-Rio Branco, 

atraso de catorze meses nJ obtcnç50 dOi licença de instoliJção junto ao Ibama, o que pode causar 

prejuízo da ordem de RS 28 milhões. Também foram identificados problemas nos critérios de medição e 

no recebimento, estocagem ou guarda de equipamentos. A empresa responsável pela obra é a Rio 

Britnr:n Tritnsmi'.<;nra de Energia (RBTE). 

A demora na obtenção da licença tambêm a:mtribuiu para o aumento do custo total do 

empreendimento em mais RS 745 mil, devido à necessidade de renegocia.;;ào do cont rato com ê 

empreite ira e)(ecutora. Outra irregularidade idertifkada pela auditoria foi o pagamento, à executora, de 

mais da metade do valor (.ontratua' durante o:; catorze meses em que as obras ficaram paralisadas. 

o TeU determinou ii RIHE Que apresente estudo atualizado de viabilidade t écr. ica e 

econômica, que contemple, ao menos, possíveis im?<lc1aS ecooomicos e financeiros provocados pele 

atraso na conclusão do empreendimento, além de medidas pclra sua redução. Além disso, a RBTE 

de .... eril encaminhar ao Tribunal relatório técnico e fotográfico com as providências adotadas para 

evitar a ocorrência de danos aos materiais e equipam~ntos da futura linha de tranSMissão. (Acórdão 

n9 2.894/ Plenário, de 24.10.2012; TC"()09.181/2012-1; Relator : M inistro Amido Cedraz, Unidade 

Técnica: 3! Secob). 

Teu realiza auditoria operacional na Agência Nacional de Petróleo 

o Tribunal r~illizou "'Jditoriil operacional na Age,nciCl Nacional d e Petróleo (ANP) com o objetivu d~ 

anaHsar a fiscalização do cumpnmento do compromisso de conteúdo local (CL) das concessicmárias de 

exploração de petróleo e gás natural. tio trabalho. foi analisada a estrutura da agência para fIScalização de 

CL, além dos procedimentos util i z.1d,~s pJril investigar os contr<ltos c JS mcdidils .1dotildil:::' p<Jril dclin:;ilr os 

procedimentos necessários nessa fiscalização. 

o c:;onteúdo local é uma politica prioritária do Governo para fcrta lece r a indústria brasileira nos 

setores de petróleo e gás natural. O objetivo é gélrantir que haja contrapartida para o desenvolvimento da 

industria nactonal e geração de renda no País, quando da exploração dess.E!S recursos. 
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Os principa is desafios no :ncrememo do CL são a qualificiõç.ão de mão de Clbra, ii d ificuldede 

técnk~ de definir a represent<iltividade do conteúóo local e as divergências frente à metodologia para 

aferição de resultados. 

A ANP é res;::mnsável por fiE>Ca lizar o cumprimento, por parte das empresas concesslon árias, da 

destinação de parte dos investimentos executados para a aquisição de produtos e serviços na indústr ia 

nacional. Essa fi scaliz(jção ê mec2nismo fundamental para o bo m desenvolvime nto da política de 

conteúdo I~I (ri I. 

A Aeéncia, no entanto demorou a SE estruturar para enfrentar o desafio das atividêides de 

fiscalização de CL, tendo criado unidade têcnica responsável pela matéria (Coordenadori .. de Conteúdo 

Locil l - (:O) i'lpenas em 2007, aprO)( imac-amente oito anos apos a primeira rodada de licitações, que 

inaugurou a implementaç~o dessa polftica . 

Dessa forma, foi gerado um passivo em termos de blocos a serem fIScal izados. A CU buscou 

reestrut urar seus processos de se leçã:J e fiscalização e vem empenhando-se para operacionill izar as 

ati..,idades decorrentes de novas regras, institu idas em 2007. Merece destaque o empenho da CCl, que 

vem adotando iniciativas Importilntes para o desenvolvimento de suas atribuições, apesar de não dispor 

de sistema Informatizado de gestão das informações e ter uma equipe pequena e, ainda, com pouca 

experiência ni: Coordenadoria. 

En-,bora seja pilten:e a melh:lria nos resultados apresentados pela coordenadoria, foram 

identificadas fragi lidades nos processos de trabalho e riscos de que a acumulação de atividades pos~ 

comprometer a qualidade e a confiabilidade dos resultados futuros. 

o Teu determinou à ANP que encaminhe, no prazo de 180 dias, minuta de portaria ou nota 

t@cnica e5tabe~endo os critérios mrnlmos para o exame dos requisitos para anâlise de eL. Também foi 

recomendado à Agência o aprimoramento de metodologiõl de seleç50 de blocos para fiscaliza r conteúdo 

local, ;;lém di3 identificação de técn icas de aJdltoria e da e labora ção ou atualiz.açã o de manuais de 

procedimentos pera f iscalizar CL. (Acórdão n Q 2.BIS/Plenário, de 17.10.2012; TC-016.70l/2Dll-9; Relator: 

Ministro Raimundo Carreiro, Unidade Té:llic.a: l! Sefid). 

A.g~nci3 Nacional do Petróleo f .. I"", em controles da SQgurança em plataformas olfshore 

Desastres ambient aIs decorrentes da exploração de pet róleo e gâs natu~a l no litoral brasileiro s~o 

..1 m risco iminente para as Concessio lkh as do setor energético. Auditoria do TeU realizada na Agên cia 

'-I acional do Petró leo IANP}, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Re cursos Naturais Reno ... á\l'ei~ 
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(Ibil m a) e na Marinha do Br.i'lsil constatou índ ices precários nos controles de segurança operacional e 

a m biental em unidades offshore - plataformas instaladas e "TI areas oceân icas - de produção do!' petr61~o e 

gás natu ral, além da demora de respostas em casos de desastres ambientais. 

De acordo com a fisca lização realizada pelo Tribunal. a ANP blha ao a utorizar o funcionamento 

de plat2formas petrollferas com base, apenas, em dm:umentcs dedarilt& io~ l.l.iu ndClSo da 

Concessionária Energét ica, denom inados Documentação de Segurança Operacion;al {OSO). Embora 

existam plataformas ccm autorização da AN P para func ionar, elas ainda MO foram submetidas a 

inspeções ln loco, o que denota maior risco de acidentes e possíveis impactos ambientais. Tambêm foi 

constatado que, nos c_asos de a cidentes, a A\I? nêío tem im/Pstigado todd ao;; o corrênci as e 0!5 resu ltad0!5 

dOIS a ud itoria,> não são disponibilizados n.a internet ne m informados ao Ibama e ;3 Marinha . 

Outro fator q ue reforça a precariedade do controle operadonal é a falta, nos suias de 

pree-nchim ento da DSO, de critÍ>rios tÍ>cnicos mínim os que pE'rmititm ... i'ln;4lise, pelo", sen.ridores da ANP, 

das informa çõ e-s prestadas pebs co ncessio ni3rios. Segundo a auditoria .. a falti3 de d~finiç.ão desses critérios 

dá marHem a drferenças de interpreta;;:ão e prejudica a trans missão de conhecimentos a::. longo do tempo. 

No que se refere ao controle a mbiental, o lbama não estabelece formalmente critér ios para 

o ri entar suas v;"torias nas plataformas petrolíferas. Assim, não há a definição de itens de verificação 

obrigatória nem da perlodlclcbde mln lma das Inspeções. Além dIsso, foi identificado que o Ibama não 

fiscaliza regularmente a disponibilidade de equipamentos e mate riais de respost a a emergêndds 

estabelec'dos nos Planos de Emergência Individua is (PEI) nem a localização das embarcações de apoio âs 

plataformas aftshore. 

O trabJlho do TeU tôlmbém identificou <l ausência da implememaç:io do Plane Naciona l de 

Contingência (PNC) e dos Planos de Area (PAs), complementares aos PI.mos de Emergênc ia Ind ividua is 

[PEls) . A a U5ência desses planos, d e <3cordo com o Minist ro R~fato r do processo, prejud ica a cooperação 

entre as entidades e nv(llvidas em poss íveis <3cidentes, além de dificultar a produção de respo stas célercs 

paJõl estes casos. O Ministro des.tacou a importância da implementação do PNC po r p arte da C2S3 Civ il e do 

Ministério de Minas e Energia. 

o Tribun31 recomendou i!l ANP que ~dotc meios pilr~ confirmar ilS prindpais informações 

declaradas nas DSOs, por meios de inspeçôes ou dil igências, além de estabelecer critérios técnicos 

mínimos para análise das infnrmações. pre5tad as pelos concessionários por meio das DSOs. Também 

destacou a importância do de!ienvolvimento de indicador co rrelacio nando os volumes de nu idos 

po luidores de rramados no mar com os corresponde ntes volumes de produção. 
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No que se rEfe rE' à segurança amciental das pl2taformês offshore, foi recome ndado ao Ibama que 

elabore procedimento~ que orientem o p'anejamento e a ellCecução das vistorias técnicas nas plataformas; 

que fi'5calize a efetiva possibili::lade, ;n IDco, dos equlpar.'ler,tos e materiais relacionados nos ?Els, além de 

busca a regulamentação dos procedimentos administrativos e operacionais rel.Jcionôldos à~ ações de 

gestão de risco, prE~l,'ençíio e iJtendimentos ;) acidentes c <:;mergências ambientais. (Acórdão n!il 

2.752/Plenário, de 10.10.2012; TC-D36.784/2011-7; Relator: Ministro Raimundo Carreiro, Unida des 

Téc:nkas: 3!" Secex. 8! SecE'x e 2! Sefid) . 

4.10.1.2. Transportes 

Teu aprova primeiro estágio de outorga de serviço de transporte rodoviário interes'ladual de passageiros 

O Tribunal aprovou o prime iro estilgio do processo de outorga de permissão para serviços 

re~ulares de tra nsporte rcdoviário inte restadua l de passageIros, conduzido pela Agência Nacional de 

Trilnsportcs Terrestre jANTT). Nesta etapa, foram analisadas qUE:stões relativas .ii viabilidade técn ica e 

cconômico-finarlceiri1 00 proj~to. A perrnissiôio t~m vigên~ i8 d~ quin:r~ Il.nos_ 

~ara análise de viabi lidade técn ica, o Tribunal examinou os es~udos de demanda, os para metros 

operacionais e o esquema op~r(lcicHlal das linhas. Segumio o r!~l atórjo do traba lho, a metodologia do 

estudo, apresentado pela ANTT, está adequada, em conformidade com a legislação e aplica-se com 

robuste2 e coerência a lod.a~ a:i lin lid:i .,l:Jrdngidtls. 

Quanto à viabilidade econômico-financeira, o Teu verificou os parâ metros operacio na is, 

finance iros e tributários, os parâometros ele investimentIJ e de custo, élém da aval iação dos coeficientes 

tarifários máximos. Pa rti u Tr ibun<l l, o modelo elaborado pela agência atende ao princfpio de que a tarifa 

a ser cobrada destina-se a remunerar adequadamente o custo do transporte oferecido e os 

investimentos neceSsários à sUa execução. 

Entenda o projeto - o processo de outorlila abrangerá ligações en t re 2.050 municípios brasilei ros e 

spr.§ segmentado em 2.109 linhas, com previsão de utilização c'e 8.178 ônibus. A remuneração será por 

cobr.mça de t;;rifa aos usuários, segundo valor mfn imo de R$ 9,Sl/lOOkm e máximo de R$ 13,35/100km. A 

concessão fa2 parte do Projeto de Rede Na cional de Transporte Rodoviário Interestadual e Internac ional 

de Passageiros (Propass BraSil ). 

Os serviços de trarrsporte rodoviário intere5tadual de passageiros 10ram segmentados em 16 

crupos, considerando a distribuição geográfica, e 54 lotes, para garantir a con: inuidade do atendimento, 

obter eanho de escala operacio na l e permitir tarifas mais baixas. Cad.a lote será operado por uma Úni.:a 
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pt:!rmis!;ionáriCl, mClS 3S linhas que o compõem poderão ser opertldas por mais de uma empresa, 

conforme a definiçãD da Quantidade de operadoras em cada linha. O somatório da receit.a dos lotes 

durante a vigência dos contratos totalizéõ RS 23 bilhões a valor presente. (Acórdão n" 2.903/Plenaria, de 

24.10.2012; TC-OlS.419/2012-6: Re latar: M inistro José Múc.io, Unidade Técnica : 1~ Sefid) 

Projetas de infraestrutura em transportes enfrentam precariedade de estudos 

Os projetas rodoviários desenvolvido~ pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de 

Transportes (Dnit) foram verificados por meio de IS auditorias do Teu dedicadas ao tema. Para a 

fiscal ização de estudos e projetas de infraestrut ura de transportes, o Tribunal se~ciano u sete obras do 

Crema 2ª Hapa, três obras de ~stauração e cinco obras de duplicação ou implant ação. Os or~mentcs 

das ob·as somam R$l,S bilhão. 

As prindpais cQnstatações referem-se ii pr~ried~de dO'S estudoos geulécnicos e de vi.:lbilidade 

econômka emprC'gildos pa~ definir as jõ;zidLls de materiais a serem util izadas nas obras, sobretudo de 

brn:a e de areia. Em parte dos projet'::Is foram desconslderad<ls jazidas que possibilitariam reduçao dos 

valares previstos, sem que fosse apresentada qLJalquer justificativa técnica . 

Os estudos topogrâficos e geotécnicos que dão suporte às soluções de engenharia 

apresentaram deficiências que vão desde a realização de ensaios I!leotécnicos em número abaixo do 

recomendado à ausência de dados necessários no projeto de terraplenagem. 

Outro ponto diz respeit::l à ausência, nos projetas, de critérios que fundament em o recebimento 

das obras a serem realizadas, que d€ve ser baseado em resultados de ensaios técnicos que avaliem a 

condiç30 funcional e estrvturill da rodovia. (Acôrdão nQ 2.928jPlenãrio, de 30.10.2012; TC-

033 .616/2011-5; Relator: Ministro Aroldo Cedraz. Unidade Técnica: 1= Secobl. 

Radares em estrad<)s federais estão ílquem do previsto 

o controle eletrônko de velocidade feilo nas mdovias. federais est;;Í sendo implementado de 

forma lenta. ALJd itoria realizada pelo TeU avaliou o Progr.lma Nacional de Controle Eletrônico de 

Velocidade (PNCVJ, conduzido pelo Departa nlellto Nacional de InfrdestrulU liI I.I~ T! d!':'JJorl~:;. (Dnil) e 

verifICOU que, segundo o cronOB:rama da Programa lnstltuldo para esse fim em 2009, 2.227 medidores 

eletrôn'cos deveriam estar em ope~ação em abril de 2012, ma!5, em junho, só 584 estavam operando. Ao 

todg são 2.696 aparelhos contratados. A lentidão deve·se a o'ltraso5 na execução de ativido'ldes corno 

anál ise de estudos técnicos e aterição dos equipamentos pelo Instituto Nacional de Metrologia, 

Normalização e Qualidade Indus:rial (lnmcuo). 



06948 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013

Entre 2007 e 2010, m:Offerdm 24.3~3 addentE"S fat<!is nas estradas brasil@iras, com 213.5 19 

feridos. Estudos do Dnit mostram que o c .... sto gerado pelos acidentes, compreendendo da nos aos veiculas, 

custos medico-hcspital<!res, despesas de funera is, danos ao património do Dnit e é3tê custos subjetivos, 

superou RS 26 bilhões, entre os anos de 2006 e 2008 . 

Embora e>:istam aparei "lOS em fun cionamento, as noUficaçOes de infraçlJes e de penalidades n:;lo 

estão !iendo feitas, o que impossibilita a aplicação de sanções. O fato decorre prindpalmente da falta de 

acesso pelo Dnit ao Sistema de Registro Nacional de Infri3ções (Renainf). 

Pa-a tentar sanar a deficil!ooCl, o Dnlt estal:teleceu com a~ empresas contr.ltJd:ts novo metõ3 de 

colocar em operação 1.650 medidores de lJelocidade até o f inal de~te ano, número que corresponde J 

74% do quantitativo previsto. 

o TeU taml:tém constiltou pOSSibil idade de melhoria na metodologia de controle da lIelocidade, 

ro!:.eada atualmente cm ilparclhos fixos que sá inibem a alta ve loc idade no ponto v igiado, além de 

possivel terceirização de funçôes como val idação de imagens de ve iculas infratores, análise e 

monitoramento de defesa prévia e recurso contra autuações. 

o TeU determinou que o Dnit passe a monitorar as ca u:sas de atrasos nas etapas que antecedem o 

início da operação dos aparelhos e remeta os dadas Ola Tribunal. (Acórdão n2 2.7SB/Plenario, de 

10.10.2012; TC-012.051/2012-8; Relator: Ministro Jose Múcio; Unidade Técnica: lõ! Secex) 

Fiscalização do Teu gera economia de R$ & milhões em obras do Aeroporto de Florianéipolis 

Auditoria re.aliz<ldil pelo Tribu,1a l constatou sobrepreço em :sete itens do orçamento-base da 

licitação pa ra ol:tras no Aeroporto de Floriar:ópolis!SC A fiscalização provocou a revisão dos valores 

orçados por parte da Empresa Brasileira de Infraestrutura Ae~opartuil ria (I nfraE'ro), 2carretaooo um a 

economia de quase RS 6 milh5es para os cofres públicos_ 

Foram aUdltadas, ainda em fase de licitação, obras de construção do novo termina l de pa~ageiros, 

edificios de apoio, central de utilidades, estaçêo de água de reU50, automilção predia l e sistemas 

eletrónicos do õllilrOportO_ Do!: sete itens lIermc3do5 como irreSIJ!.J rc5, cinco for;:'lm OlCOlt.Jdo5 pcl3 Infr;::cro c 

corrigidos. Quanto aos outro .. dois itens, éI Infraero ap rPS@ntou jus.t:if ir:ativas téc:nicas para a man ut""nção 

do valor inicialmente previsto, as quais foram acolh ida~ pelo Teu. 

Seeundo o Relator do processo, Ministro-Substituto Marcos l:Iemquerer, todlls os pontos 

questionados pela auditori;) forom corrigido!> ou justificadas. (Acórcão nº 2.840/P;enéÍrio, de 17.10.2012; 

TC-024.343/2012-9; Relaror: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer, Unidade Técnica : 1ª Secob) 
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Obras do Aeropcrto de ConfinsjMG apresentam indícios de irreguliuidades 

Auditoria do TCU detectou restri.;ao ~ competitividade e indícios de irregularidades nos projetas 

básico e executivo das obras de constL.Jção do terceiro terminal de passageiros do Aeroporto Intemacional 

de Confins, em Belo Horizonte, Min<ls Gerais. O empreendimPnto, que prptende atender 5,& mill.ões de 

pa,>"ageiro<> por ::.no, tem pr.:evis::lo de condu ,>~C) para dezem bro de 2013 e consta na Mat riz de 

Responsabilidades da Copa do Mundo. 

De: acordo com c relatório, a Empresa Br::.sllel~a de Infra estrutura Aeroportuária (Infraem) n~o 

conseguiu comprov.u adequaçêo e economicidade na escolha de soluções para o d imensionamento da 

estrutura metálica da cobertura. O TCU também ConstatOli que existem irregularidades relativas à 

exigência de comprovaçi:!o de experiência dos lidtantes, o q ue pode levar à restriç30 da competitividade. 

Alé m d isso, o certame, realizi:ldo pelo Regime Diferenciado. de Contrat ação (RDC), foi considerado 

frac.assado, devido ao futo d e os preços apresentados pelas licitantes se rem superiores às estimativ~ da 

Infraero. segundo o Relator do processo, M inistro Va lm lr campelo, u a situação é preocupante, 

principalmente, porque a reali:::ação de u m novo procedimento licitat6rio envollle trâmites burocráticos 

que podpm impi'lctitr no cronograma dE> f'lxecuçào das obras l
'. A possibilidade de atraso nas nbrit"i da Copa 

já t-avia sido discutida pelo Tribunal em trabalhos anteriores. 

o TeU alertou que a uti lização do RDC em obras com término posterior à Copa do Mundo de 2014, 

ou Olimpíadas de 2016, só será considerada legítima em casos Que ao menos fri3ção do empreelldimento 

tenha efetivo proveito para a realização dos megaeventos esportivos. O Tribunal ta mbém determinou que 

i:I Infraero elabore projeto executivo da estrutura me-:állca, contendo memoriaIs de cálculos e Justificativas 

par;:! as rrpmissas e- crJt~rl os adatados. (Ac6rd~o n2 2.S80jPlenãrto, de 24 .10.2012; TC·028.241j2<J12-6; 

Relator: Ministro Valmir Cam pe lo, Unidade Técnica: I"" Secob). 

Auditoria do Teu idE'ntifica sobrepreço de 74 milhões em obra em Tocantins 

O Tri::,unal detectou sobrepreço de RS 74 milhõe,> nas obra,> de construção de ponte sobre o Rio 

Ari3guaia, ii qual fica ni::l BR-153 e lig'ilr03 2S cidades de Xamb io~/TO e São Geraldo do Araguaia/PA . A 

f!scallzação inVEstigou convênio, no valor de R~ 240 mi lhões, celebrado entre o Departamento Nacional 

de Infraestrutura de Transportes (Dntt) e a Secretaria de Inzraest:rutura do Estado de Tocantins (Seinfra

TO). O sobr@preçod@tectado representa 32,6% do total da ob ra. 

o Teu clas.sificou os indícios erlcontrados como Irregularidad e Grave com Recomendação de 

Paralis2ç~ (IG-P). Dt"nt re as impropriedades, estão q uantita t ivos superestimados de alguns serviços e 

adoção de custos unitários acima do preço médio de merci:ldo, além de deficiências detectada'> no 
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projeto básico. Essas últimas jj regu laridêides comprometeram o procedimento licit atório, um<l vez que 

impossibilitllram a adeq uada descrição dos serviços a s e rem implementados na obra. De 2cordo com o 

relator do processo, Ministro-S:..Jbstltuto Marcos Bemquerer, "a falta de rigor técnico n2 elaboração do 

p rojeto bás~co pode afastar do certilmc as empresas que optem por n50 correr o risco de apres~ntar um 

or~mento el"borado sem ii necessária precisão". 

o TeU determinou ao Dn it que a nule a concorrênci~ e o contr~to referentes ii construção de 

ponte sobre o Rio J\raguilia. O Órg50 também deverá realiz.:a r novo procedimento licit<:ltório pari.'! il 

construção, com base em proje:o básico que contemple explicitação de memória de cálcu lo (' de custos 

de mão d e obra. a ém da d isponibilização da documentação. ~Ac6rdão n!;! 2.819jPlenário, de 17 .10.2.012; 

TC-014 .599/2011-2; Re lator: Minãstro Raimundo Carreiro, Unidade TécniCil : 2! Secob). 

Construções de terminais fluviais na ReRião Narte têm superfaturamento e fiscalização deficiente 

O Teu com.tato ll irrt:!gularidac'es. em construções de terminais fluviais na Região r"orte. no 

decorrer de 15 fi scalizações. Os problemas mais reco rrentes forClm superfaturomento resu tante de preços 

e)Ccessivos freme ao mercado, adiarl~mento dE pagamentos e fi scalização ou supervisão deficiente. 

Segundo relatório do Tribun~l. ljUE' consolidou as fiscitlizações de- o bras em 2012, heí sl:'rviços 

com preços bem <!cimo do~ valores de mercado, espe:r.ia lmE:mte os reJacior ados ii .3Quisição, 

beneficiamento e tratamento de pintura de elementos nava is. 

A auditoria verificou ainda que 05 critérios de medição previstos nos editaIs e nos contratos não 

e~l"viJm ::;t;!ndo ol.K!decidos, ot:asionando adiantamento de pagamento. Houve a inda prorrOGaç~es 

re.:orrentes dos contratos de execução dos terminais fundadas em justificativas inadequadas e ausência 

de avaliação dos projetas executivos a fim de se mitigarem os riscos de acidentes com os flutuantes, 

conforme registrado nos portos de Manacilpuru e de Manicorê. 

o Teu fiscalizou ainda três editais da Superintendência Regional co Departamer-to N~donal de 

Infraestrutura de Tr<lnsportes (Dnit) nos estados do fl.mazon.:as e de Rora ima, referentes o obras de 

t erminais fluviais. Nas quais, a lém de sobrepreço, constatou-se clesatuaJizaç50 de projetas básicos. 

Obras como ii dos portos de Anor;, Anamã e AI\ic;rães. no Amazonas, que estão em fase de 

edital, podem estar sujeitas .. at:identes com flutuantes, similares aos citados anterior:nente. Embo ra os 

ri5(:OS sejam pre\lisíveis e decorrentes dos ciclos de cheia na Bacia Amazórica, os projetas não 

contemplaram soluçÕeS p",rôl :nitlg<lr os riscos e evitar danos e prej ulzos. (Acórdão n2 2.928/Plenário, de 

30.10.2012; TC-033.616/ 2011-6; Relator: Ministro Arcldo Cedraz, Un idade Técnica: li! Semb). 



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 06951 

Irregularidades em contratos da BR~364/MT serão apuradas em tomadas de c.ontas especiais 

Auditoria d o Teu n os contratos das obras de manutençiio de tre chos rodoviários da BR·364/ MT 

consti'l t Oll indício .. de superfiltllramento i!l/aliado em mais de RS 7 :ni lhões, além de irregularidades 

como ausência de estudos de viabilidade técnica, fa lta de descrição do serviço ii ser executado e 

pagamento por serviços não realizados, O Tribunal fará tomadas de contas especiais nos contratos ii fim 

de apurar o débito e as respansabi li d<ldes. 

As empres.3s responsaveis pela elCecução das obras serão chamadÕls oara apresentar defesa ou 

comprovar o recolhimento à União de quantias equiv31entes aos superfaturamemos apontados nos 

contrat os. Os funcio nários do Departam t'nto Nacional de Infraestrutura de Tra nsportes (Dnit), 

responsâveis pela aprovação do projeto executivo e do o rça mento, foram multados. (Acórdão nº 2.6641 

Plenãrio, de ::13.10.2012; TC-005 .870j2009·5; Relator: Mini!itro Aroldo Cedraz. Unidade TécniCi;: 2! Secob) 

4.10.2. Saúde 

Tribunalacompanna processo para ressarcir o SUS 

O TeU determ inou à Ag~nda Nacional de Sélúde Sllllh:>mentar (ANS) quP ólprt!sentl! 

trimestralmente, até que seja implantado processo eletrônico definitivo de re5!:arcime nto a o Sistema 

Único de Saúde (SUS), rel atór:o com informações a respeito da~ atividades do período e de cronograma 

para tarefas pe ndentes . A Agênda d eve rá também apresentar calendário de emissâo de Avisos de 

Benefic~r lo Identificado (ABI) para dar salda às AutorizaçÕES de Internação Hospital<!r (AIHj pendente s de 

processamento, para que nã o haja d ife rença tempora l e ntre a realização do batimento e os m e5e5 de 

competência. 

Essas decisàf's são decorrf'nles de moniloranf'nto d,.. acrird.ào do Tribunal originado de a udit oria 

realizada pm 200<). À é-por..a, fo i avaliado (l rl"ssi'm:imentn ao 5US dos serviços prestado s a pacientes de 

p lanos de saúde. 

As determinaçães do Teu inc.rementaram os v;alores de ressarcimento obtidos em 2011, que 

chegaram a R$ 82,8 mi lhões. No entanto, de acordo com o relato r do processo, Ministro Valmir Campelo, 

"-.as .ações da ANS aind.a devem ter p rossefluimento, posto qu e várias determ inaçõeo; e recomendações 

ainda se encontram em fase de implementação, o que requer, po r cOriseguinte. a cont inuidade d o 

rnon itoramento" . 

o Acórdão a nterior determinava à Agência Nadona l de Saúde Suplementar (ANS} que passasse a 

prDC~~ .. ar o b"timentn dos processos ~mbulatoriais ri ... méd ia e alti'! r:nmplexKlad!". A ANS dE'vl"ri.! ainda 
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informar cro nogrilma !lO qual fosse possível organ izar o batimento das Auto~izações de Procedimentos 

Ambulatoriais de Alto Custo (APAc) re lativas aos atendimentos no SUS desde o inkio do processo de 

rE!iOsardmento das Autorizações de Inte rnação l-lospit<!lar (AI H). (Acórdão n~ 2.879j Plenário, de 

24.10.2012; TC-009.174j 2012-S; Re lator: Ministro Valmir Cam pelo, Unidade 1 étnica: 4" Sece)(). 

Teu avalia atuação da Câmara de Regulação do Me-rcadQ de Medicamentos 

O Teu eoco ntrou irregularidades nos preços de medicamentos afixados pela Câma ra de Regulaçã o 

do Mercado de Medicamentos (Cmed), ligada 3 0 Ministério da Saúde. Fiscalizações realizadas pelo TeU 

apc ntam que o s valores dos fármacos na tabela Cm ed chega m a custar mais de 1 0.~ e m relação ao 

que é cobrado nas compras públicas . 

Na comparaçao com o merc.l do internadon al, verificcu-se que emJma a mostra de 50 princípiOS 

ati'lOs - s~ le clon3dos com base no volume de comercialização de 2010 - , em 4 3 dele s, o preço registrado 

no Brasil está acima da média internacio na l. Em 23, o Pa ís possui o maior preço entre os países 

pesqu isados; e em três, tem o menor preço. Já em relação aos medicamentos nOV8S, registrados a partir 

de 2010, const.3to u-se que em l.'ma amost ra de 27 rern ~uius, 21 ~l;;;j ll du..ixu da méd i .. inle rrl<l r.:iunol. 

Diante do problema, o TCU determinou que o fI,.1inisté-io da Saúde Ek>rte o s es tados e muniá pim: 

quanto ii possibilidade de superdi me ns iona mento de preços-fábri ::a regist rados na tabela Crned, o qu e 

tornaria imprescindi~ 1 a realiza ção de pesquisa de p'eços prévia à licitação. 

Para solucio r:ar t ambém as difi culdades de consulta de gesto res püblicos à tabela co m os preços 

máJtimos, foi so licitada ii Cmed ta bel .. de c ivulg~ ção dos preços-fábrica devidamente reformulada, com 

sistem ãtka pcldronizadêl de a limenti:lçdo dus dados e que perm ita a correta co nsu[t<! e análise de pr~os 

dos ftirmacos registrados. 

Ainda conforme a d:=cisão, a Crned deve apl"es@nt.ar ao T01 nova metodologia de cá lculo do fator . 

de preços relativos intrassetor, leva ndo em co nta o pud~r de mercado no ajuste <lnual dos preços dos 

mediCitmtmtos. A Cmed tem um prazo máximo de 180 dias para implementar as correçoos no cáktJlo do 

f<:tlor e n<l ta be la de pr~os. 

O Tribunal r~com~ndou que o Ministério da Saúde a'ticu~ junto .ii Presidê ncia do Repú b~c.a a 

viabilidade de apresentar aa Legislativo uma proposta de revisão do modelo regulatório de ajuste dos 

preços dos medica mentos. levando e m conia crit@rioscornocomparação internac iona l, vari ação cambial e 

custo dos dife rentes tratamentos. 
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A Cmed atua com o intuito de ga rantir o acesso da população aos medicamentos. É o 

df'!partamento governamental responsável po r combater fatores que possibilitam o c.IO:crd::io do poder 

pelos laboratórios, como a baixa elasticidade-preço c'a demanda devido à esse ncialidade dos produt os e o 

reduzido poder decisório dos consumidores_ (Acilrd.iio n~ 3.016!Plpnario, de nX .ll.lOlZ; I L-

034.197}2011-7; Relator: M·nistro Walton Alencar, Ur.ldade Técnica: 4ª Secex). 

4.10.3. Integração Nacional e Meio Ambiente 

TCU constata sobrepreço em obras de implantação do sistema Pirapama/PE 

Auditoria do Tribunal constatou sobrepreço de R$ 1,4 milhão em obras para imp lantação de 

adutaras, estações de trahlmento e re!iervatórios do Sistema Produtor rirapama, em Recife, Pernambuco. 

Desse montante, a Companhia Perna mbucano de Saneamento (Compesa), executora da obra, rea lilou a 

retenç.;ío de cerca de R$ 1 milhão, valor, co ntudo, insuficie nte pare cobrir o sobrepreço total a pont ado. 

o errpreendimento foi executado com recursos de co nvênio fi rmado ent re o Ministério d<l 

Integração (MI) e o Est ado de Pernambuco. O projeto original, idealizado para diminuir o déficit de 

a bastecimento de âgua potãvel na região, previa a im plantação de 42 quilômet ros de rede de 

distribuição de água, alêm da Execução de obras e se rviços de ampl iaç.iio dos gran des an éis de 

distr ibuiç;lo (tubdações principilis qLJ@ levam ágLa para as secu nd<iriôls, c e menor di.~metro) das [ idades 

do Recife e Jaboatão dos Guararapes. 

Di.mte de~e U::! rld riu, u Teu deterrnillou i:I i:lUlUCtÇdO de tumada de C(Jlltid~ especial para 

ide fl tir.C<I~d(J e cilill,:dO dos responsáveis Jlela ,>u)Jerrilluramel1to e que ii (ompe'io<l m<lntenha retida a 

quanlla declarada. Também autorIzou dill8ência junto à Compesa para que sejam enviadas as planilhas 

de readequação contratual referentes aos termos aditivos e que se:a remetida a documentaçi':lo 

compíObatória dos responsáveis pela elaboração e aprovação do orçilmento-base. (Acórdão n!! 

3.246fPlenário, de 28.11.2011; TC n~ 010.814/2010-8; Relator: Ministro Valmir (ampe lo, Unidade 

Técnica: 41 Secob). 

4.10.4. Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia e Esporte 

Ãrea de TI da Admini5triilção Pública @volui, mas há oportunidades de melhoriiil 

Aud itoria realil.adEl pelo Tribunal, para avaliar ii goverllõlm;id de TeLnolugiid did Infurmaçao (TI) da 

Administraçiio Püblica, analisou cerca de 350 órgãos e enlida~,> e .... eriricuu ~)Ci<;t~m:i a de falhas 

relacio nadas ao planeJamento estratêg:co, à gest:!lo de s:/V·ços e à faltêl de divulgaçiio aos cldadacs dos 
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serviço!> prestado!> 1Ii1 ifr~iI . Purérr, o Teu comJuiu pela evo lução do campo no!> últim os ano!>, se 

comparado com estudos anteriores. 

o r@!atório da auditoria apontou aumento no num""ro de instituições que estabeleceram 

mec.mismo!O ba!Oilarl:!s d<l t:;struturi:l d e l;luvemimÇi:l de TI, Le rn lorno i::Iperfei çoalTltmlu das que j~ po!OsLlÍam 

alguma estrutura. Também houve evol ução no uso da àrea e no desenvolvimento interno de gestores. 

Ainda ass im, o .",ercentual de instituições pesquisadas que não realizam auditorias para gestilo e avaJiaçiio 

de risco s de TI chega a 54%. 

Nos aspectos relacionados b estratégias e planos, o Teu verificou evo lução na quantidade de 

instituiç5es que fazem planejamento estratê:gico. porêm, hã muitos ó r-flãcs que não definem objetivos, 

indicadores c metas, o que inviabiliza a avaliação do desempenho e da efet ividade da aplicação de 

recursos públicos n a área. Alê:m disso, ainda ti baixa a consciência dos gestores sobr"" a neces~idade de 

alinhamento e ntre a área de TI e o negócio in:'>tilucional. 

/l. auditoria também concluiu que é pequeno o compromi550 dos dirigentes com questões 

ambientais no uso de TI e com a transparênc ia da gestão institucional e das informações. 

o TO) re<:omendou ao Conselho Nacional de Just iça, ao Ministério Público, 30 Mini!:tério do 

Planejamento (MP) e à Comissão Interministeria l de Govern ança Corporativa e de Administraçilo de 

Participações Societárias da União que implementem inst rumentos de planejamento estratégico 

in:'>tituciona l para a área de TI. 

o TeU tam"bém recomendou que a Secretaria de Orçamento Federal/MP defina critérios par,; 

a locação de reCUlSOS de TI e mantenha ações para estimular a capacitaçilo de dirigentes, gestores, 

auditores e agentes de controle int erno. (Acó rdão nii! 2.585/PJenário, de 26 . ~.2012 ; TC-007.AA7/?017-4; 

Relator: Ministro Walton Alencar, Unidade TÉcnica: Sefli) 

Teu determina utilização de sistema informatizado para gestão do lillro didático 

O Tribunal detenninou ao Fundo Nacional de Desenllolvimento da Educação (FNDE) que e labore 

plano de aç;:'lo para disponibili2ar sistem a informatizado para gerenciamento do PfCJgrama Naciona' do 

Li\o'ro Didiltico [PNlD}. A decisão foi tO."Tlada com base em aud 'toría do TeU, inici.:dJ em 2011, qUE 

identificou falhas pontuais na entrega dE' m2tE'rlf!is did.Hir:m, em mlmicípios de Mina5 Gerõ:lis, Mate 

Grosso d:> Sul e no Dist rito Federal. 

o sistema deve permitir o mon itoramento dos livros após; entrega às secretarias estaduais de 

Ed ucação e às escol<ls; o rerranejamento de I'vros; averiguação de in.sufici ên:ia de material didiítico; 
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obtenção dos índíces reais de reutiliração de materiais e o dimensionamento mais preciso da reserva 

técnica necessária para cada estado. 

Para o relator do processo, Ministro Josê Jorge, "tal sistema mostra-se imprescindível na medida 

em que a atuação est atal envolve uma pluralidade de agentes das três esferas de Governo, que devem 

agir de forma Integrôlda". 

o FNOE havia imp lantado, em 200~, o Sistema de Controle de Rema nejamento e Reserva 

T~cllica (Si~l:or t l. que Lillhól, dentre ou trél~ ri nalidéldes, a funçiio de facilitar a gestão do remallejamento 

de livros e <I distribuição pelas secretarias estaduais de Educação. 

Atllalmente, n Programa I"ncnntrl!-'lf' indic::ponívl"l, visto que, dI" acordo com o Órgão, estil sendo 

reformul"do pela eqLipt> ~ tl"cnolngi"! ria inforrn..3ção . Comn não hiÍ rrevi.,iin piU" qUE' f''isa situação se 

regularize, o Tribunal recomendou ainda que o FNDE estude a possibili dade de disponibilizar 

temporariamente o Siscort em sua versão amiga, como forma de subsidiar os atores subnacionais em 

suas <!tribu içõcs no Programa Nacional do livro Didático. (Acórdão n fl 2.954jPlen5rio, de 31.10.2012; 

TC-017 .605/2011-3; Relator: Ministro José Jorge, Unidade Técnica: 6i1 Secex) 

Tribunal realiza acompanham@nto @mobras da Copa 

O TeU realizou novo acompanhamento das ações governamel"ltais votlada> para realização da 

Copa do Mundo de 2014. O tr;1ba lho teve por objetivo promover a ti.'1nsparência dos atos do Govemo, 

mapear os riscos e ider,tifia'lf os príncipaís impedimentos para re"lização do megaevento esportivo. 

Apresenta, tambem, análise das á reas aeroportuária, portuária, de mob ilidade urbana, Est ádios, turismo e 

seEurança. 

De acordo com o acompanhamento, o valor total dos ir.vestimentos para a Copa aumentou 

pouco mais de RS 3,5 b ilhões, ou seja, em 14,7% do montante inicialmente estimado. O custo se deu, 

principalmente, pelo acréscimo de RS 1,78 bilhão nas ob ras dos aeroportos, R$ 1,13 bilhão para os 

est ádios e de RS 158 milhões nos valores dos portos. A nova est imativa é de R$ 27,3 bilhões. 

Em relação aos e:;tádios, constatou-se a ndõJmento flsico d.:ls obras como satisfatório. D.:lS 

cidades-sede da Copa das Confederações de 2013, o estádio de Rec ife é o que apresenta menor 

percentual de execução, com 64% de obras co ncretizadas. 

As Dbras aeroportuárias seguem em ritmo lento. Dos quat ro aeroportos prIvatizados, apenas os 

de Natal e Brasília inici<lr<lm os inv~stimentos pre .... istos p.ara o Mundial. O <ltraso também lê sentido nos 

aeroportos <ldministr.ldos pela Emp'esa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero). No 
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entanto, "ainda não se materializou, irrefutavelmente, a impossibilidade de término das obras 

anteriormente 11 Copa do Mundo. A atl"nção qua nto <tO acompên"amento dos cronagramas, todavia, 

aumentou", esclareceu, em seu voto, o Relator dos proce'5So"õ de fiscalizaçao da (op" no TnJ, M inistro 

Valmir Campelo. 

Sobre os po;tos, verificou-se que cm Fortaleza, ilS obras iJ"vançaram para 28,3% de execução ; em 

Nata l, 20,5% e em Recife, 27,7%. Em relação às obr as de mobi lidade urbana, o TCU constatou que dnco 

cidades-sede receberam desembolsos da Caixa Económica Federal, com total de valores repassados de 

apenas 8,33% do tota l financiado. 

o TCU determirou aos Órgãos e entidades e nvolvidos a adoção de med idas ::om o objeti\Jo de 

corrigir OS p ro blemas encontrado"õ . Também fo ram feitas recomendaç~es e a le"ta5. (Acórdão nS! 

3.01l/Plenário, de 08 .11.2012; TC 017.603/2012-9; Relator: Ministro Valm ir Campelo, Unidades 

Técnicas: lo! Sece><, 2o! Sece><, ~!! SeceK, 6" Secex, 9>f Secex, Secex-AM, Secex-BA, Secex-CE, Secex-MG, 

Secex-MT" Sece)l-Pf:, Secex-I'R, Secex-KJ, 5ecex-RS, Secex-SI', Secex-HN, 1" Secob, 4" Secob e Adplan ). 

TCU verifica que renúncias para a Copa totalizam RS 1,08 bilhão 

O TeU realiz.ou auditoria com o übjetiva de conhecer o rol de renuncia s tributãrias, financeiras e 

crMitici;Js, ooncedid.a.s pelo Governo Fedeml p<1rõl viilbilizilç50 da (01'<1 do Mundo de 2014. A fi5C)lizaç50 

demonstrou que, somadas, as isene;;ões total izam q uase R$ 1,08 bi lhão. 

Do va rar total. RS 888 milhões são re lativos às re núncias tributárias, dos Quais RS 329 m ilhões 

provêm da dl"so .. ""ração de tributos relacio nados à construção e rcl'o rma dos e5tádios e RS SS9 milhões 

da5 ren .... ncias direcionadas a compra s, no mercado interno, pela FIFA e 5uas subs idiárias e contratadas.. 

Os RS 189 mi lhôcs resta ntes equivalem às abdicações crediticias de receitas. Elas são decorrentes 

de subsidios de bancos publicas fede rais de fomento, materializados por empréstimos a t a)(as de ju ros 

inferiores, nas áreas de turismo, hob~laria, mobilidade :.J rba na e construção e reforma de estádios. Nãio 

foram identifi::.ados beneficios. ou :!>ubs.idio:i fillimce iru. pur pinte du Tesouro Naciull<Il_ 

o Tribunal verificou que a matriz de respo,-;sabilidade da Cop.; não incllli os valores relativos às 

renúncias . O documento se restringe ;a informações sobre empóêstimos e à previsão de gastos da União, 

dos estados e dos municipios. Dessa forma, o TeU determinou praw para que o s valores referentes às 

renúncias "õejam incluídos na matriz. O Tribunal t<lmbém eotendeu que 05 contratos deve l-ão ser revisados, 

com redução do seu valor. Os invE'stimentos dos @stados e cl ube5 d2 futebol serão decre5ddos, mas à 

custa de maior pdrtK::ipação da União, po r renúncias t ributária5. O valor de\Jerá continuar o mesmo na 
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matriz, mas será acrescido o montante de ren0ncias por parte da União. (Acórdão n2 3.2A9/Plenário, de 

28.11_2C12; TC n~ 034.303/2011-1; R~ lator : Mini!õtro Val m irC3mpelo, Unidade Técnica: Semag). 

Atuação do Teu economiza RS 2,4 milhões nas obras da Copa em Salvador 

AtUélÇão do TeU, ao acompanhar as obras de melrorias de ôlcessibilidade urbanôl nas imediações 

d1l Arena Fo ntf> Nova, em ~Ivador/BA,. gf'rou economia ao erário de cerca de RS 2,4 m ilhões. Em Auditoria 

anterior, o Tell IIE>rificou Soobrf' preço dI' aproximadamente RS 4,6 milhões no edital e, para corrigir essa 

irregularidade, ii Companhia de Desenvolvimento Urbano do Ertado da Dahia (Conder) reavaliou o p rojf>to 

e o div idiu em duas etapas. 

A primeira etapa do empreendiment o, o qual constitui interllenção importante para a realizaçi:io 

bem sucedida da Copa do Mundo de 2014, cust2rá aproximadamente R$ 11,3. milhões e a secunda está 

estimada em RS 1,8 milhões. O Tribunal co ntinuará a fiscal i zaç~o, pôlra que os termos aditivos e 

reprogri3maçõcs não ultrapassem os limites de alterações de contratos. 

o Tribun.:l1 determinou à Conder que em:i3mi.,he, quando de finidos a form a e o objeto da 

cuntratação da st!gunda etapa das. obras, infurmações t! uocurnentos sobre as medidi3:S tomad õi :S com 

vistas à con:::lus.3o do objeto do contrate. A Companhia tam bém enviará ao TCU cópia do projeto básico, 

planilhas orçamentarias, termos ad itivos ou novo contrato de e)((!cuçâ(l das obras da scaunda etapa. 

(Acórdão n!:! 2.6S4/Plenário, de 03.10.2012; TC-OIS.48412012-2; Relator: M ini.stro Valmir Cam.c~lo, 

Unidade Técnica : 3ó! Secob) 

Teu en<:ontra deficiências em projetas de ginasias esportivos escolares 

O TCU fIScalizou 15 obras destinadas a implantação e adequação de gln~ios esportivos 

escolare5. A ação conduzida pe lo Fundo Nacional de Desenvolv imento da Educaçi!!o (FNDE) contempla 

quase 6 mi l ginásios. 

A principal irregularidade identificada foi a deficiência no projeto básico do empreendimento. O 

projeto padrBo disponib:lizado pelo FNDE aos municípios cOJ1tinha erros de quant itativos e 

inconsistêm::ias no memorial descritivo, co m divergências em relação à planilha orçamentária 

apresentada. Segundo o relatório do TCU, essa irregularidade é especialmente relevante, pois se rão 

executadas mirrares obras com o mesmo projeto. 

Assim, o TeU determinou ao FNIJE que:se ;abstiv~s~ de celebrar novos termos de comp~omi.iso 

para construção dêS Quadras esportivas até a correção das impropriedades apontôldas. Determinou 

ainda a redução de RS 37 mil no valor miximo admitido para cada ginásio, Que pode resultar num 
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benefício de RS 185 milhõe'S se consideradas toda'S as obra5 nã o contrat adas . Outras correções de 

p rojeto e de o rçamento Já haviam 'Sido providendadas. pelo FNJE antes mesmo da conclusão d as 

auditorias. ~Acórd~o n!2 2.928fPlenárlo, de 30.10.2012; T(-033.62.5;2011-6; Re lato r: Ministr0 Aroldo 

Cedraz, Unidade Técnica: l i! 5ecob) . 

Teu determina correçõe:> em pregão do IFPR 

O TeU determinou ao Ins:ituto Federal de EdoCClÇão. Ciência e Tecno logia do Paraná (ICPR) que 

reduza em, no mini mo. 10,2% os prEços do conjunto dos 21 lotes do preg~ eletrOnlco para aqulslç~o de 

m<lterlals laboratoriais p<lra o (ampus do Instituto Federal do Paraná - 111. A reduçil!o proposta 

represen-::a uma diminuição de mais de RS 1.4 milhão. O total previsto para a compra de todos os itens é 

de RS 13,8 mi lhões. 

A<l exemplifi car em seu 1J0to com o item " Banho Maria de oito bocas", o re lator do processo, 

Ministro José Jorge, afirmou Que "é compreensíve l a oferta de diferentes preços por pJrtc dos 

forneccdorc5 de um bem de d ctcrmin<Jdo fõlbriciln!c" , mil!; n50 é razo;)vel o ."C5mo fo rnccedor ofCrtilf 

preços que lJariam de R$ 970 <l R$ 1.700 p;ar., o mesm o produto, "'s;endo q ue esses preços m ínim os e 

m:iximos foram ofertados par<l id~ntlco bem, produz ido por um mesmv fabric<lnte"'. 

De acordo com o Relato r, a regra do menor preço por lote pode ter o::asio nado s.ign ificativa 

distorção nos preços unitiÍrios ofertados e nos resultados ubtidos. POf isso, li d~j!iiio Llo TeU tambem 

determinOU que nas próximas licitações os preços sejam apresentados por item e nãv por lotes. 

(Ac6rd~v n!! 2.753fPlenário, de 10.10.2012; TC-007.234j2012..o; RElator: Ministro José Jorge, Unidade 

Técnica: 5ecex·PR). 

Tribunal verifica melhorias em concessão de renuncias pela Lei Rouafloet 

O TCU identificou avanços no processo de concessão de incentivos fiscais com base na Lei 

Rouanet. De acordo com monitoramento do Tribunal, todas as determinações fetas em 2011 paI<! 

sanea me,to de irregula ridades e mel horia da operacionalização da c:onc:essão das renúncias de receitas 

foram cumpridas ou esti.ío em cumprimento. Contudo, resta pendente a implementação de medidas para 

publicação de in rorm<.lçõcs :;obre a ~xecuçi:io dos projetas culturais na illternet e pare; inteli:ração de dados. 

a Ministério da Cultura (MinC) ttjustou tt rnetodologi ... df> i'lcomp;tnhilm~ntn dr! PXl"cllçii[} .. d ... 

aval iação dos projetos, porem, alrda fÕllta regist rar <l IOC31icade de execução das iniciat:vas. As 

informaçaes n~o est:;o sendo adidonadas no SalicWeb, o portal de ap resentação e de 

acompanhamento de propostas cll lturais. De acordo com a auditoria, também n30 hil inteEf<lçao entre 
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os dados do Min e e os do Banco do Br.lsil, o q ue diminlJi ii jojgilidad~ e a s~gurança do controle da 

captação de recursos. 

Dessa fo rma, o Tribunal determinou prazo pa ra Que o Mi ne e o BB conclJa m integração dos dados 

para registro no site e, de igual modo. que o Ministério inclua o reeistro de loca~dade efetiva díl EXeí:Uç.ãO 

do:> projetos. 

A auditoria do Teu englobou 05 procedi r:1e nto5 de imãlise e de aprovação dos projetos. de 

acompanhamento da execução e de exame de prestação de cont as. (Acórdão n2 2.766/Plenário, de 

10.10 .2012; TC-Q15.511/2012-0i Relator; Ministro-Substitut<:l André Luis, Unidade Técnica : Semag). 

Teu constata irregulari dades em convêntos celebrado!> pelo Ministério da Cultura 

Auditoria do Trib unal constatou irregularid<:lrlt'_\ ntt ct'lt'br<!ção e execução de nove convênios do 

Minist~rio da Cultura (M ine). Foram encontradas defid ências na análise inicial da QUõ3 lificação técn ica e d;:; 

capacidade o pe racional das ONGs proponentes. Também fo ram identificadas as seguintes irregularidades: 

feaude na e<ecução de convénios, com ent idade.s desp rovjdos de material, qualificação técní ca 

operacional e interesses reáproc:os; convênios firmados com cntidildcs que 3tuilr3m como interpostas de 

empresas produtoras de eventOSi <lusênáa de fiscali zação in loco da execução dos convénios. 

o Teu determinou ao Mine que apure as irregularicades e instvure proces50 de tomada d e 

contas especial, se for o caso. Também que a 5ecretaria-EJCecutiva do Mine promova a retenção de 

parcelas finan cei ras eventualmente pendentes de transferência em convênios já cele brados. Os 

respollsáveis pela gestiío dos cOllvênios seri;o ouvi dos pelo Tribunal c m iludicnciil. (Acórdão n Q 

2.965/Plenário, de 31.10.2012; T(-026.176/2011-4; Relator : Ministro-Substituto Augusto Sherman. 

Unidade Técnica: 6!!! Secc)(). 

Outras Açôes 

Auditorias em acumulação indevida de cargos em universidades seguem até 2013 

O Tribuna l realiz<l desde 2ü11 auditorias em Universi dades Federa's para apu rar casos de 

acumdação indevida de cargos públicos. O traba lllo é fruto de levantamento fe ito previame"te. que 

apontou indícios da irregularidade em instituições federai s, espec ialmpnte em instituições de ens ino . 

Como P<lrte da rotina do controle da Admini .... tração Pública. o TeU já fiscalizava a ocupação de 

::<lrgos na esfera federal. A partir do levantamento de 2011, as açãe .... fora m intensificadas por meio de 

um t rabalho Que coordena mais de 50 auditod.as. 
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Cada caso é analisado em um processo espec::íficu. À !llt!did<J qu~ !!ii:!u julgados, 05 relatórios e as 

decisões ficam d isponíveis no portal do Teu. Em 2013, <'lO término dus trilbilltlm.. deverd ser elaborado 

relé!tório consolidado das constatações. (Acórdão n~ 2.584jPlenário, de 26.09.2012; TC 017.348/2012-9; 

Re lator: Ministro-Substituto Augusto Sherman, Unidade TéOlica : sefti). 

4.10.5 . Plclnejamento e Desenvolvimento Urbano 

Teu dli!terminél d Caix:<t que exijiii estudos de sondagens de projetas básicos de obras 

O Tr ibunal determinou qUE> a Cai:«1 Econôm;ca Federéi J e..: ija estudo de sondagem do sokl para 

obras de e diflcaçe-es. ajl~ da na fase de an.ilise de projeto básico. Tal medida tem o o bjetivc de respaldar 

e dimensionilr ilS soluções técnic<ls escolh idas p.il ra il fund<lç~o das edificações:. A decisão teve por base 

auditoria realizada nas obras de urbanizaçao do Ba irro Congos, em Macapá/AP, de responsabilidade da 

Agência de Desen'lOlvimento do Amapá (Adap). 

Outras irregularidades encontradas durante a fiscalização foram a ausênciCl de estudos de 

viabil idade, de licença ambienta! e de anotação de responsabi lidade técnica. Em 2010, o Tribunal cJncelolJ 

a concorrência devido às irreg ularidades. Agora, diante do lançamento de um novo edil.,l, o Teu 

continuara acompanhólmJu u empreendimen to. 

o empreend imento no Bairro Congos consiste na constr iJção de unidades habit acionais, sendo 45 

residências e 352 apartamentos, além de aterros em áreas alagadas, muro de arrimo e arborização. 

(Acórdão n2 3.030/Flen.trio, d~ 08.11.2012; TC-OOO.286j2010-9; Relator: Ministro Marcos Bemquere r. 

Unidades Técnicas: 2~ $ecob @ 3~ 5ecob~. 

4.10.6. Fazenda, Desenvolvimento e Turismo 

Teu verifica inconsistências no sistema de informação da divida püblica 

Auditoria do Tribunal constatou deficiências de segurança nos controles dos sistemas usados para 

armazenar d .. dos da dí\lida pública. O objet ivo da análise fo i verifICar o fUrlc:iondimento do Sistema 

I nte~do da Dívida Plibllca (SID) e os controles de tecnolog ia de i , formação da Secretaria do Tesouro 

N>lciona l (STN). 

o levarr tcrrnl:!fllu <rpontuu qUI:! cr STN <lp re!;erlta defit:i~rl t:iil~ !;ignific<ttivils nt:!s!>-t:!s c:o rr lroles, corno 

lnex'stêncla de politica de seg~nça de informação devidameme formalizada; ausência de critérios 

dammentp ~finklos p;U;J a politica doÕ' acesso ao SID; ausªl1d3 de g~rendam .. nto de rio;co de TI p de 

ge renciamento dE!' ;ncidente para a área. 
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o Tribunal não detectou aplicativos no SIO des;tinado5 a vincular a cadeia de operações em qLle a 

União fu nciona como intermediária entre um org,lOismo multilat era l dE: crédito e entes subnacionais. 

SE'gundo o relatório da auditoria, ii relação em que a U1ião é devedora está contemplada no sistema, mas 

nã o há previsão de registro dos dados da relação em que a União é c:redOl'it . ()~~ forma, o Tribunal 

recomendo u que a STN implemente contro leS de aplicativos do 510 que- vinculem toda a rnrlf'ia de 

operações. em que a União func iona como devedo~ e credora. 

A Secretaria também de\lerá ret iflCar, e m seu portal, os Relatórios Anuais da Divida de 2mO p ri f' 

2011, inform;mdo que o sistema não contempla a base completa de dados da divida mo biliária federal. A 

no tícia da retificaçãa deverá constar na págin ~ iniciJI d.: Instituição. 

o TCU também recomendolJ q.Je a Secretari<l do Tesouro formaliz.e pa lme;:: de seguranç-" ria 

informação que defina claramente as funções de análise crítica e periódica dos dire itos de acesso;:lo SIO p 

que implemente processo de gestão de risco de .iegufCloça da jnformaç~o. O Tribuna l também considerou 

impo-tante que o Plano de Continuidade de Negócios da Dfvlda Pública Federa l seja co nstantemente 

atualizado e que a Secretaria forma~ iz.e as ações de TI sob sua responsabi lidade. (Acórdão n2 

3_132JPlenário, de 21.11.2012; TC nº 031.410/ 20:1 1-] ; Relator: Ministro Valm ir Cam pelo, Unidades 

TÉCnkas: Semag e Sefti). 

Tribunal autoriza exploração de porto seco em Pernambuco 

O Te u aprovou o primeiro estâgia da permissão para construç.1o de porto seco no entorno do 

Porto de Sua pe, em Pernambuco. Nessa etapa de fi sc"rizaçãa, o Tribunal analisau estudos de viabilicade 

té:nica e econômko-fi n an~eira I EVTE; do emp reendimento realizados pela Receita Federal eto Brasil (RFH) . 

o Relator do processo, Ministro Valmi r Campelo, afirmou que "'0 EVTE prevê limit~ de <lmpliação 

da área operacional de exploração do empreendim el1to (pátio c armólzém). Segundo a equipe da Receita 

Federal, tal medida permitiria a licitação de novos portos secos na r~giã o e, com:~quentemente, 

estimularia a competitivid<l~". 

o TeU recomendou à Divisão de Suporte e Infraestrutura Aduaneira (Disif) da HFB qUE! mantenha 

atua lizados 05 dados sobre estimativas de investimentos, custos e despesas de empreendimentos. desse 

tipo para que as Superintendências Regionais da RFB possam consultá-los sempre que necessário. 

Além disso, a Oisif foi notificada para orientar as Superintendências Regionais da RFB para que, 

antes da instalação de novos portos secos, rea lizem audiência pública sempre que o valor total de receitas 

brutas for superior a cem vezes a limite previsto na lei; realizem estudos de dem.a nda conscler:tes, 
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c::emonstranclo especifi cidades dos locais e projeção de crescimen~o de demanda; e demonstrem. e~ 

todos o!: EVTEs o dimensionamento ftsico e cper.lc:i:>niil do projeto. 

A necessidade de Implantaç30 de novo porto seco no Porto de Suape advém du aUrl1l:mto do 

V<llume de carga n~cionatizada no Estado. Entre os anos de 2UUb e 2011 esse crescimento foi de 318%. 

Atualmente, a estru:ura pari! recebiment<> de carga consiste em doi!'> terminai!'> alfandegados 

110 Porto de Suape e um porto seco locallzado a 50 km de distância. O .'0\10 porto seco teriÍ 

invc:;tirrcnto d e i:Iproximadamcntc RS 64 milhões até o seu 15° ano de vigência. (Acórdão n!! 

3.012/Plenârio, de 08 .11.2012; TC nO 037.84-3/2011-7; Relator: Ministro Valm ir Campelo, Un idade 

Técnica: 1~ Sefid) . 

TeU realiza acompanhamento de outorga cm Porto Seco de Salv3dorjBA 

O Tribunal rea lizou .:Jcomp','lnhamento de outcrga do primeiro estág io de licitação pena 

permissão de exploraçào do Porto Seco a ser implementado em Salvador. Portos secos são recintos 

i'llfand~gi'ldos de u~o público, situados fora da zona primária de portos e aeroportos, nos quais .são 

e)lecutadas operaç~s de movimentação, arm .. m~nag~m e despacho aduaneiro de mercadorias e de 

Ixlgagem, sob controle aduaneiro. O trabalho do Teu verificou o exame- da out orga obsproo .. ndo 

a~pectos de viabilidade técnrca-ambi~(jtal e ecollÔmico-financelra. tais como e5:tudo de demanda, de 

capacidade ope racional, dimensionamento físico. estimativa de receitas, despesas e Irlvestimentos, 

além de fluxo de ca ixa e cálculo tarifário. 

No que se refere ~ viabilidade técnica-ambientai, o Teu conduiu que a Receita Federal atendeu a 

todos 05 requisitos previsto; nos normativos. Quanto aos aspectos econômic:o-financeiros. segundo o 

Ministro-Relator Viilm ir Campelo, embora o procedimento de outorga estcj~ de acordo ,om as normas e 

p:-jti:::as do 5ctor, exist e oportunidade de promoção d~ competitividade entre os Portos Secos, a fim de 

evitar prejuizos aos usuârios do serviço, espedalmente quanto aos riscos de que o mesmo grupo explore 

mais de um Porto Seco na mesma regiiio. 

5endo assim, o TeU aprovou o primeiro est~gl0 de f'scallzaç~o da outorga de permlssãD e 

deter 'Tlinou à Oivisão de .suporte e In~raestrutur.l Aduaneira da Heceita tedera l que encaminhe ao 

Tribunal, em 180 dias, regul3mentação disporldo sobre as formas de promover a competiti,,'idade e 

garêlntir êl concorréncia entre os Portos Secos outorgados. (Acõrdão n9 3.367/Plenário, de 05.12.2012; TC-

040.438/2012-0; Relator: Ministro Va;mir (ampelo, Unidade Têçnica: 11 $efidl. 
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4,10,7, Agricultura e Desenvolvimento Agrário 

Tribunal recomenda melhorias para ações de defesa õlgropecuária 

O TeU recomendou ao Ministério da Agr icultura, Pecuárja e Abastecimento (Mapa) que 

Intensifique a fisca lização de bagagens nas fronteiras do Brasil para d iminuir o risco de pragas e doenf<ls, 

que possam ingressar no País, O Teu recomendou à Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério que 

avalie a poSSibi lid ade de delimit ar os produtos importados ou exportados em cada ponto da frontei ra com 

o objetivo de adequar a infraestrutura e o quadro de pessoal ii cada região_ O Tribunal recomendDu 

também qu e os pontos de travessia sejõlm equipados com detectores de materiais o rg€ nicos, capazes de 

ide ntifiCêlr nas bagagens itens de origem animal e vegetal. 

Além disso. foi sugerido ao Mapa que crie metas e indicadores de desempenho e5peciflcos de 

inspeção; fiscal ize inlensanerte estradas secundárias e pontos criticos de acess() ao País; gara nta repasses 

de recursos a estados e municípios para financiamento de protelOs e programas de defesa fitozoosanitãria 

e promova acordos de cooperação com outros órgãos fis.o::::aluadores pa ra realii:::.n trein.:tmentos e açôes 

que possam auxiliar no combate de pragas e doenças_ 

De acordo com o relator co processe, Ministro José Múdo, das vinte Unidades de Vigilância 

AgropeOJ~rig IUvagros) imclisadas pelo Teu, apenc~ quatro fi:scal izam bagagem. em ho rário integr<ll e 40% 

não realizam qualquer controle de bagagem. "Embora o Mapa ten ha realizado concurs() publico paro; o 

preenchimento de 390 vagas de Fiscal Federal Agropecuárlo, nao houve mudanÇi) signiflC3tlva no qJadro 

descrito", apontou o relator. 

o Tribullal ainda reiterou recomendações fei tas em 2006. Entre elas está a d i'wlulgação das regras 

de trânsito internacional de prodl.t()s ag ropecuarlos, mapeamento das necessidades de infraestrutura das 

unidades de Vigiláncia Agropecuá ; a Internacional e promoção de concurso público para fisca is e agentes 

admi nistrativos. (Acórdão nº 2.961/Plenário, de :U.I0.2012; TC-02&.lSS/2011-7; Relator: Ministro José 

Muco, Unidade Técnica: Secex-MS). 

Teu reitlizit auditoria@mPolítka dI! Garantia de Preços Mínimas da Conab 

O Tribunal moniturUlJ o cumprimento de deliberações decorrentes de a uditoria realizada para 

avaliar processo:!> de armazenamento e fi:!>calização dos estoques públicos a c<'Irgo d<l Comp;:lnhi<l Nacimul 

de Abastecimento (Conab), Inseridos na PolítiCil de Gar.:;Jntia de Preços Mínimos - iniciativa que prevê a 

<lquisição de uma cesta de ptodu-:os agdco las que devem ser <lrmazenados de f(lrma segura e eficie nte, 

p;ara coibir deS\l:os e manter a quahiade e quantidade dos produtos a serem lançados no mercado em 

época oportWla. 
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A audit o r ia verificou os sistemas informatizad os de controle de estoques ut ilizados pela Conab, 

a logís lici'l rJe <l rmaztma me nto e o proce~o d e re cuperação de débitc-s oriundos de desv;os e perd as de 

produtos. 

o Teu co nsiderou cum oridas ou em fase de implementação as determinações e recome ndações 

do Acórd 30 oriEinal (123/ 2010- P1en~rio) . Entre e las. que a Conab passasse a exigir a garantia de de pósito 

em todos os mntratos de depósito efetuado junto a terceiros para armazenamento de pro dutos públicos; 

que não perm itisse a partiopação de gerentes ou enca rregados de operações em fiscalizações realizadas 

no estado de sua lotação e que enviasse plano de ação com cronograma das m edklas necessárias . 

AI ~ rll disso, fm.am considera das implementadas as recom endaçOes referentes a proporcionar 

m e lhores. condições e struturais par", a ~ea l ização da fiscalização de estoques públicos com a incorporação 

de regulamenlos e o rientações referent es aos procedimentos de v;storla da Infraestrutur;) tisica do 

.a rm azém para o adequado armaz.enam ento de grãos, prazo de envio do Termo de Verificação e 

Notificoç50 - TVN, cntre out ros aspectos ttknicos . 

o re lator do processo, Ministro Rai mu,do Carreiro, c'est3cou que "ainda há pontos que merecem 

o acompanhamento do Tribunal, notada mente a necessária atual izaçã o e padronização dos 

procedimentos relativos à fiscalização de estoques públ iCOS e recuperaçao de débitos por via judicial, 

razão pe la qual o monitoramento do citado ACÕfdão n2 123/2:010- Plená rio de .... e continrnr". (Ar:órdiío : nf' 

3.355/rlerário, d@ 05.12.2012: TC nf' 015.211/2()1.1-8; Relator: Ministro Raimundo Carreiro, Unidade 

Téco ic", ; Se prog). 

Irregularidades em terminal pesqueiro d o Rio causam prejuízo de RS 1,4 milhão 

O Teu idenlifi::ou ir regularidades nas obras do Terminal Pesq'J eiro Publico do Estado do Rio d e 

Jane iro (TPP/RJ ), sob respons<lbilidade do Ministério de Pesca e Agr icultura (MPA) , As falhas geraram dano 

estimado e m mais de RS 1,4 m ilhão. 

Segundo o relatório de aud ito ria do Teu , o projeto executivo das obras fo i licitado antes d e 

ob::eoção de licença am bient <ll. O MPA não pe rcebeu que o local o nd= seria ins:alada <I planta c'o 

e mpreendim e nto é area residencial e suje ita às restrições re lativas à segura nça ae roportuári<l. A fa lh<l 

viola, ao mesmo tempo, leis mu" icipais de uso e ocupação d<l sa fo e normas fede rais de 'iegura nçtl de vnn. 

O val<lr do dano refe re-se a projeto exe cu tivo q ue se to rnou inservive l devido à impossi bilidade de 

implantação do TPP!R1 na loco lida de definida . O mesm o Ministério ha\'ia re incidid o no cometimento de 

idênt ici'l5 irregu larida des. lia s o b -as de refonud I:: drrl pl i~ç1ío do Terminal Pesqueiro Público do s. Santos, 

quando d escumpr1u determinações ante rio res da Teu. 
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o Teu determi nou insta uração de tomada de contas especial para a pu~r responsabilidade pelo 

dJno aos cofre~ públicos e determinou praw para que os responsáveis peola r(!~l i%\Iç~o da conc:nrr~ncia 

apresentem d~esa ou recolham aos cofres do Tesouro Nacioml a quantia atualizada do prejuízo 

estimado. (Acórdão nS! 3.·nO/Plenário, de 10.12.2012; TC n~ 028.751/2010-8; Relator: Ministra Ana 

Arraes, Unidade Té cnica: 8~ SeO!!x). 

Tribunal constata falhas em ProgTama de Crêdito fundiário 

Auditoria do TCU constatou fa lhas no Programa Nacional de Credito Fund iário {PNCI-), CUJO 

obJ@tivo ~ fad litar, às famílias rurais, o acesso a crédito para;) obtenção de imóllels rurais e infraest·utura 

básica . O trabalho constatou que há incon formidade na impla ntaçilo e no desenvolvimento do~ pmjetos 

de construção dos assentamentos e na seieção dos b 5!neficiários e dtls :Jropriedildp~ rurilis que recebem o 

crédito. Os controles intemos e a gestao financeira também apresent<lm frdgil idades. 

Entre as falhas, há insuficiência de d;"'Ulgação adequadi! pari! atinf:ir o público-a lvo do Progra ma; 

~col ha d3s imóveis rurais sem a participa,ão efetiva dos beneficiários de acordo com as regl'ils 

estabelecidas .. causando atraso e problemas técnicos na constru~o das casas. 

Também há inadequações nas propostas de financiamento e fa lhas na elaboração dos projetos. Os 

serviços de assistência técnica e de extensão rural ofer@ddos são intem.oestivos e insuficientes para as 

necessk:lades dos beneficiários do Programa. 

Segundo o re la tórIo da 3t:ditoriz, a gest~o financeira dos recursos do Programa possui grave 

inadeQuaçgo, pois as dividas venci das não "brI sendo devidamente efetivadas . Sendo a ssim. o TeU 

determinou ao Banco do 6r .. sil e Banm do Nord~st~ que co mprovem a efetiva cobrança extrajudicial das 

dividas ve ncidas e nllo pagas, além de regularizílr as upt:r<llrves do Fundo de Terras (l da Reforma Agrária 

que estejam inadimplent &s. 

Quanto aos control es internos, os beneficiários desconhecem os canais pertinentes para ii 

formu~a~ d~ de núncias de irregularidades, em razão da deficiê ncia de divu lgação por pa rte dos gestores 

do Progr.tma. 

Diante desse cenârio, C Tribu nal determinou pr~zo para que o Ministério do De.senvolvimento 

Agritr io (M DA) <lprcsentc p l:!!no de ;::u;50 para ;]dOção de medidas. Entre elas, ;) 3n.3lio;e dos benetici.:'!rios 

não enquadrados. nos criterios de seleção; a divulgação m ilis eft>tiva do proerama nos f',,,tildm; 

partfdpantes e a análise prévia de vi<lbi lidade d.a tem, par.a .. aprovaç~o das propo~la5 da aquisiç~o de 

imôveis pelo progr<lm.a d@ aéditll fundiário. 
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o Teu t.:mb~1T1 1t:!t:UIllt:!lIduu ~ Rt:!U!itit F~d~r<il t 010 Ministério do Trabalho e Emprego que 

disponibilizem os l>amo~ Lh:! d'l(lu~ dU MDA lJiml U CrLwunento ue sistemOiS como CNPJ, Rais, Sisob, Siape, 

TSE e Sipra, de m~nelra qUi: facilite a seleç~o dos beneficiários e melhore os controles de financiamento 

do Programa. {Acórd:lo nll 3,033/Plenárl::l, de 08.11.2012; TC nll 009.242/2011-2; Relator: Ministro

SubStituto André luís de Carvalho, Unidade Temica: Bt Secex}. 

Tribunal constata Irregularidades: em assentamentos no Paraná 

Auditoria do TCU constatou irregul;uidades na aplicação de creditos orçamentârios para refo rma 

agrária sob ii responsabilidade da SUperintendência Regional do Incra no "'ar.má. O T-ibunal exa."irou o 

u~o d" milis de R$ 19 milhões referentes ao créd ito para i1stalação de dois dos maiores assentamentos do 

EstJdo: Cclso Furtada e Ireno Alves dos $antos. 

o oédito Innalação prové recursos f inanceiros aos beneficiários da reforma agrária para 

assegurar a instêlação e desenvolvimento inicial ou recuperação dos projetas do Plano Nacional de 

Reforma Agrária. 

Segundo a aud itorIa, foram concedidos créditos para benefie:l~rlos que n:lo atendem aos ·:rltérlos 

do progrilmôl de reforma a,ii:rária. Também se constatou ii falta de controte na aquisição e a MO ut ilização 

de mate riais de construção adquiridos com o crédito; indícIos de desvio de retursos nil execu~o das obra s 

de construção das residências; irregularidades nas contratações das empresas fornecedoras dos materiais, 

além de cobranças indevidas de taxas de adesão e df! despf!sa,; O(Ier .. donais da cooperattva dos 

benf!flciârics do crédito. 

Di\l!ite des~ cenário, o Tribunal determinou à Superintendência do Incra no Paraná que apresente 

Plano dê Aç50 contendo cronograma de implementação de medidas que sarantam o cumprimento e ~ 

fIScali zação dos recu~os referentes ao crédtto Jnstalaç.~o. (Acórdão n; 2.761/ Plenálio, de 10.10.2012; TC· 

030.448/2011-5; Relator: Mlnistrtl AnA Arraes, Unidade Técnica: 5ecex-PR)JI 
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5. OBRAS PÚBLICAS FISCALIZADAS 

Desde 1997, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) determina 

que o TCU envie ao Congresso Nacional, anualmente, 

informações sobre as obras fiscalizadas. 

OCsde 1997, ~ Lei de Oiretrize$ Orçamentárias (lDO} determina que o TCU envie ao Congresso 

Nacional, anualmente, info rmações sobre as obréls fiscalizadas. Des5e modo, o Tribunal p r!::!pi:lra um relatório, 

que reúne dados sob re as auditorias reillizad 35 e apresenta a situação geral das obras examirlada5 a 

deputados e senado re:s l que definem como será a distribuição de recursos no orçamento do ano seguinte. 

De acordo com a lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO/2013), lei nO 12.708/2012. de 17.8.2012, d 

seleção das obras e serviços a serem fisGllizadas deve considerélr. e ntre outros fatores, os valores 

autorizado e empenhado no exercício anterior e no e)(erd cio atual; os projetas de grande vulto; a 

regionalização do gasto; o histórico de irregulari dades pendentes e a reincidência de irregularidades 

cometidas; e as obras contidas no Anexo de Obras e Serviços com Indícios de Irregularidades Graves da lei 

oro;amelltária que ainda apresentarem problemas. 

No entanto, a execução f isica, orçamentária e financeira dos contratos, convênios, etapas, 

~rcelas ou 5ubtrechos em que foram identificados os indícios fi cará condicio(lada à adoção de medidas 

saneadoras pela c:'Jrgão o u entidade responsáve'. sujeitas à prévi<l deliberação da Comissão Mista de que 

trata o art, 166, § 1~, da Co nstituição, [)esse modo, O Teu, previamente <ii pntrpea anual do relatório 

ÇQnsolidado sobre fjSCilliül~io de obras (Fiscobras), informa as irregularidades ao Congresso Nacional à 

medida que vão sendo constatadas, Os gestores também tomam ctêncL3 das constatações feitas pelo 

Tribunal no decorrer das fiscalizações, e têm oportul'1idade de apresentar justificativas ou comprovar a 

adoção de medidas saneadoras. 

Assim, 00 dia 31.10.2012, o Presidente do TeU, Ministro Benjamin Zymler. entregou ao Presidente 

do Congresso Nacional, Senador José Sarney, o relatório consolidado das fiscalizações realizadas em 

obras públicas no ano de 2012. O trabalho, além de verificar a correta aplicação de recursos federais em 

obras pub licas, também tem por objetivo prestar infrtrmações ao Congresso Naôooc;1 para subsidiar a 

<lprovação e o acompanhamento da Lei Orçamentâria de 2013. 
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A lD0/2013 considera irregularidades graves os atas e os fatos que recomendem a suspensi:ío 

caute lar das e}(ecuções f ísica, orçamentária e finOlnceira do contrctCl, convênio ou instrumento congê nere, 

ou de etapa, pJrcela, trecho ou subtrc·:ho dJ obr<l ou serviço, que sendo molterialmente relevantes, 

tenham potencialidade de ocasionar prejuízos 

significativos ao erário ou a terceiros, possam 

enseja r nulidade de procedimento licitatório ou de 

contra:o, ou configurem desvios 

rel;Jtivamcntc ;JOS p( ncípios a que está submetida 

a Administração Pública. 

Ap ós o f'mcam inhamento do relatório 

consolidado ao Congresso Nacional, o TCU 

continua a análise dos processos, considerando as 

justificati\las dos responsáveis e nvolvidos. 

Cumpridas as determina ções, o Tribunal informa à 

Comis~o Mista dó:! Pli!:I nos, Or-ç<lrnentos Públiu~ e 

Fiscalização do Congresso a el im inação de ó bices à 

continuidade das obras saneadas. 

Distribuição gl!ogr:ifkil dil§ Fis~dri zaçõt"!> 

No decorrer dos traba lhos do Fiscobr~s 2012, o TeU realizou 200 fi~ca l izaçõ€':i io foco, as quais 

contemplaram as mais relevantes funções orçamentárias detentoras de recursos do Orçar1ento·Geral da 

União de 2012. Entre as auditorias destacaram-se, em relaçã o à quantidad e de fiscalf23çõ~ real12adas, as 

tunções Transporte, Em: rgia, Ed ucação, Gestão Ambiental e Saneamento, com 100, 3U, 20, 14 e 12 

fisca lizações, respect ivamente . 

Gr ;ifico 1 - Distribuiç.lo d;l qU;Jntid;l de dI' fi~c:J I i1;JçlS e~ pDr FLJnç~o dê Governo 

<:'2n eamento 

Gest:l o 

E du~ .. ção 
10% 

15% 

Tl'i!nsporte 
, 5 0>;>;, 
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o montante de recursos orçame n-::ário~ fiscal izados foi superior a RS 33 bilhões . A função Enel"gia 

fo i a Que apresent ou maior volume de recursos fi scaUzados (R$ 22,9 bll" ões - 59,78%). Em segundo luga r 

a pareceu a função Trtmsporte (R$ 8.4 bilhões - 22,0791; ). 

Sob a ótica dos programas orçamentários. verificou·se q ue as subfunçõcs Infrüestruturn, co m 111 

fisca~zações. Planejame nto e De:senvot-"imento Urbaro. com 20 fISCal izações e Integração Naciona l e Meio 

Ambiente, também com 20, fQl"am destaque5 e m q llantidade de rlScal izações realizadas. Já a subfunção 

Ob -as Especiais, .;om dotação superior a RS 21,S. bilhões, foi a subfunção mais express iva quanto ao 

volume de recursos f:scülizados. 

o TCU efeluou 132 fiSGtlizações em obras do PAC qu e se distriburram por nove funções de 

gO"'t!fnO: Lra nspone. e ne rgia, ed ucação, saneamento , gestão allb iental, urbanismo, agricultura, saúde c 

segllrança publica . Em termos de quanti dade de fiscalizações, esses empreendimentos re ur~!iientaram 

66% do tota l, enqua nto a d ota ção orçamentária envolvida ati ngiu RS 32,7 bilhões, o equivalente a 85% do 

montante glo bal fiscalizado . Foram apontados indícios de irregularidades graves com proposta de 

paralisação e m 15 obra s, o que eq uivale aproxim ada mente a 11.36% d o total de empreend im entos 

compreend idos nesse Progra ma. 

Os achados d e a ud itoria foram classificados. em consonância com a lDO/ 20B: 

• Indrcio de irregula ridade grave com recomendação de paralisação (IGP) - atas e fatos 

miilleriaJmente relevantes em re lação ao yalor total contratado que aprEsentem potencialidade de 

OCilsionar pn:!juí:.i.os aoer.irk ou a terceiros; 

• indício de irregulilridade grave com recomendação de retenção parcial de valores (lGR) - aquele 

que, em bora atenda à oonceituação contida no ite m anterior, pe rmite a cont inuidi'lde da obra 

desde que haja autorlzaç30 do contratado para retenç~o de VaIOfE'S a serem pttgos., OlJ ii 

õ:lpresent:lção de garantias sufICientes para prevenir o possível dano ~o erário, até a decisão de 

mérito SO!lre o indício relatado; 

• indicio d e irregularidade grave com recomendação de continuid;:adc (IGC) - aquele que, e:nbora 

gere citação o u audiênd a do responsável, não atende à conceituação contida nos nem anteriores.. 

Das 200 obrü~ f j!;c.llizadas, for~m ilpo.'ltôldo s Ind rdos de i rregu la~dade s graves em 124 obras. 

Oc.ss~. cm 22 C<Jsos, o s indicias são potencialmente pa ra lisadores de contrato, convenio, etapa, parcela 

ou trecho de obra; em 6 casos, reco mendo u-se retenção cautelar e e m outros 96 casos, os ind ícios n ão 

ensejam a descontinuidade das obras. 
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Tilbelil 1 - Distribuj.ção das fj ~lizilr;;ões em obras em função do indício de maior gra .... idade 

Indi(;.O'i PAC Dcm']l~ Obr~5 Total % de quantu:l.ade 

Irrl'!J!:ur;nid3dl'~ gr<lvPli •• 
lG-P 15 

._ - -_.----- - ---- ,_ .. . - - . _,--~ _. -
rG-R 6 

IG-<: 63 

OutriilS I rTegul.,rid.,de5 44 

01 .., 
Sli!m ResulviI • 

SR 4 

TarAI: ;-' ,lU - " .. 
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" 
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200 
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Outr<l~ 

i lTI'g lll arid<!d~ 

"" 
mI 

3% 
--- - -----.. " 

33,S:'" 

35,5% 

4,5% 

4,5% 

100% 

9 

SR 

Sem ressalva 

Gráfico 2 - Distri builCiio das fiscalizalCões em função do il1dido de irregularidade 

Cabe destacar éjue os quantit ativos citados a nteriormente comportam também os indid o .. de 

irregufaridade grave apontado!i em exercícios anteriores e a inda não saneados. Assim, das 22 fi:;çAl iz<lçües 

com indfcias de IG-P, iS sãa referentes a achados de auditoria detectados em fiscalizações de anos 

anteriores. Caso sejam considerados apeilas os novos achados de auditoria identificados em 2012, a 

quant idade total de fiscalizações com indícios de irregularidade com recomendação de parolisação (IG-P) 

cai para sete. 

Com o intuito de comparar a quantidade de IG-P, especificamente @m 2012, @Iaborot.: -se a t <lbelÕ!! <I 

seguir, :a qual apresenta a distribuição das fiscalizações por unidades orçamentárias, consideradas apenas 
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aquelas vinculadas a nov:JS indícios de irregularidade grave com recomendação de para lisação detectados 

no Fls ::obra~ 2012. 

Tabela 2 . Unidades orUlrnentirta5 reliponsáveis pGr obra$ (Gm indicios d e IG·P (c:ol'\~ef"ildos apenas os 
novos .chados registrados em relatórios do Fiso:obras 2012 e som~nt .. i'I<; UO com an menos tr!!s obras tisulizildas) 

PetrclEo Ih.I~~ ro S A - PHRO:lRAS , 1 

Oi!pilnilmEnlO Naclon~1 de Inlraesttutun de TrilflSPOrtei - Doi: 70 • 1.1" 

Ministério das Cid.Jdes ,. 1 - _._----_ . . _. _._-- _ .. - - .. -

Os dados inform<ldos nessa última tibela reflef@fTI a realidade d<ls unil:bldes orçamentárias em 

2012, poiS correspordem apenas aos <Ichados d etectados neste exen::íciO- A SUi'l ~mjl ise indica que, em 

termos percentu<!ls, a Petrobras apresenta a maior incidênoa de obras com indidos de Irregul;:: riclade 

grôlve. Significa que, proporcionalmente, ela foi a Unidade Orçamentár ia com maior percentual de obras 

com IG -P se forem considerados apenas os novos achados detectados em 2012. 

I:m v<llores absolutos prevalece o Dntt como ôI Unidade Orçamentárfa que apresenta o maiOl 

numero de obras com itregularidades graves detectaoas no Fiscobras 2011. 

O GrMico-3 ilustra o histórico quantitativo de empreendimentos com indidos de irregularidade 

grave com recomendação de paralisação (IG-P) ao longo dos últ imos del anos. Ele demonstra uma curva 

descendente em relação à Quantidade de auditori;!s que tiveram obras enquadradas nessa classificação. 
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Groifioo 3 - Hi~ric:o do fÍ5cobras com IG·P 
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Essa lfilje tó ri" de queda relaciona-se, em e:rande oarte, ils altemções progressivas do conceito cio 

IGP que têm ocorrido nas últimas edições da lDO, mormente sob o ãllgulo da re lev~nda material obsolutl dl 

irregularidade, à atuaçao prévia do TeU, à criação de mai!õ uma secret .. ria especiôll iz3dol cm fiSCôlliz<lt;ão de 

obras, à contratação de novos s~idores, iniciativas que se conjugam para dar efetividade à tendência de 

aumento na capa cidade de fiscalização e ens~jar m aior interação do TCU tom os administradores e 

responsávei!. sob SUóI jurisdiçao. visando à melhoria da gestao publica. 

No COflunto das 200 fisca lizações de obras, foram registrados. 714 a cl">aM dt! iludiloria, d istribuídos 

nas á.-eas de ocOfT"ência relacionadas na Tabela 3. Per·ce ue-!o.,., <t ~<:IrLir dos dados apresentados, uma gr.3nde 

incidência de indícios de irregularidade envolvendo processo lidtató rio, orçamento da obra 

(sobrepreço!superfaturamento) e proi~to bâ~co!c}(ecu'ivo deficienLe ou ue:xJ lua liZêld o. 

Tabela 3 - Âreas de ocorri!nàa dOJ achados de auditoria reentrados 

'" 98 

'" 92 

1<, 7' 39 .0% 

" 
,. 

23,O~ 

" 
Oot.lÇao orçil"ll('t1 Mria 21 17 8 .5% 

~o[malizao;:iio e e)(ecLlçl!o do conWinlo 11 10 

Deso..rmprimenlofobstruçllo ,o 7 3,S% 

Mille ambkmte 7 J 1,S" 

I 
(4 } It. wu "" ocarr&-da ~. dt'/~ tId'~ Por ~plo, ·5obrc~~~rur.lln(.mli· CIl_"Il(W" .... MP- .~" ... C'n".<) do> l"'E~m"":.".-. 
~AIlÍln:;a,.,...,:o dE ilOfl"",""",to SCOfl <ll 3p'cscntaçSo dr.. ~"'nt i8l cor l~IU.it'. "N1o eOl'Afl~ CI execuçb do,~ a>I1-tralAdo:5.~. ~P"f;,"""" ,otu 

por ~s r.:Io pn:vi:itc~ c~.~c", den".re D~,"OI. 

De5membra ndo-se OS achados de auditoria, ~ poSSível observar quais foram O~ mais recorrentes nas 

flSCithzaçÕleç deste ano. A.s~im como nos anos anteriores, os apontamen:as das unidode~ técnicas em :"CI3Ç50 

a problemas com os projetes básica/executivo e sobrepre;e/supcriaturamento são as ma is relevantes 

veriflCildos na Fiscobras 2012. 
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Tabelôl 4 - Achados dte auditoria mais reco rrentes em 2012 

h d d d" !lli!.g: ~ ~ 
~ ilChildo~ obra5 ~ 

prOj E'to b<l!iCO/execullvr: defld ~te ou d~atl.Jõl l lzado 

Sobrt'prer;o/~uperfcturamef1to 

Restriçlo ao cará ter oompetitil'o da lici t ação 
-- - -

Fi9:a l i zaç~o derlClel'lte o u orn i~5a 

Oq:amento do (dil;;l l / COTlt rato /Aditivo i"lComplet o ou ina ::Ietl"ado 

Adiillntameilto de l=agaml;Jltos 

o OrçaffiE'nto lião" õlrnmp;tnh:1l1n r1 .. ~ CC1mpo~iç/jf'~ nE' 1nrln~ 1'1~ r_ lI<',f~ IJnit<irln<', np 

5~U~ scn.iço~ 110 I:dltõJ l / OJf1l rilW I Aditivo. 

Inadequaç;1io ou Inexistênela dos crl[~rlos de aceitabilidade de preços uoi'Eárlo e global 

Auséncia di! termo aditivo to_'malizando alterau.õn d..s c:ondiçêies in ic:ialmen1e 

~ctu3dl!~ 

--- --
"3 90 45,00% 

125 83 41$i~ 

3. 31 15,50% 
._-- - - ------------

55 2. 12,OJ'% 

23 21 10,50% 

19 19 9,50% 

19 18 9,00% 
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------------- -
E)(ec:ur;~o di! serviços çom quali dilde dm,denle n 

Avanço desproporcional das t!tilpilSdE!' serviço 10 

Qoontit;:;I;"'QS illadE'Quados 1'103 planilll<l mç03 nlO?ntõltr i.:! 

Existência de atrasos injustili:áveis nas obras e serviços 

Criterio de rr.edição if1ad~Ui! do ou incomp31ti\.'e l com o oojeto 1'12111 pretenjiclo 

In~deqll8ção das prcvidêl10iilS adotadas pela Administraç:i:: para saniH interferêrn:ii!S 
que pouam p ~O'o'O(:II .·" Blras" d,. e bl'tl 

Dt-ficiêncill 11<1 a~re'léflt<l(:ãtJ d .. ~ · r1fa'rn3çÕ~s tOnSt3r'1te$ da pl<lnil ~3 ar(3 frt! ntãri.l do 

Edilal / Contrato I Aditivo 

Demais achado~ 

" 
11 

10 

7 

196 

10 5,00% 

9 4,:.0% 

9 4,50% 

8 4 ,OC% 

8 4 , U:J% 

7 3, SO% 

7 3,50% 

7 3, sre:; 

n.bela .'; - Achado! mais n!CQrren1es com o indicio de irregulari dade grave cam recomendação de paralisação 

(lG-P), c:onsiderildos apenas 05 novos acha dos regist rados em rl':lat6rio'i do Fiscob ras 2012. 

Oewlo de obJl!to tfev1do a ahe/; .lIes qualttatl .... ;u (m:Jd;nças cte proj etO I! de u!enl:iU 
COm.l!ut ;"as modifiaçõe5 rek!v.a1.tes!:l1! m1lteri.!1s - IIJlCl e qualidôldt!) 

, 
1 

, 0, '10% 

1 0,50% 
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A pôrtir dos dados dlSp:lstos na TabetJ 5, verificw·se que, se forem considerados apenas os novos 

indicio.; registrados 00 âmbrt:o do Fiscobras 2012, há oito achados de auditoria classificados com indícios d e 

irregu laridade grave com r~:omendação de para lisaç.ão CIG-P), detectedos e m sete empree ndimentos. 

Assim, O<i nmim indícios mais Cr.;ves foram df;correntes principalmente de prob lemils no sobrepreço e 

superfaturamento, alem de defICiências dos projetas das obra!i.. 

Em 2012, assim m mo nos tinos anteriores (2010 e 2011), adotou-se a criação de subconjuntos de 

auditorias de obras publicas em objetos sim ilares, os quais foram denominados Fiscalizações Temáticas. Isso 

permitiu a real ização de trabalhos voltados P;3r3 empreendimentos com c:;racterlsti e:!$ semelhõ:mtes, cujO$ 

resultados podem ser €Ktrapolados para um conjunto maior, possibilitando ganhos de eSlCala na correção de 

problemas deteaados, propordonando efeito multlpllcirtll1fl nn~ bE'neffcio~ das tisca lizações. 

Dentre as 200 auditorias de obras, 60 se referir.-,m ::'I e~se tipc de fisc<l lização, o que corrcsfX)ndc õI 

3 0% do t ot;)l, e fO."'"am divididas da segu inte forma: Quadm Esportivas (lS), lw p.ll"3 Todos (iS), Projetas do 

Dnlt (15) e Terminais Flmiais (15). 

Ao SI'! :;m.,.lis~rem as rêferi da~ fi !õcêdizõlÇÕ"!õ 'ilm função dos indícios de irregulil rid .. de, veriflCa-se ii 

predominância da ocorréncia de ai, conforme demonstrado na tabela abaixo, Que demonstra de Qt.J € modo 

as tem<! ticas foram dassmcadas. 

Tiibf!la 6 _ Fisulb<1 ç.líl!~ Tl"m~tit3S por ind icio dI! irregul ;a r idade 

[~ lI!lO ~ <ID m =1 
proJetot: d":l D'lh ; , 1 15 

Te rmÔ"lais Fl l1Yil1 [~ " " 
au<Hl .... krw>:1"~ 15 15 

l~ P....-aTod"" , 13 15 

I 
-_. 

Além das auditorias realilad.íls anualmente no âm bito do ciclo Fiscobras, o TCU atua n3 fist<3lização 

d p. obras em outros momentos, principal Tlente em decorrência de representações e denuncias oferecidas a 

I:!st. Corte. 

Dentro d o praz.o de 12 mesei f1J(ado na lDOj2013 (1!:!.8.2~11 a 3 1-7.2012 - adoFiscobr~ 20 12), 

consta no sistema de controle processual que foram autuados 314 processos relativos a fiscalizaç.l!lo de 
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obras êI~m das 200 auditorias do Fis.cobras 2017_ Fm fu nção da sua origem, Eles estão classifi cados 

conforme indkado na tabela abaixo. 

Tabela 7 - Pro~ssos de fiscaluilção de obras autuados no TCU nM últimos 12 meses lexceto FrscotJras). 

------
" 

Os b~nefir.:i{J5 fi n<:lm:eirlh ÚdS riSCéllizaçOes fo ram registrados em conformidade com a Portaria-

Segecex fi2 10, de 30 de março de 2012, a qual define as seguintes classificações: 

\11- proJ::osta d~ ben~ficio potend31: benefício correspcndente às propostas de enca minhamento 

formuladas pelas unidtldes t~lIj[dS, rna":i ainda não apreci.:ldas pe lo Tribunal; 

\Ia - benefício potencial: ben~ficio decorrente de deliberação do Tribunal cujo cumprimento ainda 

não foj verificado; 

VIH -- benef ício efetivo: benclicio decorrente do cumprimento de deliberação ou antedpado no 

âmbito ad ministrat ivo em ralão de processo em a ndamento no Tribunal. 

No âmbito do F i s~obrJs 2.012, o total de beneffdos finarcei ros estimados alcançou a ordem de R$ 

2.5 bilhões, e cst50 dist ribu idos llJ form.:a d.:a T.:abel,J 8 a seguir. 

Tabel;; 8 - Re<>umD BeneflciO!i Ertlmadas - Fis[obrCls Z012 

Prop<!~:ôI de Bene1icio ~I.:mru! tEuimadJ) 2.0S2 .1IH.210, 63 

R .. llPf.,l n P,,~ .. nr i>e l 250.774.885,79 

S"""Tocio ~~tivo 16'_4 l 8.996,12 

A relação das ob-as com indícios de irregularidades graves detectadas pe lo Tribun<ll está disponível 

PClrd consulta na Portal TOJ - http://w.lJW.tlu.gov.br. {AuJflMon2 2.928jPlenário. de30.102012.TC 

033.616/1011-6, Relator: Ministro Aroldo Cedral, Unidade Técnica: l i! Secob). 
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6. RELACIONAMENTO 

EXTERNO 

COM O PÚBLICO 

A efetividade do sistema de controle depende da conjugação de 

esforços institucionais com o exercício da cidadania. 

o Congresso Nacional, como titular do controle externo, e a sociedade, coma beneficiária das 

ações governamentais, possuem papel importante pOirói o SUC~!iD das açõe~ de controle. 

Desse modo, interagir com a sociE>dade e estreitar o ,elccionamento com o Parlamento, por 

meio do estabelecimellto dE' C<l n<lis apropriada-s de diálogo que permitam a idEntifi cação de demandas: 

e dEO expectiíl t ivas, bem t:OITlO ii C'fpi 3r;:iio d t" informaçãt"5 t"~trõ'ltégici'!~ p ar i'! (] f>)(flrdrin rio rnntrnlf' , 

emergem como ações indispensáveis à definição de foco de atuaçao, ao forta lecimento do cootro le 

e)(terno c 010 incremento da sua efetividade. 

Os gestores públicos rlesf'mpenham p<lJlel crucial nesse processo, pois, por um lado, constittH'm 

verdadeiros objetos do con: role, quando têm suas contóls e atas de gestão apreaados. e, p:Jr outro, 

podem <JtU<lr como parceiros, na medida em que as b(lélS prát icas de ges~ ão por eles adotadas podem 

ser exemplo para utilização em toda a Administração Pública. 

6.1. Solicitações do Congresso N<lcional e de Parlamentares 

A Câmara dos Deputados, o Senado Federal e as comissOeS têcnicas ou de inquérito podem 

solicita r ao Tribunal <II reali:i:a~o de OIuditoriOlS 12 o fornecimento de informações sob re fisc<õllizações 

efetuadas. 

Essas demandas são atendidas. por meio da instauração de processos denominados Solic itação 

do Congresso Nacional [SCN). Durante (l 4~ trimestre de 2012, furam autuados, n:> Tribunal, 34 

processos dessa I"I3tureza e apreciados 21 processos. Ao final do períodc, estavam em tlõ3mitação 74 

prU(:e~sos t::'o tipo SCN. 
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,------ --_ .. .. -
-Processos de SCN autuados 

.Processos de SCN julgados 

-Processos de SCN cm tr~mit3ç50 do Tribunal 

6.2. Audiências no Congresso Nacional 

Entre as iniciativas promovidas pelo Congresso Nacional para fomentar a participação da 

socedade dvil organizada no exercício das ativida de5 relacionadas com o Poder legis lativo, destaca-se a 

reunião de audiência publica, promovida pelas diversas Comissões das Casas do Parlôlmento como 

instrumento destinado a instruir as matérias em trâmite, bem como tratar de assuntos relevilntes de 

interesse público. 

05 pla n05 institucionais do TCU est abelecem ações voltadas ao fortalecime1to do canal de 

comunicação com o Co ngresso Nacional. ii ampliação da ofert<t de prudutu50 e ii ílprCs.€ntàÇdo de 

trabalhos re levantes do Trib unal ao Parlamento. 

Desse modo, a participação do Tribunal em reuniões de Comissões e em a ud_ência públi ca se 

traduz em sigroificati..,.a oportunidade para a discussão de temas indi~pensáveis ao aprimoramento das 

ações de cont role a cargo do TCU e do próprio Congresso Naciona l. Estão relacionadas a seguir as 

participações do Tribunal nesses eventos no 4º trimestre de 2012 . 

Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização ICMO) 

No dia 13 de novembro, o Comitê de " ..,.allação das Informações sobre Obrêl!5 e Serviços com 

Indícios de Irregularidades Graves ICO/), que integra a Comissão Mista de Orçamento, rea lizou reunião 

técnica com 05 gestores de obras com indícios de ilegaJidades graves apontadOS por fiscalizações do 

TCU. Ao todo foram \o'eriflcados 22 indícios de irregularidades em empreendimentos financiados ne to do 

ou em parte, com verbas federais, que correm o risco de não poder rec.eber recursos no orçamento de 

2013. Os p~oblemas mais comuns encontra dos pelo Tribunal são superfaturamento e sobrepreço. Após 

reunião, 05 ó rgãos do Executivo se comprometeram a soluciona r a maioria 005 pontos I ~"antados pelo 

Teu, evitando ass im que os empreendimento s sofram bloqueio orçamentário no próximo ano . 
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Comissão Mi~a de Planos. Orçamentos Públicos e Fisca li zação (CMO) 

Nos dias 27 e 28 de novembro, a Comiss50 Mista de Orçóllmento dóll Câmara dos Deputóll:::!OS deu 

continuidade à d iscussão sobre obras com indícios de ir regulôlridades graves apontados pelo Teu. Para a 

série de audiências forólm convidada s representantes do Tribunal e outras e nt idades, como Petrobras. 

Ministério das Cidades e MinistérIO da IntegTólção Nacional. Os temas pautados foram sobre a 

poss ibilida~ de liberação da obra de duplicação da SR·U 6. no Rio Grande do Sul e o indíciu d~ 

irregularidade gralo'P na obra da Refinaria Abreu e lima. dentre outros. 

6.2.1. Câmara dos Deputados 

Comissão de Seguridade Soci81 ~ F~milia (C55F) 

No di<l 5 de dezembro, representante do TeU acomçanhou ii reuni ão o rd inária di:! Co missão de 

Seguridade Social e Famflia (CSSF) ca Câmara dos Deputados. Um dos te mas d iscut idas na reu nião 

reôlli2ada no plenário pelos p:arlamentarec; da CSSF ftli os pontos divereentes na interpretação da lei 

Complem entar n2 141, de 2012 . Es!WI lei establ! le ce normas f;e r<l is de fiscalizaçao, avallaç~o e controle 

dos orçamentos dE Saúde. além de fixar as açôes e serviços públicos de saúde que podem ser 

co nsiderados para fins de apuração do mínimo constitucional. A participaç:lo do TClJ foi a convite do 

Presidente da Co missão, Deputado luiz Henrique Mandett3. 

Comissão de Seguridadl! Social e Famnia (CSSF) 

No dia 16 de outubro, representantes do TeU participa ram de audiência pública promovida pela 

Comissão de Seguridade Social e Fa mília par.a discutir a s ituação do Programa Farmácia Popular nél 

Cilmara dos Dep-lta:::!os. O TCU, uentre outros pontos recomendou ao Governo a elaboraç:lo de ll11 

estudo de comparélção de custo:., ~rt'li\/ irn.~ e abrarteÉ!ncia da Farrnácl<l Popular. Também sugeriu que 

li continu idade e expans:lo do programa sejam condicionadas aos resultados d esse estudo e ~ 

comprovação da ca pa cidade do Oe~rtamento de Assistência F.oinnacêutica do Ministér io da Saúde em 

mon ltorar o programa. 

Comissão de Fisl:iJlizitçiio Financeira e Contro~ da Câmara dos Oeputados (CFFC) 

Nu dia 21 de novem bro, o Teu participou de audiencia publica nil Comissi:in de fisca lização 

Financciril e eont rofe da Câmara dos Deputados (CFFC). O representante do Tribunal ap r~entou m. 

t rabalhos de~nvolvtdos pelo Tr.U na área de- Tecnoloeia da Informação, p rincip~lmente nos setores de 

governança, programas e politicils. ~i~temas, dados. seoeurança, infraestrutura e contrit.oiçÕes. Entre os 
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trabalhos apresentados, destacam-se : o Sistema Nacio" al de Integração d@ Informa ções em Justiça e 

Segura nça Púb lica ~lnfoseg)J o Sistema Informatizado de Controle de Óbito;; {Sisobi) e [) Cadast ro Único. 

6.2.2. Senado Federal 

Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Cons.umidor e Fi<;;calização fi' Controle (eMA] 

No dia 16 de outubro, representantes do TeU partidparam de audiêl'1cia pública na Comissão de 

Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fi<;;calizaçào e Controle (eMA] do Senado Federal. O tf"m;:! ri" 

audiência foi a unificação de informações nos sites mantidos pe lo Senado e pela Cont roladoria·Geral da 

União (CGU) para acompanhar os inVEstimentos destinados à Copa de 2014. O Presidente da CMA, 

Senado r Rodrigo Rollemberg,. co ncordou que o compartilhamento de dados da rá malar confla billdade aos 

port2is da Copa 2014, e detendeu o acesso do Senado c informações totais e repassadas em tempo re.<ll. 

Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle (CMA) 

No d ia 12 de nov~m:JrO, r@prES€ntanté' do TCU pa rticipou d~ ioIudtêm::iii3 plí bliUl ni'! Comis.:'>ão de 

Meio Ambie nte, Defe5é1 do Consumidor e Fiscalização e ControlE' do Se na do Federal. A audiência discutiu o 

Projeto de lei n!? 61)9/2011, de a utoria do Se nad or Aloys io Ferreira, referente à criação de um novo marco 

legéll para parcerias e ntre o Poder Publico e Orga,iZélções n~ Governamenta is (ONGs) que deve 

estabelecer normas darai, objeti .. as e de fãcil monitoramento e fiscalização do uso de recursos públicos. 

Tam bé rr. participaram da audiência o Pres ide fite da Comissão, Senador Rodrigo Rollemberg, a Oiretora de 

ação educativa da Associação Brasile ira de Organizações não Governilmentais [Abong), Vera Maria Ribeiro, 

e o Assessor Especial da Secretaria-Geral da Presidência da República, DIogo de Sant"Ana. 

Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle (eMAI 

No d ia 16 de outubro, representantes do Teu participaram de audiêoncicl púbhca na Comiss.ão de 

Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e "iscalização e Controle (CMAI do Senado t-ederaL O tema da 

ôJudiênci.a foi ii un ificaç:lo de informações nos sites mantido:i pelo Senado e pela Controladorta-Geral da 

União {CGU ) para 3comptlnhar os investimentos destinados à Copa de 2014. O Presidente da CMA, 

Senador Rodrigo Rollemberg, concordou que o compartilhamento de dado'5 d ara mator conflabilldade .<l OS 

portais da [ o pa 2014, e d efendeu o ac~sso do Senado a informações totô3is e repassadas em tempo real. 

Comissão de Meio Ambiente. Defesa do Consumidor e Fiscal ização e Controle (CMA) 

No dia 12 de novembro, representante do Teu particIpou de auditloncia pób lica na Comissão de 

Meio AmbientE', Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle do Senado Federal. A audiência 
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discutiu o Projeto de lei n9 649/2011, de autoria d ::> Senador A1 oysio Ferreira, referente ã criaçã o de um 

novo marco IC@011 para parc::erias entre o Poder Püblico e Organizaç.ães não Gov.ern amentais (ONGs) que 

deve estabe lecer normaS claras, obj etivas e de fácil monito ramento e f iscalizaçã o d o l)!;O de recursQ.'5 

públ icos. Também part iciparam da audi~ncia (J Presidente da Comissão, Senador Rodri go Roltemberg, a 

Diretora de ação educativa da Associação Brasileirêl de Organizações não Governamentais (AbonB), Ver.! 

Maria Ribeiro, e o Assessor Especial da Secretaria·Geral da Presidência da RepuoJica, Diogo de Sant' Ana. 

6.3. Acordos de Cooperação e Parceiras 

Com ii COn!itante I"!voluçBo tecnológi ca e a modernização da administraçã::> publica, mostrou-se 

relevante a b-Jsca de nuv .. !. formas de cooperaçâo que aprimorem o desempenho corpora:lvo do TCU no 

cumprimento de sua mlss~o institucional. Nesse intuito, o Tri bunal seguidamente tem celebra do acordos 

de coope~o técnica com órgãos e enlidades pôbl'co:s, naoonais e internacionais, bem como com 

entidades civis. 

De- modo geral, ii cooperação têcnica te m se most rado saudável na medida em que propicia o 

in1ercâmblo de contl ec lmentos e de experiências e, de p:arte a parte, contrib JI para a c:apacidade: de 

resposta das entidades envolvidas. A celebração e o acompantlamento de acordos de cooperação e 

instrumentas congêner~ firmados pelo Tribunal são regu lamentados pela Resolução TeU n2 211/2008. 

No 4 2 trimestr@de 20U, o Teu também promoveu e porticipou de eventos QUC conta ram com a 

presença de vários órgãos e entidades da Administração Pública e da iniciativa privadz, onde foram 

discutidos temas r~l ~v<lfl tes que vtsam a estimular as ações de prevenção do controle. Estão descritas a 

seguir as principais realizações nessa área no período. 

No dia 12 de outubro. o então Vice-Presidente Augusto Nardes recebeu visita do Ministro dos 

Transportes, Faulo SêrgiO PôlSSOS, que estava acompanhadO do Diretor·Geral do Departamento Nacional 

de infraestrutura de Transportes (Dnit), General Jorge FraICe. Na ocasião, eles trataram de assuntos de 

InterQSs;e do Dn it , entnl! eles aquigção de md1eri:ois betum inosos c indcnizi.'çõcs de: j azid C! 1o . 

No dia 8 de outubro, o então Vice-Presidente do TeU, Ministro Augusto Nardes, receceu a visita 

das Ministras da Casa Civil, Gleisl Hoffmann, e do Planejamento, Miri~m Be lchior. O objetivo da visita foi 

apre-sent:l r algumas das; mudanç,]5 que o Governo estuda. fazer na rt:>gulamentQção da terceiri z<)ç50 de 

mão de obra pelas empre~s cstilt<:is. Durante o encon tro, ii Ministra do ?1a~j8menta informClu que o 

Gove rno e;tá ttabalhand o na edlç.!io de um Decreto especifiCO para as estatdis, pois as empr E! ~a~ rE!tJi::!f""d is e 

as instituições da adm in istraç~o indiret.a seeuem o Decreto n2 2271/97 Que trata d~ contratação de 
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serviços pela administração direta, autilrquias e fundações públicas. Ta mbém participaram da reuni ão, 

dirigentes do TCU e " Secretária..fx~cutiva do Ministé rio do Planejame nto, Eva M .... i" Cel la. 

Ola 11 de outubro, o Min-S1ro Raimundo Carreiro recebeu visita rte eort~ia do GovernadO!' do 

Distrito Federal, Agnelo Queiroz. No encontro trataram de assuntos dó! interesse do Governo do Distrito 

Federal no TeU, relacionados ao Fundo Constitucional do DF. Também participa ram da audiência o 

Procurador-Gera l do DF. Marcelo Castelo Branco e outras autoridades do GDF. 

No d ia 13 de outubro, o Presidente Benjamin Zymler, participou na Câmara dos Deputados, de 

sessão solene de entrega do Prêmio Trarlsparência e Fi!>caliz<lç30 Pública, concedido desde 2004 ppla 

Comissão de Fisca lização Financeira e Controle. A premi2ção busca reco nhece r c dadaos e entld''lCles que 

se destacam no trabalho de fiscalização administ rativa e patrimonial do selO r publico no Brasil. 

No d ia 1 ~ de outubro, o Presidente do TeU. Ministro Benjamin Zymler, o ent:ío Vice-Presidente 

Augusto Ni!lrdes ~ o Ministro Walton Alencar recebe ra m ii Ministra do Planejamento, Orçamento e Ges;:ao, 

Miridm Belchior, O M inistro dos Transportes, Paulo sergio Passos. o Olretor-Geral do Dnit, General Jo rge 

Erne!o1:o Fraxe, e o Oiretor-Preside nte interino da Valec, Josias Sampaio. Os representantes do Governo 

vieram esclarecer a defi niç:l o de preços de dois itens que influenciam o OJ~O de obras públicas: rnater-inl 

betuminoso e indenização de jõõzidiis , 

No dia 16 de outubro, O Presidente do TeU, Minist ro Benjamin Zymler, acOtnp.lnhado do entilo 

Vice-Presidente Augusto Nardes, recebeu representantes do Comando do E)(érclto Brasi leiro. Na 

oportunidade, foi apresentado a autoridades do Te u o novo Sistem;; Integrado de Monltaramento de 

Fronteiras (5isfron) . O Gene raf Antônio dos Santos Guerra fez ap rcscntólç30 sobre o Sisfroo e ressaltou que 

o sistema de visi lância e monitoramento das fron teiras do País lev,J crr cont;l ;IS pürticul3ridades regiona is 

e sodals brasileira!>, e t rará maior integração entre os órgãos ~spond\'els por fronteiras e segurança 

nacional. Também participõ'l,.-am do evellto outros. Ministros do TCU, o I'rocurador-G eral Lu.:::as Roc.ha 

Furtado e au torid i'!d es do Co m ó300U UO Ex~dto. 

No dia 1B de outubro, o Presidente do TCU, Ministro Benjamir. Zymle r. participou do I Seminári o 

"Boas Prát ic.as em Contratações Publjcas: ênfase nas áreas de t ecnoloeia da i nforma~o, terceirização e 

ob ra,S'-'. O evento. realizado na Câmara dos Deputados, promoveu a troca de experiê ncias entre órgãos da 

Administraç~o P':lblica e membros d a sociedade eh.il. 

Também no dIa 18 de outubro. o Presidente Benjamin lymler~ recebeu ii vIsita do Presidente da 

Confederaç30 Brçsileira de Oubes (Csq, Arialdo Boscolo. No encontro trataram da prestação de contas da 
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entidade ao TCU, dellido a parte da \lerbii arrecadada em Olncursos de progn6sticos e lat erias fedefilis ser 

dest ina dê a CBC parCl a for mação de aUetds ulímpico!> e pdrcolímpicos. 

No dia 22 de outubro, o Presidente do TCU, Ministro Benjamin Zymler e ii Presidente da Petrobrás, 

M3ria das Graças Silva Foster, assinaram acordo de cooperação e m nome das dU3!; Imtltulçôes . A 

fina lid ade do acordo lê realiz.ar t reinamentos co m vistas a ampliar o entendimento so bre a atuaçao da 

Companhia, suas ca racterísticas e os aspectos específicos do ambiente no qual desellvolve seus negódos, 

bem como possibilitar a adequada compreensão das competências instituciollais e das ações de 

fiscalização e controle do Tribulla l. Na o po rtuni dade realizaram um balanço dos avanços obtidos em 

reuniões técnicc s rea liza das com o propósit(J de iden tifi car oportunidades de melhoria rla interlocução e 

no atendimento das demandas do TCU. 

Dia 23 de outu bro, o Presidente do TeU, Ministro Benjamin Zymler, recebeu a Ministra da 

Secretaria da Comur,icação Social da Presidência da Repúb li ca, Hele na Chagas. O objetivo do encontro, 

solicitado pela Ministra, foi apresentar ao Tribunal o no .... o model o de rontr;at .. ~o do instituto de pesquisa 

d., ~creta rja, prevendo licitações diferenciadas de acordo com él metodologia de investig<ição. A 

Secretaria realiza pesquisas sobre programas governamentais, politK:as públicas e sobre os serviços 

prestados aos cidadaos. 

Também no dja 23 de outubro, o Presk:lente Benja min Zvmler. recebeu a visita do Pres idente do 

Tribunal de Contas do Estildo de Sergipe (TCE/St). Carlos Alberto SObral, e do COnsel he iro-SUbstituto 

Rafael Fonseca. Eles visitaram também o então Vice-P(esidente Augusto Nardes e o Mi nistro-Substituto 

Marcos Bemquerer. 

No dia 25 de outubro, o Ministro Aroldo Cedrélz participou da reu nião para discutir as conclusões 

apresentadas no levantamento. conduzido pelo TeU, sobre queimadas e incêndios florestais. Cedraz. 

relator da matéria, abriu o encontro do qual participaram representantes dos Ministérios da Meio 

AmbIente, da Integração Nacional e do Desenvolvimento Agrá rio. do Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade. da Força Aé rea Brasileira. do Institutu Br;;t"lIpiro rio Ml;'io Ambiente e dos 

Recursos Naturais Reno\láveis (lbama). da Empre!ia 8 rasi leira de Pe~qu isa Agropecuária (Embrapa ) e da 

Secretaria Nadonal de Defp'it'l r.ivil e Instituto Brasília Ambiental (Ibram: . Entre os te mas tritados na 

""união, fo i desmc<ldL.1 a import;;inda dia criação e execução de polfti-:as públicas com o intuito de prevenir 

focos de q ueimadas e incêndios no País . 

No dia 29 de outubro, o Pr~sidente do TeU, Minist ro Benjamin Zymler, recebeu visita do 

P~idente da G:lixi) Eco nômiciI Federa r, Jorge font ""!!. Hf'.r ... rl~ _ O ohj~tivo do encontro foi estre'tar o 
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relacionamento entre as duas instituições e debater medidas tomõXtas pela C3i)(a para melhorar o sEtar de 

tecnologia da Empres;a. 

Também no dia 29 de outubro, o Subprocurador·Geral Paulo Soares Bugarin, do Ministério Público 

junto ao TeU. participou camo palestrante do Painel sobre "Tcrcciriz.:Iç5o e PublicizOIção dos Serviços de 

Saúdp';. O ~ento, l"Pal ~ado no TCU, debateu questões relaôonadas à transfcrênciil do gerenciamento de 

ações e serviços de saúde par21 entidade'i privadas e do terceiro setor. O encontro contou zinda com 

participação de acadêmicos, especialistas E pesquisadores do assunto, além de representantes do Governo. 

Nos dias 30 ~ 31 d~ o utubro, o Procu rador Sergio Caribé participo u como j::alestrar"1te, da Oficina 

de C3pacitação para Acessibi lidade - Copa do Mundo 2014. O evento, realizado em Salvador, foi 

promovido pel .. Secretaria da Justiça, Odadania e Direitos Humanos do Estado da 8ahia. tendo como 

objetivo capacitar têcnicos e gestores públicos na promoção da acessibilidade para a prÓxima Copa do 

M undo, que terá a capital baiana como uma das sedes. 

No dia 31 de outubro, o Presidente do TCU, Ministro Benjamin Zymler .. e o Mini5tro Aroido Cedraz 

entregaram ao Presk.lente do Congresso Nactanal .. SEnador J05é Sarney, o Relatório de Consolidõ;ção das 

FrscaJizaçÕ€s de Obras de 2012, julgado dia 30 de outubro. O Presidente da Cámiilra dos Deputados, Marco 

Maia, também participou da solenidade. As informações do Tribunal subsidiarão a Comiss30 Mista de 

Planos, Orçamentas Públicos e Fisca li.zação (CMO) na distribuiçào de recursos orçamentártas para o 

próximo ano. 

E ainda no dia 3 1 de outubro, o Presidente Benjamin Zymlcr, participou como pillestrante do "l~ 

Simpôsio de Controle Interno do Ministério da Defesa", realizado no Comi:lndo Geral da Aeronáutica. O 

tema da pale5tra prorerida pelo Presidente mi:mtC\lC o foco n<l5 nO\l<:l5 vcrtc ntc~ c n05 dC'Ã\fios do contro le 

externo_ També'11 patKipar.:!m do evento o Ministro da Defesa. Celso Amorim; o Comilndante da Força 

Aérea Brasileira, Tenente-Brigadeiro Juniti Saito; o Comaml<mle di:! Moi:Hinha, Almirante de esquadra Jul io 

Soares de Moura Neto. 

No dia 5 d ~ novembro. o Presidente do TeU. Ministro Benj amin Zymler, proreriu palestra na Esc:o~ 

de Comando e Eslildo·Mator da Aeronáutica (Ecemilr), no Rio de Janeiro, a convite do Comandante, 

8rigadeiro·do-Ar Rover:;on Milker. A palestra insere-se no curso de Política e Estratégia AEroespacial 

(ePEA) e reuniu oficiais coronéis da Aeronáutka, do Exército e da Marinha do Brasil. 

Nos dias 5 e 6 de novembro, o então Vice·Presidente do TeU, Ministro Augusto Nardes encerrou, 

por meio de mensagem gravada em vídeo. o Seminãrio "Tecnologia da Informação: controle externo em 

lIção·, realizado pelo Tribunal, na Univers'dade dos Correios, em Brasília. Os temas abordados no 
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Seminário envolver.m o planejólmento ~tratégico institucional e e stra tégico de TI, e strutura de TI, 

orçamentação. processo de software, gC'renciatllcoto ele proie Lu:., :.eguraru;a da inforrrar;:ão e outros. 

No d ia 13 de novembro, o Pmcurador Sérgio Ca ribé participou, em Curitlba, do lan ça mento da 

campa nha "A DAB por uma sociedade acessivel e Inc lusiva"', ;lromovida pe la seca onal paranaense da 

Ordem dos Advosados do Bras.il. Em sua (!}Cpo!Oiçaoo Plocuri:ltJu r apresentou um balanço da campanha 

"Mi" isterio Público de Cont.,s pela accssi!JiJidade t01 al", com particular destaque para as ações 

desenvolvtdas no âmbito do TClI. 

No dia 21 de n ovembro, o Presidente do TCU, Ministro Benjamin Zymler. e o então Vice

Presidente Augusto l'iardes vi!Oitara m o Presidente do Supremo Tribunal Federal Ministro Carlos Ayres 

Bdtto. Já no dia 22 de novembro, eles visitaram os Presidentes do 5f>nado Federa', José Sarnev e da 

Câma ra dos Deputad os. Mu,o Maia. Na oportunidade. Zyml~r i'lgra df'c~u a Interlocução com esses 

Poderes e o apoio recebido durante sua gestão ã frente do Tribunal_ 

No dia 27 de novembro, o Presidellte da TCU, M inistro Benjamin Z','mler, o então Vice-Preside nte 

Augusto NErdes, os Ministros Valmir Campelo e An a Arraes e o Ministro-SUbstrtuto Augusto She rman 

visitaram as instalações da Empresa BrõlsiJ de Comunicaç~o (ESC)- O Presidente da empreséi. Nelson Breve, 

al'fe:Sl!'ntou às 2uto ridõldes do Te u u planejam,mto R.<ttr<lt4glco d:a EBC. Os MinistrOS conhet:eram õlind õl os 

estúdios da TV Bras il e da Radio Nacional. 

No dia 3 de dezembro, o Pre!>idente Ministro Benjamin Zymler abri u o worl<shop " Oialogo entre o 

TeU e 05 Serviços Soc.iais AutÔ nomosu. O objptivn rio pnr.nntrn fni a primorar a execução e o controle dos 

recu rsos rtm.·bidos do Sistema S_ por meio do diálOfl;O e da trcca de experiências com o TCU. Foram 

di$(;uliuus ainda assuntos referer tes às dificuldades enrrcntadas pelo Sistema S .• como as contratações de 

bens e serviços_ A prim eira mesa de debates do diálogo fo i moderada pelo então Vke·Presidenle do Teu. 

Minist ro Augusto NorcfCS, C tratou da contratação de pessoa l nos serviços socia is autônomos A segu nda 

mesa de debates do work.shop t liltou da aplicação solidária da Lei 8666/93 nas contratações dos serviços 

sodais autõnomos. moderada pelo Ministro Jose Múcic,. Por fi m. 03 ,ílt;m ... mp!>a de debates foi coordenada 

pelo Ministro-Substituto André lufs de Carvalho e teve oomo lemiÍ tic<I <I participação do controle interno 

no processo de contas. O Mini .. tm Aroldo Cedraz (coordenador) en,errou o Diá logo. Estive ram presentes o 

Ministro Valmir Cólmpclo, e 05 Ministros-Su bst itutos AuglJsto Si" erman e Wedc r de Oliveira c .. 

Subprocuradora-Geral Cristina Machado, além de representantes de entidades do Sl~cma s . 

No d ia 6 de dezemb(o. o Presidente da TeU, Mini ... tro eenjamin 2ymle r, e o então Vice-Presidente 

Augusto Narde::s participaram da ce rimônia de lallçamento do uProgr~mil deo Investimento em Log!!;tlc3s: 
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Portos", r~alizada no Palácio do Pla nalto, pela Presidente da RepÓblfca, Dilma Rousseff. O ProtPIHld tem o 

objelivo de modernizar a infraestrutura do setor portu~rio brasileiro. 

Também no dia 6 de deze mbro, o Presidente BenjGlmin Zym ler participou da a bertura 00 "fórum 

das Agências Heguladoras: destaques e perspectivas da regulação em 2012". O objetlvo do evento foi 

mostrar as principais ações realizada!> durante o ano e promover debates sobre mel horias e ~oluçõe" no 

âmbito da gestão e governanÇil das agências. Compu:;crilm a mCSil, tJmbém, o Diretor da Agência 

Nacional de Águas (ANA), 1J<lIvinu "[ rm:coll Franca, representando o PreSidente da instituiçãO, e o Dlretor

Geral da Agéncia Nacionttl d~ En!:'rgid EI~tr jl:d (Aneell, Nelson Hubner. Autoridades de outras agências 

reguladoras, lais como Agência Nacio nal de Telecomunicações (Anatei), Agª"cia Nacional de Aviação Civil 

(Anac) e Associação Brasi leira de Agências de Regulação (Abar), também compareceram ao fón.:m. 

Ainda no dia 6 de dez~mbro. o Prpsidente do TCU, Benjamin Z,;mler e o Pre5idente do Superior 

Tribunal de Justiça (STJ), Ministro Felix FtScher, assinara m atordo de cooperação entre as duas in5t ituições. 

O objetiilo do a:ordo é dar ao Teu acesso ao Programa de Gestão Dxumenta l do STJ. O então Vice

Presidente, Ministro Augusto Nardes. também participou da sol enidade. 

(1.;0 dia 20 de dezembro, o então Vice-Presidente do TeU, M iniit.ro August o Nardes, no exe rcido da 

Pres;idência, esteve presente na CE'rimônia de anúm:iu du "prograllld de Invest imento par,) o setor 

aeroportuiÍrio", realizada no f'alá cio do Planalto. Na ocasião, fo i anunciada a concessão dos aeroportos de 

Galeso/RJ ~ umfim/ MG. Esta1lam presentes a Presidente Dilma Rousseff, o Ministro da Secretaria de 

Av;ação Civil, Wagner Bittencourt e a Ministra-Chefe da Casa CMl, Gleiii Hoffmann. 
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6.4. Atuação Internacional 

No cenário internacional, o TCU integra 

importantes organismos multilaterais 'de 

fiscalização, entre eles a Organização Internacional 

de Enti~ades FisGl lizadoras Sup!:'riur(,'s (Intas .. i), a 

Organização Lat irm Arn!:'ricana e do Caribe de 

Entidades Fiscalizadoras Superiores (Olace':s) e ii 

Org;mização das Entidades Fiscalizadoras Superiores 

dos Países do Mercosul, Boli";il e Chi le. O Tribunill 

participa, ainda, de eventos com entidades de flscallzaç!o superior no ~mblto da Comunidade de Pafses de 

língua Portuguesa (CPLP). 

Desse modo, o TeU mont~m ralil~ões de cooperilç3o com Entidades Fiscalizildoras Superiores 

(EFS) de vários paJses. A cooperação vai desde o mero atendimento a pesquisa~ e outras trocas de 

informações ate a organização de atividades de treinamento e intercâmbio técnico. 

N:lo obstilntc encontra rem-se em v:gor vários acordos bilaterais cel ebrados entre o Tribunal e 

outras EFS, maior ênfase tem sido dada a cooperaçao técnica que se desenvolve no contexto de acordos 

multilaterais de cooperaç50. 

No 49 trlmC!strc, o TCU esteve representado em eventos relacionados a esses oqi;anrsmos, 

conforme descrito;) seguir. 

No pe(odo de 3 '" 6 d@ outubro, o Ministro·Sub~tituto AlIgu~to sh!'rm;!n p;!rtfdpou ria 1 '~ 

Reunll'o do Comlt~ Dlretivo do Grupo de Trabalho em Auditoria Ambientai da INTOSAI {Work Group on 

Envl ronmental Audiling - WGEA], realizada em Jafpur, {ndla. A reuniao destlnou·se ~ iJprescmoç:lo dos 

resultados do Plano de lrabalho relativo a 2Ul1-2013, beM como à estrutu'aç~o do Plano de Trabalho 

pi)ril 2014-2016 do WGEA. 

No~ dias 8 e 9 de outubro, \} Ministro-Substituto Wede.- de Oriveir<! esteve na Odade do Méxlw 

para representar o Tribunal no Seminário "Desafios da Prestação de Contas na América latina", promovido 

pela Red por La Rendicion de CuentiJs (RRC), entid<lde que congrega ímimeras organizações acadêmicas e 

instituições públiCôs, como a AuditoriiJ Superior da FederiJção Mexicana (ASF) e a FaUJ dade 

latinoamerirana de Ciências Sociais (Flacso). 
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No P\1f> nto foram apresentiados desafios, eKperiênciias e dificuldades em temas afetos à prestação 

de contês na Co lômb:a, no Peru, no Chile, na Arge_'ltina, no Mexico e no Rr~it Parti o param Ilustres 

iilutorid.ades do Mé>:ico e renomados e reconhecidos Conferencistas. O p.ainel brasileiro contoll laTlbêm 

com a participação dos Professores Marcus Melo, da Universidade Federa! de Pernambuco, e Blanor Sceh .. 

Cavalcanti. da Fundação Getu~o Vargas. 

No dia 23 de outubro, o Presidente do TeU, M inistro Benj<3min Zymler, recebeu <3 visita de Henri 

Ayebe Ay::;::;i, Ministro-Delegado j unto à Presidência da República de cam"rões, que estava acompanhado 

do Embaixador daquele País no Brasil. Martin Mbeng, e de Assessores. Ayssi coordena a pasta de Contro le 

Superior do Estado, responsãve i pelas f inanÇéls publ icas de Camarões. O objetivo da visita foi trocar 

e,,-periêm;:ias entre as Entidades de Fisc<l lizaç50 Superior (i:FS,_ A Delegação Camaron~a põde conhecer os 

instrumentos empregados pe50 TeU e o seu poapel no combate à corrupção e na promoção da boa gestão 

das finanças publicas. 

No dia 24 de outubro, o rresidente do TeU, Ministro Bcnj<lmin Zymler, acompanhado do Ministro 

Augusto Na.de:;, recebeu visita de co rtesia do Ministro laudemar Aguiar, Secretário do Comitê Nacional 

de Organização da Rio+20 - Conferência das Nações Unidas. soere Desenvolvimento Sustent ável. A visita 

teve como objetivo o óilgradecimento pela colaboração do Tribunal na organização do I:'\'ento que 

contempla importantes discussões sobre a sustentabilidade e o meio ambiente. 

No penodo de 07 a 10 de nO\:embro, o Presidente do TeU, M in istro Benjam in Zymler, e o M inistro 

Wa lton Alencar Rodrigues participaram da abertura da lS! Conferêncii7l Internacional A nt icorrupção 

tIACC)~ no Centro de Convenç:õe~ Ulysses Gujmar3e~, em Brasília. Pi7lrticiparam ainda da cerimônia ii 

Presidente d~ República, Dilm3 Rousseff, o Ministro·Chefe da Controladoria-Geral dCl União (CGU), Jorge 

Ilage, o Ministro de Relações Extf'!riares, Antônio Patriota, entre outras autoridades. A Conferência teve o 

objetivo de discuti r boas pr.'Íticas, compartilhar el(periências e traçar estI"atésiils comuns pólra o 

desenvolvimento de medidas de prevenção e combate ii co rrupção. 

No período de 24 a 26 de outubro, a Ministra Ana Anilcs, representando o Sccretário-Geral da 

OISC/ CPl P, M inistro ludano Brandão Alves de Souza, participou das Reuniões do Conselho Diretivo e da 

VII Assembleia Geral da Organização das Instit uições Superiores de Controle da Comunidade dos Países de 

línglJA PnrtlJ gtlf'<;~ IOISC!CPLP). rp<'IIli7õ'ui õ'!s n<'ll r.id~de di'! Pri'li i'l , Cabo Verde. Os assuntos tratados foriam a 

Il:5peitn d" i!de_".ão da ümiuiI de Cantils de Timor-Leste como mernblU de pleno direito da OISC/CPlP, 

situação atual da execução do Plano Estriatégico (PU) 2011-2016 da Organização, a rewndução da sede da 

Secretaria-Geral da Organização ao TCU durante o biênio 2013-2014 e ii Declaração da Cid3de d-ê Praia. 

Participou também o Primeiro-Minl51ro de cabo Verde, José Maria Neves:, 
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No dia f> de novembro, o Presidente, Ministro Benjamin Zym ler fez a abe rtura a XXII Assem~leia 

Geral da ol<t02fs . O evento que ocorreu em Gr3m3do, no Rio Grande do Sul, C contou com a presenç:J d o 

Vice-Pres idente da R epúblir:~. Mkhel Tpmpr; do Presidente da Oreanização. Carlos Pólit (EFS do Equador); 

do Coorde nador da Assem bk!-ia Geral, Ministro Augusto Nardes; do Vice-Governador ga úcho, Beto GrilI; d a 

$ecretária-hecutiva da Olace(s, Gioconda Torres (EFS elo Panamá); do Presidente do Tribuna l de Contas do 

Rio G~n.je do Sul, Conselheiro Cezar Mio la, a lém de out ras autoridades. Durante a ce rimônia, os Correios 

lançaram selo e carimbo alusivos ii real izaç.ão da Ass em bleia Geral da OJa::efs, Que foi c blnerado pelo 

PreSlden:e e pelo ent30 Vi::e-Presider.te do TCU, Ministros lvmler e Nardes, @' p@lo Presidente da Olacefs 

carlos P6 1it. 

No período de 5 a l O de nove."T1bro, o Vice-Presidente do TCU, Mini!itro Augusto Nardes, foi e~ito 

por aclamação pela XXII Assembleia Geral da Organização latino-americana @ do Caribe dE' Entidades 

Fiscaltzadoras Supe riores IOlil ccfs ), realizada na cidade de Gram ado, Rio Gri!nde do Sul. O Teu foi ele ito 

para exercer a Presidência ela Organização no triénio 2013-2015. O Minis. tro N.ud~~ " s.!oumir~ it Pre\OÍ dênO<t 

da Ol;;:cefs em 2 c'ejane ' 0 de 2013. 

Entre os dias 12 e 16 de novembro, representante do Teu participo u d a " Reunião com a equipe 

da Contra ia ria Ge neral de La RepUblica Dei Perú (CGR}. A reunião qL'@ oco rreu em Uma teve o objetlvo 

a uxiliitr na elaboração da m atrix de planejClmento, a partir das atividades rea li:::adas pela equipe de 

audito ria peruana at~ o momento. Após o levan tamento realizado !li1 iÍre<õt so cia! pela CGR com o apoio de 

Agênc ia de Cooperação do Govern o da Alemanha IGIZ). sclecionaram três objetivos 'vacinação, 

suplementaçiío de ferro e ações vo ltadas a O crescimento e desenvolvimento infantil. O objeto escolhido 

para õl primeirêl auditoria piloto foram as ações de vacinação. 

No di., 4 de de:zemb"o, o Presidente de TeU, Ministro Benjamin Zym lcr, rca li:zou il <l bertura do 

Seminârio Internacional de Aud itor;ã Financeira no Setor públk:o . O objetivo do encontro, promovido pelO 

TCU, foi debater o papel d .. auditoria financeira r:omo mecanism o de fiscalização governamental. Outros 

obiet ivos do Sem in3rio forom o aprofundamento dos conhecimentos sobre as dirp.tri:op.~ dl" ""lIditoria 

fin c: nc:eira na Intosai, a t roca de experi~ncia sobre a adoç30 de normas de audituria t! us novos desafios da 

aucltorla financeira no sel ar públi co "'pó", ~ crose efobal. Tambem participaram do evento, o Vlce

Presidente do Tribunal. Ministro Augusto Names, os m inistros Aroldo Ce draz e José Múcio e o Mi nistro

Chefe da Control;uin ria-Gera l da U.iião (CGU), Jorge Hage. 

NQ5 dia!i 26 e 27 de novembro, o MinIstro Aroldo Cedraz, represento u o T:::U no seminário 

otAud itando as parcenBs·públko privadas: o trabalho continuan
• O evento, r~4t ! i 7"do 10m Haia. na Holanda , 

foi coo rd enado pela Corte de Contas da Holanda e contou (01" (] apuiu do Tribu nõ'tl. Partil:iparam da 
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discuss50, represent:mtes de m ais: de sessenta pa(ses e de organismos internacKmais, t ai~ como o Banco 

MundIa l, a Certe Europeia de Contas, a Comissao de Assuntos Económicos parO! ii Europa (Unece), O 

Instituto El:ropeu para Admin istração Publica (EIPA) e a Organização de cooperaçâo e de Desenvolvimento 

Econômic:o (OCDE). 

o Brd~iI CijJrE'loelllOu a pa lestroil "Desenvolvendo capacidade institucional para auditar PPP", cujo 

(oco era comparti lhar o processo de especializaç:io e de d lssemlnaç:lo do conhecimento sobrE' fisGtlizaç-dC 

de dese5tõl tizClção e regulaç:io, reôllizadd pl"IO Tribunal, com ;1!> dpm<!i!'\ instituições.. Alem Oilo50, o Teu 

coordenou um painel sobre t ransportes, onde foram discutidos trabalhos da B~lgk:a e da Itália. 

6.5, Duvidoria do TeU 

A Ouvidoria do Teu tem como atlibuiç:lo receber Informação a resfM!ito tI~ irrt:"gularidoilde em ato 

administrativo praticado por agente pli!Jllco Jurisdicicnado ao Tribunal, envol"'~mJo r~Uf"S05 federais, 

ass im como sugestão de aprimoramento, crít ica ou r€clam;;ção de serviço prestado pelo próprio Teu. Na 

períOdO de 2004 a 2012, O Tribuna l recebeu aproximadamente 40 mil manifestaçOes. A se~ç:!o de~ 

manifestações é feita pela Duvidoria, que as encaminha para a unidade tecnica competente. 

o Tribun",1 I", nçou, no final de 2011, no'lo sistema de auvidoria, o Sisou" Web, que tem como 

obj~tivo aprimorar o tr<l tamcnto das manifestações e facilitar Q acesso da cidadão. O Presidente do Teu , 

Ministro Benjamin Zymler, re.5!!altou, na cerimônia de lançamento do sistema, a releváncia do controle 

social. " ~ muit o importante facilitar éI participttçj o do Cidadão no controle da Iilest:lo pública. ~ o cldadllo 

que possui a~xata dimensão do SUC@SSO[lU du fraoa5~o da~ medidas publicas, do mau uso dos reCUr50S 

públicos e exerce papel fundam ental no fortalecimento das açl5es de controle." 

A atual "ersão do sistema agrega novas fundonalidades,. pntrf' ",bn: 

• ~§ibilid.aorle- ~ ô eiriamo di:'iprlOibilizar mais de um a forma de conta~o; 

• c.õpacldade de recepç:k> de até 4 arquivos de áud io, vídeo, imagen~ ou documentos c.om 

tomanho de até 5MB cada. 

• redução da q uanlidade de intervenções mJouOlis d3 Ouvidoia no processo de aná lise. 

• eliminação de outros sistemt:ls n~e'>.. .. .irio:s para o tratamento de manifestações. 

o acesso ao SiscuIJ se d:i pelo Porta l TeU, no endereço: http://www.tcu .gov.br/:sisotn/_web ou 

pela central de atendi 'nenlO D8:JO·544 1500, opção 1, em que lJm dos 2tendentes cadastrará a 

manifestação no sistemõl. A OU\lldoria também pode ser acessada vi<! corrpios - SAFS, Quadra 4, lote 1, ed. 

sede, sala 106, GP: 70.Qll.2-900. 
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o contato da sociedade com o TeU, além de essencial 00 aperfeiçoOlmcnta dos serviços prestados, 

também contribui para a atuação d o Tribunal, na medida em que os d dadãos podem apresentar 

comunicações de irregularidades na aplicaç30 de recu rsos públ icos. 

No 4~ trimestre de 2012, foram registrados 1.221 chamados, se ndo 63,15% de sol icitação de 

informação. esclareamento. crítica. elogio, sugestão e orientação de caráter geral e 36,85% referentes a 

indício de irregularidade na aplicação de recursos públ icos federais. Em decorrê.1da das irregu laridade,. ou 

ilega lidades. noti-ici3das, as unida des té·:niC3S do Teu pode m autuar pro cessos de de nuncia e 

repre<i entação, que serão objeto de ;nvestigação por parte do Tri bunal. 

o Quadro a segu ir detil lha os chamados registrados pela OU'olidoria da Tribunal no 4!! trimestre 

de 2012 e no mesmo período d o exercício de 2011. 

Manifesrn~ões atendidas peja Oullidoria 

Tlllo de Manifestação 49 trimestre 2011 42 trimestre 2012 

Indlclos dI! Irro!lilllarld .. d~ n;l ;lplic:lÇ'iio d~ h'cur~os: 

plihlicos 

Total 

." 
1.253 

2.a~o 

• SoIicilao;ão ele informaçio, reclamaç::lo, critica, elogio, SUIi -",stão e orientação de c.aráter g~ra l. 

4'0 

171 

1.221 

A participação do cidadão, 00 informar a respeito de possíveis irregula.-idades, é de fu:-.damenta l 

importânCia para a garantia da boa e regular aplicilção dos recu~os públ;cos em benE"fióo da socil'dade. ( 

também, meio de exercido da cidadania e de fortalecimento da democracia. 



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 06991 

6.6. Divulgação Institucional 

A t..-anspar-ênc.i a nos resultados e na forma de atuação do TeU é de fundamental importância 

para o fortalecimento do controle externo. Nesse especto. o Tribunal busca facilitar o acesso a 

informações referentes às: suas ativ idades e, dentre os pl"incipais instrumentos de divuleação utiliza d os 

Portal Teu 

Página Contas Públicas 

Portal da RlPd~ de Controle 
da Gestão Pública 

A voz do Brasil 

Portal de Fiscalização dos 
gastos da Copa d@ 2014 

• hHp:l!www.ICU _8 ov .br 

• lei rl{'9. 75~J98 - http://wv.{w.cont.as~ublicas . go\{.br 

• -http:// V'lWw. rededecontr ote. gcv. b rI ;JortõõJl/p agel portal/ red ed eco ntrc le 

• -Encaminhados ao Congresso Nacional- Relatórios 1ri'mestr.a1 e iInU .... ' das 
atividClde.s do-TeU; 

• Rê'Vista:::lo Teu, Aucit:ori as; do Teu e lnformativo T CU 

• Noc:i(: i;as. do TeU veicu ladas ~s; segundas, quartas e se-.:ta~·feira!:: 

.. h ttp://portal?.tcu.go v .br!portal/page/porta i/TCU/copa2014 

Há também o Portal de Transparência da Copa (www.copatransparente.gov.b r). que é resu ltado 

d ... pi3l"ceria ent re o Sl:!'naldu Fed~ral e u Teu. Es~t:! novo s.itE.', cr iado pela Con,Issão de Meio Ambiente, 

Defesa do Consumidor e Fisca lização e Cont role (CMAL tern por objet ivo fi3ctlita l" o acesso dos cidadãos a 

dados relat ivos a obras do M undial de 2014 e fL:nciona r~ corno uma rede de Informações sobre o tem3. 

N o 42 tl"imestre de 2012, o TCU lançou as seguintes publi cações: 

Revista do TeU nº 125 Periódico quadrimestral destinado à divulgação dos tr;"lbalhos do 

Tribunal~ além de trabalhos sobre temas de interesse do controle externo e da Administração Pública 

em gel"al. A revista e distribuída a parlamen tares e a diversos ó rgão s p ub licos; e está disponível n o 

portal do TCU na inter net (http;//www.tcu.gov.br) . 

Boas Práticas em Segurança da 'nformação, 4!! edição. Ciente da relevância do assunto e da 

importância do papel pedagógico, o TCU editou esta plIbíl caçilio, que objetil,la desperta r a atenção pald 

os asp ectos d a s.egurança d a informaç~o nas :nstituições governa m entais. 

• o Teu e a Copa do Mundo. Publicação que div:.Jlga o andamento dos process.os de fiscalização da 

Copa do ML'ndo de r:utcbol de 2014. O objet ivo é apresentar um re s umo da s ituação geral dos 

preparativos pa ra o mundial e das fisca lizações e a ções i3dotadas pelo Tr;bunal~ com base em informações 

passadas pe!o~ órgi;ios responsávels pela execução das obras e por tribunais de contas competentes p e la 

fiscalização dI:' c;,tda uma de'as. A publicação dillide-se em quatro seções; a primeira tra ta da rede de 

infonração p<3lra contro.e da Copa de 2014; a segunda contém a descrição da estrutu ra intern a do TCU 

para fiscal:zação das ações; a terceira seção compreend e a consolidação da PT"" .... isão do!'" gastos constante 

da -natriz de responsabilidades da Cop;:: e a quarta evidencia o res.ultado da i:ftuação do Teu. 



06992 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013

7. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 

Este capítulo apresenta dados e iniciativas adotadas pelo TeU no 

âmbito administrativo com o objetivo de dotar o controle externo do 

apoio necessário ao pleno e)(ercício de suas competências 

constitucionais e legais 

7.1. ES1ratégias e Planos 

Ser c<ilpaz de defin ir IlojP os cam inhos para tM Ulnç.tr o pat amar d e desempenho esper2da pe a 

sociedade é um dos principais desafios das organrzações públicilS . A escolha de opç~es equivocadas no 

presente exigirá tempo e altos investim entos no futuro para que a Institulçlo se reCUl)ere e possa retomar 

o rumo adequado. 

8.1.1 Planejamento Anual 

o instrumento do planej amento, no âmbito do TeU. possui duas vertentes básicas: procura a linhar 

cstrLltcgias, processos c peSSooas. LiOS obj etivos i nstitudon~ i~. por meio doi! metas anuais a serem 

alcançadas; e atua, também, romo indutor da m el'lOri <l da 8e-stãO. nCl med ida tom que ident if ica problemas 

e respectivas causas e estélbelece ações oorreti \li3s. 

~ s~nd(! o d~3fio em que se constitui o (!)((!rdclo do eF2t ivo controle externo sobre õl 

Anministn.çíiio P"' bljc~ . q Uf" rapid~te!'ii' modf' rnilil e o pera e m ambiente de complexidade crescente e 

de mudanças aceleradas. Tornam~se imperativas a rápida ident ificação e a adoção de novos instrument0.5, 

mecan ismos e processos, ao mesmo1empo em que se mantém iii qualidade do contro le e)cffcido. 

N::)s últimos anos, o Tribunal tem dado especia l ênfase à fu nção de plancjamento, de forma ::. 

estabelecer pri oridades e melhor a1ender às e)Cpectativas e à! dem! ndas d a sociedade e do Congresso 

Nacional. O estabe lecimento de metas desaf iadoras de desempenho. alin hadas ",s estra1égias 

institucioru is, tem cont ribuído f}<Ir<:l mdhu ri<'l um. r~ul ladO$. aperreiçoamento da gestão de recUr50S e 

desenvohjimento progressivo da Org.mização. 
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As metils estilbelcddas pelo TC U na Plano de Oire triz es pera o pería do de janeiro a dezembro de 

2012 toram distribuídas ao lemgo do período, para fins de acompan hamento e aVAliario do seu Rrau de 

~xecução. O indice de alcance das mEtas pactuadas para o período akam,:ou O v-. lor de 100,02%. 

% 
I"d '::aco'es Pesl) X. Mela Rewl: ldo Aju IUd::" ~ Finei 

1,5!l% .... 000 10S .IS7 12S,00% 

FlsaUl.lç&!s realil.ldas 
------ ---- - =:--- . __ . --_._--_.- - -- - ---

13.16" . _ .• _ '_ .• _OO _ ___ '".~54::_-- 1~~~~ .. __ l~~~~_ 
26,32"- 72.BOO _._~_-"_2 ___ ~_.----E~B" _ lo4om(mS-ch dt fisc .. lil.l ~io (HDFJ 

IndM:e de recl ... ;ão do eltoqu~ de"PrOcuSG.t --
atlJad~ até 2007 

Indi~de redlllçi(l do IstQq\le d e prO(c~.sos d e 
COf'ItroIe externo aub.l.dlls a tlt 2Dl0 

5,26" 

18,'U "" 

'"dicedered~~~oestoqlle~p~--------
1.63" 

Processos de controle uterRg iiII)t"ecliMIO:li 
(ondu~i\r.I,"crtte 

• O re~tted;) de alaJr1Ce ::1as metas ~ I mlullo li 1l5~ 

100% 90,31~ 90,31% 4,7SSt: 

514.41% 17,39% 

._---- - ---

' 000 5738 9S,63'.!!o 15,17~ 

Cabe ressaltar que Umd p3rce la da re muneração dos servidores da instituição está atrelada ao 

alcance de resu ltados inst itucio nais. Essa prática t em contribuido para mElhora r os resultados da atuação 

do controle, assim carne> para i!Io articulaçã o e a interação de prioridades, iniciativas e unidades do Tribunal. 

Em todas as etapas,. são fundamentais a participaç:io 3tlll3 e o compromisso de todo o corpo téc:nico e 

deJlber.ltivo com os destinos traçados para o ICU. 

8.1.2 Plano de Controle 

o Regime nto Interno 'RI) do Tribunal, aprovado pela Re50lução-TOJ n2 246/2011, inst itui u o 

Plano de Controle Externo como novo instrum~nto de pttnf:'j.3lm@oto da5 ações de cor.trole. De aco rdo 

com o Reg imento Inte.-no. as açães de controle exh!trlu obed .. ct"ri'in ~ pl"'M cip c.nnt m !p pl(tpmn. 

proposto peli'l Presid@ncia, de acordo com o plano estratégh;o e as diretrízes do Tribunal e cor,siderando 

t.3mbéOl a:;. ConlG:i dv Pres ident e d.a República. 

o " recé m criado" Plano d~ Controle tem por objeti",o integrar o p!anejamento das diversas 

secretarias do TCU, criando, entre oulras açõf' s, cronog r(tma (m ico que permita o a tendimento a 

lodos os prazos legais qu e discip linaM diferentes matêrias e uma melhor distr ibu iç~ do esforço das 

unid ades . 
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8.1.3 Novo Plano Estratégico 

o TaJ é um dos poucos ó rgã os d3 Repllblica mm dup la preocupação eTl relação ao Planejamento 

da Administração Pública: na sua atuação administrativa, tl1'm o devE'r de ntimi7ilr SI1'II'\ prncessos e servir 

de exemplo a todos os gestores; enquanto em sua atuação na área fim, o controle externu, preci5ii1 

cont ribuir para o aperfeiçoamento de todos os demais órgãos e entidildes. 

Um Plano Estratégico defi roe, em linhas gerais, o caminho a se r seguido para reforçar a legitimidade 

da orgal'1 izaç~o ao longo do tempo. Podemos car<lcteriz;,1-lo, ainda, romo o conjunto de objetivos e açôes 

necessc'irios ao cumprimento da missão e iW alQlnce da visão de futuro de cad<ll instituição. 

üe forma que o Teu pOSS3 cumprir sua missão de contribujr para o aperteiço<lmento lI<I 

Administ ração Pública e <3 lcançar SUil visiio di;> ser r~onhecido como instituiçiio de excelêndil rMJ conlrole 

externo, fo i m<llterializildo m<lpa €!itr<ltégico que contempla grupo dI;! objetivos inseridos néls pec-spectivas 

de "Resu ltados" esperados, de "'Processos Internos" a serem desenvolvidos, de "Pessoas e Inovação" e de 

"Orçamento e Logistica" . 

o racjo:fnio traduzido no referido mapa é muito Simples: é 

preciso assegurar recursos para capacitar pessoas que serão 

responsáveis pelo aprimoramento dos processos institucionais com 

vista:5 ao alcance dos resul!ados almejados. 

A integra do plano estratégica 
do Tribunal pode !ier 

acessada no Portal Teu em 
\Vww.tcu.gov.br 

Por esse motivo, são essenciais a construção, a compreensão e ii comunicação de estratésias qlle 

assegurem o cumprimento da missão e o alcance da visão institucional com resultado5 ca r; azes de atender 

às elepectativas da sociedade, do Congresso Nacional e do Estado em relação à atuação e ao pape l 

conferido, ao longo da história, ao Tribunal. 

Cs cbjctivos inseridos na perspecti\'a, "Orçamento e logistica", permitem <10 TeU promover a 

melhoria de sua governan;a e intensificar o uso de tecnologiól da informação cm suas açõcs de con:rolc, 

bem como proporcionam a moderr,ização de sua g~tão . 

.Já na perspectiva "Pessoas e I noV3ç~"', o TeU procLJl'a investir co nstantemente no 

d~senvolv imento das competências profissIonaIs e gerencla!s do seu corpo técnico. Certamente 

conhecimentos deverão ser adquiridos ou aprimorados para que o Teu este.a preparado para enfrentar os 

desafios futuros que se aproICimam. f:ssa perspectiv<I envol'lle, por exempk>. o conhecimento de novas 

tecnologias, a identificação de árecs de inovação e ce nários imprevis1oo. 
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De modo cOt' comitante, devem ~e( r€itos inve!>t imen to!' na esrrururação da gestão do 

conhecimento organizacional e na moder11zaç!lo e Intcgr.)Çào da!> prâticas d e gesta o de pessoas, sempre 

com foce no fonalecimento da cultura orientada a resu'tac'os e na inovação. 

Espera-se que o étlO:ln t e tJos objt!!tivos das duas perspectrlCis anteriores seja lastro par,) o sucesso 

da tercerra: " Processos Internos". Na qual estão contemplados objetivos relacionados a governança e 

desempenho; parcerias com ó-gãos e entid.uies que 2elam pela qualidade do gasto público, cm espc-cial 

com o Congresso N~cional; tcmpestividade e seleti\lidade das ações d~ controle; indução da 

Administração Pública para divulgação de infarmações de sua gestão e intensificação da comunicação com 

a sociedade para facilitar O controle social. 

MiJpa Estratégico do Tribunal de Contas da União 

~Trib~1 de ~tll~ do União 

' .- " ' -" I!' _~..., .... " 
·M!~"' ~i!"- ~· "'J:i .... ~ . .- - ~. .. 

PESSOAS E 

INOVAÇAo 

l~ . '. :~. 

- ---- -

~.r. !Iõ..: • ..x:~ 
~.'" í 
,":P - "_ J 

~ ... -."'b:~l'O 
';" ~"""'~ 

.'.5.10 YlsAO 

PROCES50SINTERHOS _._-
r::-.. ",,,,,'."' ~'['::-~ 'v' - ., ... ~. ' . ". i .. · • .:. .. ~.·-"·L.~il.l' ""- I . # • • :.:-....... olo .~) 

,
; ·)fI ·· ..... \O'· .· · · · · . .. . o ... ... ~ . .• ~ • • •.• _'_ • • :' •• ,< ' 

'.._ . ~t- .. ~ .... ~'~, ~. '-' .'- ' " '1 "':i " . i 

I
' ,-_._- ' :1 

,) ·IO>!. ~'·. '*l- :rtM' .. ....-... ....r~ II 
'·"· I · ~_ ..,,·e-'b""....... .. . 

... . ,~ ".- - ., .' 

- ~- "" ... -, . 

ORÇAMENTO E 

LOClsTlC4 

~'~Li,e. 
,~ .... ~~,-.~idI 

r ~ .;.,; ... " ... ~ ", . ..., 
ii:' .. ~ ... ........ ;.00'(0;-, 

Espera-se q ue a melhoria dos processos de traD1'llho do Teu seja marco para a geração 

contínua de resultados concretos .1 s:)Cicdade. O Mapa Estratégico prevê quatro diretrizes de 

resultados para a atuaç~o do Tribunal de Contas da União: contribuir para; melhorla da gest.1lo e do 

desempenha da Administração, contribuir rara tra n'5 pa r~nci.a dos gastos e açOes governamentais, 
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co ibir di oconência de fraudeli e de511io5 de reC U~05. e condenar efet iva e tempestivamente o~ 

res.pons,ávels per irTegulõlridades e desvios de recur sos. 

Por fi m. cabe res5~,1tar Que o planejament<l materiali2ado neste plano é dinamito e precisa ser 

constan1emente al/aHado e íiprjrnorad~. 

7.2. Gestão de Pessoas 

o quadro dI! pE'ssoal da Secretaria d<l TeU dispõe de 2 .695 cargos efet il/os, dos quais 2.657 

@5lavamocupac'os no final do lr irn .. we. No período, houve 15 vac.lr1cias, sendo 8 no cargo de Auditor 

federal, 6 no cargo de Técnico federa l e 1 no cargo de Auxiliar . Também houve no perlodo ii nomeação 

de 3 servidores para o cargo de Auditor Federal c cC! 41 p ::l r3 o C3reO de Técnico FpdprClI. 

Quadro dl' pessoal da Secretaria do Tribunal 

Ca:egona FunuQr~1 Uet •• o O(u:Jado 

Auditor fer:ltral ~ Control! EJm!mo- área cornrcle elrterno 

Auditor F~de lal de' Controle fJCtemo-área capoto técnico 11 administrativo 

SUbtDUI 

Tl!.mk D F~era l de C<H11role Externo - .irea wntrole t'1!tCrnO 

Tl!cnlco lecler<tl de Controle f~rno -4r1i! iI ilpcio tlkni.:o e i1dminbotrélüvo 

Subtot.lll 

Auxiliar dê Conuole ElRllrAO - irea Jervlços eeral3 

1.5S8 

209 

1.761 

lS7 

'" .OS 

" 

Distribulç.llio da força de trabalho dos auditores do Teu 

1.535 

205 

1.740 

153 

745 

898 

19 

_ Gab-Mill 
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Desenvolllimento Profissional e Capacitação 

o aprimoramento da polit ica interna de gesUlo de pessoas é um dos objet ivo5 estratégicos do 

TeU. A valorizaçao profissional do servidor é aspecto Impresclndlvel para a consoll daç=o da Imagem de 

excelência da Jmtituição. 

Desse modo, o Tribl.nal tem investido signi"'icativamente no desenvolvimento de seu corpo 

técnico e na aprendizagem organizacional, com o objetivo de adquiri r, dese nvolller e alinl1ar compet"ncias 

profissionJis e org<l nizacionais, permitir o alcance dos objetivos e!i1:ratégicos, incentillar a colaboração e o 

compartilliomcnto de conhecim ento, estimular processos continuos de i nova~o e promover o 

aperfeiçoamento organizacional. O Instituto Serzedello Coma {ISel, como u:'I idade estratégica res pons~vel 

pela educaçan corporativa do TeU, desenvolve os rreios necessários ao alcance de~ses objetivos. 

Nos ultimos anos, foram implementadas diversas ações de reestrutu ração c modernização, tais 

como: modelagem de pro~sso.s de trabalno; estrutu ra organizacional matricial; adoçao das d irL~trlles de 

qualidade propostas pela norma ISO 10.015; oreanização dos eventos educacionais em programas de 

desenvolvimento de competên cias; espec ia li zaç~o da equipe; atualização e melho ria do referendai 

normitivo balizador dói ed ~caçlio corporat iva; i1 m pliaç~o dOI educaç~o a distâ ndél; aperfeiçoamento do 

modelo de gestão de p~ssoas por competências; promoção de ações de capacitação da cadeia de valor 

do TeU e estabelecimento de dive rsos acordos de cooperação técnica e operacional. 

No 4i trimestrl:! de 2012, foram rea lizados 122 eventos de desenvo lvimento profissiona l li! 

capac.it ação, dos quai s i==<lrticipi:lram 4 .480 servidores (do Tribun<ll e de outras instituiçõesl . Vale ressaltar 

que dos treinamentos promovidos pelo TeU, 34 foram na modalidade ii d istância, tendo participado 2.608 

servidores. Além disso, 204 servid ores do Teu participaram de 93 eventos p~om ov i dos por outras 

instit uições. 

o Tribunal possu i programa de bolsas de estudos para pó.s-gra duaç::io nas áreas de Direito Público, 

Contabilioildp. lO: Or{il mf!'ntfl P(l blico, Fconomia do Setor Pllbllttl, Ava lia~o de Po lit icas Públicas, Gestão 

Governamental, Controle da Administração pública, Tecnologia da Informação, Gestão do Connecimento 

Organizacional, Ges.tijo de PCS:iOiJS c Gestao de Serviços c Loslst ica. Além disso, mantém parceria co m 

institUições de ensino superior para concessão de bolsas. 
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7.3. Recursos Orçamentários e Financeiros 

o orçamento do Tribunal para o ano de 2012 apresentou dotação de R$ 1.376.371.562,00. A 

deSpf>S3 liquidada até o final do Ilº trimestre fo i de 1\$ 1.363.126.074,12 (97,32%) da dotação 

orçamentária disponível para execução. A dotação e a distr:buição dos d ispêndios do Tribunal, segundo 

a natureza da despes a, estão indicadas no quadro adiante. 

Dotação Orçamentária - Situaç;;o em 31.12.2012 

P".s~1 

Ativo 
--,--,c--::----:-:-c- ------

[native e Pen$!Oflin .. 

PSSS" 

JurOl e enurgos d .. dlvld.l 

O;ltros CUlIteJoS 

Material de con'l.Imo 

1.337.158.B7l,aO 

1_176.1Z".6"17.0IJ 

ó35.7Ti.49l:i.OO 

418.687.673.00 

121.759526.00 

160.944.175,00 

3.595.109,25 

1.327.591.647,04 

L176.224.697,OO 

b:S~. II I.4~,OO 

418_687_673.00 

121.759.5110,00 

151.166.950,Ool 

3.385.351,20 

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

AUllílio fin .. nceiro 
----,-

Outras desp~SilS 

Despe~~:; de c~pit .. 1 

• I'limllde SegLr!ifo~ Sod<l ! do Servidor. 

8'1.373.515,55 

5-5.051.385,85 

12.424.!03,34 

63.439.130,00 

1_..oD_6081Xl2.00 

86.001. 100,41 

55.051.385,85 __ _ 

6_928_611,58 

35.534.427,08 

1.36'l.116 .07C,1.2 

A seguir, informaçôes detalhadas scbre os procf>dimentos licitatõrios liquidados no período . 

Moa ~Iidade 4~ Iril"T1e~tre 20t2 Tou12012 

Dispt'nlO<' 5 .1!17.-418,58 B. ~4.bOb, /b 

Convite 107.518,15 210.362,79 
------

Tomootl~ de preo,:;os O,o-:J O,OD ------------:--------=-=--- ----
1S.7n.o32.61 19.033.678,63 Conconinciar --------------------

Pr .. """ 39_961."378.44 84.24'.281 .R7 
------

Ine~igív~1 2.768.099,68 6.908.0U,91 
- -----,----- -------

Suprimento de Fundo~ 76.769,02 510.578,02 

-TOTAL 124.698.522,04 



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 06999 

E~ecução orç3mentãri~ por modoli~ildc de lidtoç5:l ~.,Iic,jvel 

8. ANEXOS 
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I I 
~ 

COmp~nhb de 
AbJ'l e~g de form.!1l..a· res-=i lão, ;I~itlI r prOV;!Xla OIJ definíli" .. n""''' le ~ob'<l., lO" (lo: ~I\I ... e' 

lta~pot ltCs de 
f<l rma dar por co<'duldo .. contrata c""",bróldo mm .. Ctlr>56rcio Metf"OS.)l com "r..t.15 ti E::lIÇO..ç'O 

3170 .300. (Q), C () 

S<! lvilOOr ICTSI 
das o!=a; civis dll Mel'" ide SaIv'<>do r, trecho ~p;I Porcj(Õ (to.;, n" 44{ PI"..,âJi" , de 31 .10 .21)12,. TC 

OIB.8lIli/nlCR "1:. lI(>t;lto," t.Aio1i:>l",>-Substitut " ,a"lIustG Sherm..." Unid;lde Ttcoial : Seu~-8"I. 

<um 
Interrupçlo da cOllli"",ldad~ de p~8amt!ntDs no 5mt:íto do ContTilta PGE n~ 3j 2CXJ6, cele:"ooo 

OeJ)<l ' lêrncnto entr~ .. DrIOC$ e " Hydros El\lIennaria e Pb--.ejamento lt~., teb t i"" li plll<t.:Jç30 c e s(lrvio;os da 

Noc lONlI d " Obras "",,,,,ulto'~ pa •• apoio à ImçlantaçJIo das ",,:e5 '0 'mbito do Prag r .. ~, .. de ~· .. ~io <kI 
1!õ.S'30,4S9.6:J 

Conlt'aS'5 secas Cre:5eÍmenl o (PAC). visMldg ao as.sl!SSOfMnl!t1ta à Oire to ' ;" de 11I1r.Je5lC\l tura H ÔOj ' Kit do Dnoo:,o; 

{Dnc<:~J [Au n" 44/ Pledrio, '" 31 .'10.:'<012, TC 002.D10/ :D12·1, Relato" Mini,.j;'o I'.oldo Ccdra~. 

llnirt. .. l.léocna: SH.e~ .. n) 

Ge,~da ( J! l!Cut i-

" do Instituto 
.... " flPnder 00 pros~menl" dD ""~I" l~tr6rl l el) n' 13/2012, em r~l:1oo d~ V.d5ttncl'l ,. 

H~d_~1 " rTE'.,.,I;>aIT. : ... I~ .. ii (I(/)f rt.., r i;J do li.:mus bar! jlJril .. (AU nlr l/PIe" iirio, de 23,01.2013- 'C 50.l. .112,9.5 
S:IUro Social 

046.294/2012'0, "-e la t tl': MiJli~tro e e1l/ilrnln I'(mlt-r .. L'l'I ldi!1c1e TEcnlc iII: 5ecex-Cr). 
IIN:S$ ) em JuaZE,ro 

da Nc rtl'JCE 
, 

(jlt)ijU"ÜJur:,rnl 

F~ r .. . . C .. n". b; Alt ..r.o'Il< : ... mn,"~ c.;Iuwl;or :ton: ... m in3Cb poMo I\o:ótdlo 2 .. 1 :;'4/.2Dl l .. PI "n~ rio. 00 q ~.d i. '0<"",,10 o!I 

impon)nQa eaut4lltm_ ntida de PSS9 miNa j)3~ PS 19 milhÕes .. (!\b n" ~7i I'ten,"'õç, de nmilhi!e5 
Elétroc;,s S.A 

14 .. J 1..2012. TC:OOs..s roJ:roo1-8, /te·<lCor. MIr\i§t' <l Ana AI"r.l~, Unid..cr. .. Tém c.:I: 31 S«ob) .. 

~~p f'11...:k:, 1I .. lmp. (ll<; lo. .... l.\.." e~ que "", enconlnt r, di ~çio ( ' OS S~I dv O,." o. anv 
VIII!( Enge .. h;arn. ~CHI'" do~ CO"Uij l oo.; 54/2010 Clote IS}. 6Sll010 fIot e 25). 6612010 (lote 3S) e 67/2010 (Iotf: 
CQn~mçlif'<; ,. 4$). p~" • voewç!o das obres di! Dct.er.Jk :;ui de fe.l'O'o'i. /forte $1.11 {f.'.;S}, noJ lotes I S a otS .. 178 .. 1Jl .. Fl3J.4 1 
F ... . .... i~ .• 5 .. .. (I\c<"d!!o "" 2 .. 910{F'lcniri". c' .. 24 .. 10..2011. TC O12.6H/2012-0, nelMor: M ni l:' O'Sub:nlul~o 

A"IllJ!;t" Sto omr ano Ur1k1;OO:!~ T~b, 41 5ecob) . _. 

S<rspe MIII1 .. ImII!dlJlo, ~ f.~ em qlJ P -~ I'nrnntr"r, '" I'~"I"Loç:\o "'" ~I!f\<iços "" V-.ice: E"Ber. h.a ri~, terr, pll1naltm1 dos CO I"Itr.;tD5 64fmlu (Ime ]S ), bSJ7010 (lote ::iS), 66/1010 ~ bt ... J S) e 61/2CI0 
ConnrllÇ6e-I e (Iate 45), para e.etu~ deis ot. r<l~ " ~., o "'Õ\.u>ol .. ", njenhélrlil dos Lotes lS ii 45 ~ E.>ow.,s30 51.11 da 421.219.S1ÇA3 

F<l!rr~ ~s..A. f c rr CNi .. Not"1e .. SuI. l Ac6rd5c n~ 2 .. 910/ l'Io::nj ,1<). de 24.10 .. 2012. T:: OU .61"/2012-O .. Re i .... : 
Mini$tro .. Subst ltuto AUguno 5h"nn ... n, Unidad .. Técnica: '" ~c"b l . , 

-- ---

" , lee: Encennarb, susJ:t'r>Wo imec' ia t il. na fne .m qve se efKonl rll r, CD' sllNi,o, de exeçu~ de ~$ d e art e 

Ccl"n n;çlJoe. e ..,;po'.ci .... d I> Cnn rr.TIc M/lOI O fl""'" 55), ~r. e.~~'Q d .. s cms ...... :ç,,~ Dor ""~.~ ~ 42.618.8!l1.,.6S 

Ferroviu S.A. . 
l<:: te 5S ..r .. f . l .. n~LO 5..,. .... fl!lTOloi .. Norte-SuI. tAcórdlo n ' 1 .. 39S/PIHliorlo, de OS .. l.2 ..2012, TC 

009 .. 59"'/ 2C112 4, Ro:letor: Minist ro-Subsmuto ,.. .... ""'0 Sher"1"l.n, Unil:liuie Tecnic.e: 'II Secobl .. 
-

s...soc n,'", do l",ed laTo, " f _ u "~a .. e nconl rar, d. encuçáo ,~ Sl"fV ços do:: 
..... I e~ f .. ~r" oil . i il , t .. ... , p~a r;em cio Con'lnm 6S/l0l0 (l"te 55) para eKCc\.IÇAo d~ s cb .... s .. serviço. de enten .... rill 
CC nstru<;õcs <! 00 lott. SS da ~en,Jo S,,' (j; Ferrolli; Nort .... Sul. \A~órd~o nV 1 .~/i>kn.;l('<>, de l 4.l0.2U12, 42 .. 71l 1..01".33 
fer,ovioXl S,A .'l1lf."r.lI"Jo p~lfJ Ao:órcl:l o n ' 3.391fl''''nãr.o .. de 05.11 .2012, TC CI09..594/.2QU .. 4. ~t!Ia~ot: Minl$t ro> 

Sutntitutc AuSU$to 5hermitn. Un i.Jade Tecniwl: 41 Secot) .. 

"",CIO",, di.> Restrir.j . !JS aquisiçõo!J dewrr .. nt .. ~ d o p" ,.!:;;.., EIet. Ón'co nl crBnOU. QU'! tem pOr" objeto 
Ma :e~1 Aeromlu· ,~isição doe m a te.1.!aI de ~c nsu:nr;l. a o me""mo .. ecc:ssório iIO fu ">cionamento (j, unidad"e e aS!) 
tieo e I!<!-ko do ,.ltorue ~de~oes a õltõl de ~gisho d(! pt"elÇ05 a !!l O;! ("QITespond ente.. lAta 51/ P1er.árlo, de " 388..4li1b,:t9 

COrnõInda d", J!l.H .201 2, " 043..33ot.m12 .. 9. Rdatcr: MiI1;stro .. ! ubnl, ulo Weder de O llYe ln. Unl6adl 
...... :Jn:il)ti<;a TkniCll : 3' SIKeJ:) .. 
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Ga. de Oes...........:lvi-

r.1"nt"dosV .. I"" 
':0 Sib F,~ncisco" 

cc> Parnalb:l 

(COCIev~sf) 

'00<1< Na:lonal 

<. 
009, .. " \/" lvir,..,qnt" 
ce Educação 
( i'NIlE J 

Soecmlarr.. 
hPn.Tiv:IOrln 

MloIstéoo 00 
E~llorte 

Fu,.u., Nduun. 

de 
De$envoMmento 

da Educaç.;io 

f----

Millistl!rio das 

Relações 

Exteriores 

Mi" i~:"'riD do 

Pbr>eJ .. m~lO. 

Orçamento e 

':>~~tiio 

Ce nt ,)i.s EI':'tric;;o, 

~a';lei r .... '5/. 
; E h:,lrobr~ sl 

~ntr~~ E étrk ... 

Oc'8.sHei,asSjA 

i EIctrC>brul 

U ..... e-r~ id<l de 

F~er'" Rur~1 do 

Rio do: Janeiro 

(Irt-1ECj 

u nive-rsOd.?de 

Fe.Je ral do 

E~pirito S<lnto 
iUFES] 

Urllve"id:;;de 

Fe:le raJ dI] 
Milranhilo 

IUFMA) 

. 
_ Abo<lNlç.HI li .. dOI' ~ro~s"íl:uimE'llto iIO Pr~~1) Elelrt.nlc<l 23/2('12, clljo o lJ]eloé ii ç~trCltil ção de 

elTll:res<l paI'" '" pnell.<lção de ",.,,~iço~ técnicos espeO.!li,;:ildos de TI, tem vI$u,l; III adeqll .. ção e 
,~~ lJ:ilila~ d .. fundona lidades • p(llençlddade. do scftw~ ,,, plÍ bJi ~o G?Web. (At" 

n Ç4:/Plen~,i", do. 17.1J.2012, TC 034.722[.2012-2, Relator : MInist ro Arolclo ("d"u, UniI:J atJe 

Tt\uio::<J:.I;" SC«l_!. 

Susperuãc dos M:>5 dec","""I15 do ;>r"8~O Ele hiinico ;/.9/:"1111 - úrupll ~ , cujo obje l::J II! ii 

contr:JDÇlo d~ e""preso pal"il ilClui.içJo e entrega dr.: equ' .... rn.:nt.os e '-<lft .... " ces ':" '" c-;ornpor w; 

l. bor.,Ô<io. t=no:I6t;ico3,. ,~ , ebJctivo d" "tc"d",. ~" ""ce;~id3d= do Pr();' ilm" ;lr"-,,I 

",of~onaIlzaoo.lAta 4&lPBlilfio. de 21 .11.2D12. TC CJ4Z .183/2CJ12-o. Relator: Minj"tro kJ5.é .kJrge. 

U~&de Ttcnl::a: 61 SeceK). 

Retenção d~ gMlntias p r<e3tadoll3 pela eOrltr8tad2l. 110» termo~ do Parágrafo 4g da ( !<l USlJIa 11' do 

Conl,,,ta 53/0;1, que I"" por objelo cs Se"liços de Aflcio ac Gere:'ICi~mWlte !:"ra Orgõll'1luÇ» e 
~1"~ li ,<>Ç'o do; Cor-:> do l..tunol o d", FutOOol - 20M (ACÓf"djQ n" 3.435fí1!<noiriO, de 10.U.2012. TC 
Ulll.~20ll-!l, f(elatoc: Ministro V~mir c.ampelo, LJn ;da<!e Tocnlca: 6!'seCl!~), 

Sv~r c P'o~~ulmenlo do Pregiro ~t~nio;o;l n"s:2/2012, "'" rdclool;:.,,;;n::lid O& de re!>toi~ào.lo 

mmpetitNid2lde cr.. licluopio e PQ' ooverfundado recei:l de grave lesão ",a('r~riv 0\1" d",,;-to alf>eio 

(fu mw boni jurisl. bem assim r i$(;o ~e Inefit'cliI de cj~isllo de mérito (pericuh. m ln ITKJm). c " 
promoção dóI ; rcs~s oitivas i! dilifêntias. (Ata ri'! l /PleMrlo, de 23.01,201J, TC045.11t/~12-
:to ~elator. Min i~tro JOs@Jorie. LJntct!dE TécniCa : 6~ Seoel<). 

llutc.ri,~,. Q.ul('~,ml!!fll c,.l cel"br.1çM> de navO ca(wenlo. por érc~o da A~f\ I>':r~ Oirl!t a para 
fin; ~ m ....... t~ d<t pre.Ur;ilJ <le <b.Si",,;;,-.u • .1 5<looe ~~meIlt<lr. OJrn ...,til;ad" regi.s':T~da 

jonlu :. 111:"" .. ;'" Nil~ion ... 1 de Saooe Suplernftlla r ComO oiJO!!radcra na modalidade je ilutoge:stio. 

cm "'Pco:: ... l com;) GEAP. r ~pcil .. do {} limite<l" v'g émi" de 60 m(!!;es, ":li O j ~lG~ml!1l:o de mem:o; 

~er prof...-id<:J pelo Supremo T,i bt.lr.a l Foo,", ,,1. 10:.I" ... ~ 1/~"''lr oo, de :tl.m .2tJb, I L LMS_nüj lOll-

O. ""1iJro": Mlnl,,-,.-u 8.,..,J;ornIn Zyml",-, Unkl,,<Jt, Té=1i<:<l: 6' ~, 

AutcriI<l r, em c:ar.tter e,~eerxto~ l, a eiMebraç:lo de cGnWnlo de acIes30 entrl! o Ml,,~~kl do 

1'1""ej3"""nto, Orçamento e Gestão e ii G~I.P - FlJnclil~ de SoEillrid..d .. $~I. ;;..ê O lulg",.-eMQ 
de m érito de Mandados de 5eCUl'an~ ii serem proferi~ pelo SlIp .-emo Tribou:>II1 r~e~1. (Atil n~ 

l/Plenãrio, de 23.01.2013, TC 04:"'E4212'012-4, Relator: Mnistr.l Ana Arlõle5, Unidade T~nitõl ; 81 

"'"'" 
!iuspensllo de realiZilç30 cje P~o {I""rónco OAC fL 2&,{201Z. b"m a.no absl~n;:ao ele form~r 

COr'llr3tO de segllro de respornablildacl! dlo'l pua seus conselhe1rO!S,. d lrl!tofeS '" atinilll5tradore, 

<om • eve"' .... l lid ... ....., ... en""..x".ft •• "",ru",,,,_ ('. o' "9/ Mo.,""""", 
., 21l..1.L2012. TC 

043.954/Z011.oQ, Relilttl , : Mlnl5tttl .'Iil l rrundoC~TTelrtl. Unid~ Tét;n,c,,: 9t 5eeco:). 

s...,~ de realiz<OÇão <lo P~o Elet ,ón co OAC fL 28/2012. bem corno aimen<iio de firm~r 

oont -ato de ""'Euro de r!5pom ... b~ idadl! dv1llara seus conselheiros. d irettl.es e a~miMracIol-es 

<orn " ,-".'C"tual li dt~nte v"."oeclora •• U!"'..lIme_ "'~ o' 'l!l/pfenãrio • d. 28.11.2012. TC 
043..95.11/2012-0, Rr;I;oto r: M inistm R:l i ro"undo I::~rre'r<l, Unid;,de 1 !>cn1C.1: 9! 'iece ( ). 

~en~o, do» pllgamenlos Et ~erem feitm n:J imbito do Contra':o 23./'20:'2, O'.> valo""" <lo, preços 
:onit~riO$ IXInlr;rtad:lS q ~1! I!llctd;m 01 preçoa: unldrlos referendais Indiaodes. (Ah nUljPIer;lrio, 

~ 17 .1Q..:lOll. TC 039_lS5j20U·9, ~elator: MllIlstro Jost! Jof6@.Un.ldilodell!cnl, ,; Se:I!"<-FtJI· 

ESF'fRITO SANTO 

St.lSpensJo de MOS relat;,;os ao Pro:glio Elem'inko n! 2OA/lú12 - PU/llFtcS. """ tem por- oflj .. lO ;II 

cooo( r;Ol .... 50 do: .... np 'eu oF>l"d~Ii",d .. . <;Qm klme<;lrllentq de ..... :crt.a " ml!o d" obra. "" pre .to~~" 

de .ervil»' de prodOJ;io e instllleçio c:!e motlUri03 p;1!1'II dlvoer.sas ~n~'I1en:o~ di! u res. campus 
Golilbei r~. e Ma...,;:'e. (OI.tõl 51/'l'ler>ár ic, do:: 1(1.)2,2012. TC lJ.I.5.0n,'2012 4. Relator: rAirli slro Jo&' 

Jo'1le, LJ~o:!adeTétnlca:Secell-€Sl, 

Ab..t",,~o oc OJflSI:it"i r "Ia de regi,t'o de preços ~ de ~.,Iclx-ar canl,ato d",corr""le de Pr"São:: 

Elettiinico nl 103/W12 q"e tem f'O' 0 '*10 ;; eyenhJoll <Iq .. ;g~de m a le.-i,,1 de i <ofor~tk" flar;o 

illen::ler as nçeessldades do Núcleo de Teenololla cja InstlrulçJo. fll.!a 51JPIer111,lo, de 

l O.12..Z011. TC. (»4.700/ .. 012-1, RelaTor; Mi!'\i Sl~ loséJ~ Uf'lidadeTéen lca: SEcex-Mt;j. 

2 . n9~o"L 

1() SlL'>bl)11 

;V:nU.bI39,a 

459.500.00 

Valor não """n5Ufiivel 

\I;Ilor nJo me~lIr~vel 

1 1 .B28.600,OO 

llJ>28_fiOO.C-O 

3.3.39_0012.50 

59.47:,,33 

1-141 .1&3,90 
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IJi[Uj'f!lIiíMÍI 

Svs~~ ~ Pn~g:io Elet rgnKO n!! :;,3/2012 ~Ildlllido _:leIo 7rlbl.nil! Reglorlal do Trc bd'lO ~ 

T'ibl! ""11'C E!€ia ,,a' BQ R~giio e t adC's os a tas de le ~CO!l'elltes, com vi~t!ls ao ~,ist,o dt PJ"I!;SOS PlIflI !!" .. isiçiio di! 

do Tr"b~lho ~ " 'rW;= d!.' dqn~ic.o e modelJscm de p roc"~,,,,, de 1l""I!f}I;"mento de ""f'liços de Te<:nalogÍ;l 14.,)09.000,0:1 

2.'1-1' R"l:ido/ MT dJ Infarm~o_ I"'''' r: < 4~1 PI (.'tl~ r lo. de S.11.20J 2, TC !J3S.02~1{J11 -:Z, Relate" Mir>i'>tr<>-

Sub!;l itulo Andr-é Lu is.. Un idade Te.:ni= Sfotli). 

1 í'iII ~ fJôr<U jE!O 

I,.,t ltuto f edelil l ! 
r:l etdl.JU~, Susp~s3c lmoo l!!~1 .. COn<:Oll"ên=ia .. lj2.012 - destinad~ ~ conlr.rtaçãc· de e~reSil I 
Ck!l'ICia e Tecnakt- çSpl';i" l il"d~ par!! rccvpçr"r.;o de partI.: do GlmJ>U5 P"r<>earu (Ata n~ 44; ""'11;;'-;0, de 1.Z!:l 7.0'l6,41 

gia de Trilon.,-....lo 3 1-10 _2(112, TC 041.3)1/2011.5, Rela tor: Mi n tstro kl;~ JO'Ee, U, idade Toicnia: SfoteJ:·MGJ. , 
rJl~.,('Ír<l (FTMI I 

lI.b~ttlnção de c:elebnr contra:o dKoHen~ do P~o EletrónK:o n.' E01!1012, o QlIal te ", por 

lJniver~ jd :or:fç obje la [) . el i5tro de preço!. cc'" m i as ii """Õ5io;à o de COInp utildor .. " 0010"0 tam bé,., de aulOOl...-

...-Jcs.õo ,'r ala cc ' q;isbo de prç.-o' r",u~rrtr d" " "' rl ido ttrlulrle. (AI ~ n.48/1'1".,,,,1o, d, alor n ;;"""",uuraoo 
Fedelil l de Vlço5a 

21.11.201 2, TC 043 0 !>3!2012 2, """'00 · ' Mlni . tlO J ,,~ Jorg<', UnidiJd~ Tec.r>icil: So::cc .. MGl . 

ScJ ' I"'"§lI,,e~ s CO"'Q"énd~ nr~ 13!2012, 14/2012 " 1~21lt:l' prollKWida, mm "i <t~, a 
Unive-r, >diJdc 

connroçlCl do partllJG leale lÓllcQ. do Clm,1l~ ;v.m,ado e di ~ di! rekcrto da lJrlkler5ldace. 
F .. d ...-al de ""Ilo:Je (Ata Sl/f'!en irio, c e 11l .U.1 OO2, TC 0'I4.6«l/l(J12·9, Relato r: tlln irtro .101. 10'1', :;nidaee 281 .105.9€l,44 

FOl a (UFJF} Tl!cniGa: SeCf'lo ·MG). 

~ 

Un",""sid~ dr? 'Su,;pen,lio dO$ f"passe. d<i' .-eo;u .. "" t ecer"" poIr .. ~ FundiÇio Jo~ Amêriro_ ,,,,-r.a nl48fP!enioriv, 

f40d'e ré l di! f>ilrifba ce 21.11.2012, TC 044.()5S/201 2·8, fltl a tor. Min-!tro José JOtie, Urlclade Técnica: Sece~·PIlI. 
1 4.7:10.420.14 

Suspem lio de qLJalq~r pacame1l10 au lran~ferf!rl~õI de Iel:ursos I~atr.-:r; _ coovfnio-s :i l"-A 

MlInkflllo de 
649.0:142 e 650 7. /)47 fi rm<ldo~ com .. FlJt"o<d a rno Nõ!cional de ~de com v ista, ~ <.on!i'lruçoo do 

SlSto.ma ~ e~gotam ""to 5anitaric • .. al :tar.l:er.im .. nto .. .. ~ ,. MlII"Ii oi r>' 0 . :Ata 7.I!4~b~;J'-' b 
Scrpé/ F'& 

nÇ4 5j ~lcnjl"i"" o1 c [ 8 .11.lO'l2, TC 03íl9lO12012-9, RC'C;} tor : Mõn i$lro lidmir C:lm;>clo, lWr:õldc , 
Tér:ni : .. , SeO!lC· P8J. 

~ 

Mmininr .. .ao d:lS SoJ~~"",,[) im...:J iat a "" tOO05 05 "tos decorre"lte. da Cor1w:-Ti1Kia 001j l tl 12. que t .. m por 
Porto, d~ õlbj .. :" .. c:on:.-aj a~o de im;>ol~m~n t,,{io d .. =- ,,~ão ~ ~":>ort~ " inf,_. tru lu ra u llica pa ra " 

Põlrar\i1Gu.'> {, Porto d .. Pn anaclJOÍ . (AliJ nV 49/PI(.'tl:!fi". d~ 2&.11.2012, TC (l2-S.190/ 2012·1, Re lat(;tr: Mini.t,,, 
J4--121.131,S' 

:u--,tOfl in", tAP~A I l os'" MYc:io, Unio:J,,~ ~ Te.:nka: s.,cex/Pli). 

t@.õI"WIffi!l 

CCrnpoll1NiI Doas 
Suspensa.:. ele lodos 05 prc ceo:ijm"nlcrs f~ ' 3tivos ~ eollco rré nci" !>f,lOI 1, tc:-m puf o,*,to ., 

d:l Rio de Jil nel ro 
~plp<;;; " ,,;> PrrIp r .... ,. dP <""e .... h" . i" "",,......,, rr,,, Ji,, r"r-r " I'TP<I...-;;;" ,,'" .....vi""" "" T"lorÇ<:l 

16Cl . 69~A05,5 

(COOJ) 
e<trot u. al elo ca;~ do Gambúa no i'Urto do Rio de J.me' ro. (AI .. ni 4 ;' :P lcn ~rio, o .. 17. 10 _1012, TC 

03S.356/2(JU·7. R .... é l.,..-, M inislroAml[Jo C!!dr"l.. Unkwe TNniGr , 4' ""'ml::r 1_ 

S ilSe J.érea rio 
S""f"'"I'~~_ dn " Mm",,"''' ~ Pr~~" ~k-tr~n SFt P 'VUl t " '1U~ I,"", P<'" ooJ ,..-" " "'lUls lç~ ti .. 

Galeio (DI\Gq 
prlL'\J!o. IAt il Slf?len~riv, de 10. 12 _2012. TC (144.26712012· 6. Relotoc: Minr..t r<>-Su~titul0 Weo:J e, Wa ,847,5 1S 
eeOI;.,ei ra, Unidade T~nlc.: 31 Sec:e!C). 

CE!I1'::ra is E~tr>l:~1 
SlJ$PensJo de re.nu;io do Pregi" Cletr5nico ON; n. 2S!ZOl 2, bem como .bste/l~io d!! fllT/llr 

!l -a . il,,;r'" S/ A 
CQn~r"'to de seBurD de respollSabilidade côVil par.l seus col'1ielheiros, c'iret orcs ~ ~dmi1istr.Jdo res 

ll.818.500,00 
IE~robrnl 

roo , !!\Iena a l lici:anu veo:l!dora d o a rta", e. .. ~ r\? 49}1'I""ário, de 211 .1.1.2012 • 'C 
043., :;<I!lJIZ-D, R"dilUlr. MiIl .. U., IIooIm"" odo Cor' . i' o, Ullld4d .. Tkllk: ... !I' ~). 

unI'Iersldade ~~tl!n ; J O, coo; poaganentDS a !>er{,m fel lO!; ,,~ ~m lJ <to d·:) c.on-tr ilt o :.1::111U12 , 'l< ""lar"" do< p reços 

Federa ' RUIOII do ur, ll"" lol CO nl r<l Iar:JO'> "~O ~~c:('ila:t1 o. p r~'tO'I ,,01 1,1110, r"Jer~r:iai'l IncfiGrdol. (At a 
Rio de _'ane ro nY41/~flo, d. 17.1O.2!J1 2, TC 039.1'is,/2012-9, 1\ ... 131 01 : M'orrOslro J~ kll-Il", Unidade 

3-.3B!l.ol\J,50 

{MEC} Tkn"'a:Srxe~·RJ) . 



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 07003 

IflStill1tC ~ T«n()oo 

Iogi;,~".. ImlJh<>bi- S~eo" o pros~l\l;mento do Prqlo EIt'!,ôn IQQ " 23512012, an le • imiír>ir.:i.a " oIÓCico!.l! io- mntra:.;l ç:l(l " "m ~odutc, • FOIIClplo, I lIa~ ., . t lfT.tI met'",IO "'. n l!<:>e'u\c;L;od t's " M."!:IJ; nhoi d3 ACm;"istr~~ 1"-1:1 n l l/ f>lenlno, de lJ.UL"l)lJ, TC 0<I6.902/20U-o, 1I~3ror: Mi nistro W.ltcn 
l. 668.71~,SO 

fU:1Ca~ ~aoIdc Alencilr. Unldélde T~nicõl: 5e<:u-RIl , 
Cru, {F ,oeru.) 

'_ do ilnd.",cntO do Prq:ão E1"t,ônia) SR'" 1'/2OU. p..-om::rl.i r:lo pib ru~c 

Funda,~Q 
N~[ion .. l di Artll$ - Funm .. "q .... I .. m p!::r ~to o '~Slm d"J1I~~ para ~."ltU als OII::ILiS~ 

do ecplpa1llentot " Inlorrnttk3, 3M ..... d'"'~e. "" COtlK'I!!Urnlf', ,. r.milll ~ 00111 0110.-
Na<I~ de "rtes 

mMeqlll!Mes OU. ~so la () umha felt(). i!G pr~tlc.n ~tOS qUI! lmllIl =lll1!ll1 ir ~lIiI l!lIea.çatI. (AI<I rjl' 
'>.980.417.81 

- fUnOIrte 
I/f'IIeol~ Io, d~ 2!.OL 20t:!l, TC 0014.576/Z011·9. Re..tor. hoIin isll~Sub~i 'uto AuguslO ShIlm\OIn. 
Unidoot' T«nlc,, : Sc<CK R1~ 

s.iio ~l\lJlO 

Mft~n d* firmar o conlraro d~ llr,~dl!merto com a Emll ' esa Tfan~t:rI"~i1 - Tr ~ l\~ il ~';a 

Brasilli r. ltclOl ~ .. m realilaçJ:::r o:Ieo p 'oee::llmento Ikl tOltório. qu .. bom ptor Obj"tn " " 'J1 !rm'ç~n r.f' 
8 .8iO.48(),OO, rel.ll t NOS 

Coo''I,..-,rr la Oo c<os 
in~talól,.)o cronlJWlóI loClll inld<! mi ftlJ~ Jelaqulm Tbora . 500. no Bairro Jilbacp.! ~ra. Santos/:õP, 

~o "" .. 101 Pr~enta 

do E1 UH'O de ~o 
1kII<I .. "'UVir ' ~l rt~" ú" me,,,,,*- M de importa,io" el<jIOItlI ~ io, ~" ra:a ,er.1 conteine rlucl 

liqu idado 

Paulo (Cod~1 
UI.> ..w;:r, aul.,.. b .. do jY.lr n .... ia d a RMoruçio MII.Q R~ 2.l:l9/l012. (Acord!o) rP 2.677/ r 1er.' rio , éc 

mp, .... "1dim .. " ,,, .>l>. 1 

00..10.2012. TC 027.4J9/2012·6, ReI;rr;c r: ~1.o José Müdo, ll nidóldl Técnic:OI: 11 :Õerld). ou) i """ de U:lK~ 

In ritu'\Olõ> hd ... al 5u5pen5io é. qu.i"qwr I.tI» de<:Ol'reflles da COnCOfT~d;t n' 1312012, q.., t<. .... puo lI\rj .. w .. 
de Edu~ ClInlr.lt.1çlic d. obni da cons~~o do ;;ampIJI IJlrigui - Fase 1 dói referidól in!ilituiçllo (A~ ... 
C. ên ~ólE-

41/P1J'ft ~rõO, rfp 7411J.7Hl1. n : 041.15!1,'1iJ12·2, Relata: M InistrO JOSI! Jc~, unidade Tkn1c.: '1'. '1'4':i.665,U 

T~ooIo~3 d~ '5:10 
~·U' 1. 

l'ólulo (lf SPI 

InmlJto federal 
S~1So'I1J ~" (p.Iai~. ó!t05 ::IecofTenlt'lo da COnrom,,;cil n" 14{2012. que tem por objnc .. 

d<;1 Edu<::ao;;iu, OO'III:r<>lllç30 ciD cIl ro de """"' ,,--.;50 do ..... m pu:; H<lftolâ rtd; ... Fas .. 2 di . .. I .. rid .. ilUtiNlçSo lAta nV 
Ci&. c j,;~ 42/ Plen.á rl", de 24.1Q.2IJ J2., TC 04J .26!l/201 2·0. Rela l.,. : Mil1irtrc Jc~ lo'!i!!. 4Jnkhde TI!,nI~: '1'.54s..81~, 12 

Teenolo,ge dO> Siíc 
~..e..:,SI'I. 

Plu!o (IFSP) 

Insttt utco Federal !iuspcrsàcl d~ qu:a1","·1!t" .,tO": decQrH",IM dói T:wnll~ oH Pr.;os " .~ OS/2011, Clesnn.da t 
de (duc~o, COnt1lotif:lic dli obt-as de cu,",,,I:r Il'Ç:io, ,etOf"lTIa e """"'uaç:lio ola AdmIninr.lçJ:r e Olrtl CriOl ::lo 
C!lncJ ... camous d~ re("Id'. ef'.tI ~.dt ( jI,t.;! n! 4&lf>lef1i~rio. de 21. 11.2'012, TC 043..1i58/2012-o, Rela tOf" . 741.. 110,55 
r.enologia de s:!a Ninm:,o Jco~~ Jot&e, Urdcladl!' T<I!:n!c;r: Se<e.' SPI. 
POIuIo(lfSP) 

I ... UlutlI ~rd' 5uspers30 cI>e' Clua~ucr .. ,..,. .rCOrT.,.,t= da Cone::rrrê lld;jr n.- ~Ol2012. de~li n,,::I.:I ~ eon t ... t;)~50 
de Edu~ itÇ;o. 

d" obras d, e«cu~lc do ~mp\.13 SertJClzin" o - r il l e 2 d. referida "nlido!de [,\t. n ' 
e lene l. I 4a/1'lerroir'o, ele a .ll.IOI;!" TC 043.&60/2011,5, Rllator. Mlrrlst,., Jco~1é Jo:rrge, Unid .. ::Ie Tknôc .. , 12.560.921,73 
TC(.~Io~ de Sã:l Se<;e ... lól"l , 
", .. " IOII J.s",) 

IfIrt1tllb Fed~1 AbttençJc CI p r'llcar qu.lque r ato len~t(' ~ ccrltJ ... uldillde • Idt.ç;o que l~ por o bleto a 
de fduaçkr. Cltr.- e .. ~lIÇdo diI5 obras d e ron~tr~ civil da rUI 2 do CamPIIJ Arrr.qu .... lAUI nt 46i Menlrlo, ele g,997.74s..05 
,;., .. T~nok>r;a';., 

2LJ 1.2012.. TC 043.!lE2j2a 12·a,. :t~tator: t.4inbtro. o~ Jara:e. Unid..:le Técllka: 5ecu·SP). 
Sico Pilrlc (lf5F) 

SIlWO"~;:Io do Pfev.!iO do:: 1l .~u~~licilÇdo r.' 2/2012 p.a.. • fultw. kitaç.lo cu obras '" Pr~itvr. d., ...,..ba";u,i.c 'nteanllll <l a J<> .din~ .. _ . (At.1I Sl/l'll!1l ;irio, de lO.n .20ll, TC O,';! .i"5/l0n. "'!I, l31.7"80M OsMc:o (SI") 6. Rdo.t Of"' Minh:rc R:: imu..,J" ColITe '0, Unidil::loc rterdc: Se<<>IC·SPf. 

Valo .. totill! RS 2.397 .020. 20 4,46 

u " .. o M@dl~a CilJt@l~r R@vogada 

AI..AG::AS 

M u l'llctpH) d~S;c JO$" d:I 

T.p<I" (.o<.ll 

R!NO&ól r a ullleJa, oolK~d' da I!m 15.(j .l()12, <i~ S"lpendeu e coneorrinci. J/ .2(I12 r: romo.tdz pek> Mun;,;ipi Cl, 

nct ld;ro;l., d e wp<><..t.a ~ ' '''''Eu ''''r dad\.'l. ~m seu lI'diul. V.dr,dio ..... 2 . 9Sl/Pfe~rlo, de )1.10.2011. TC 

0 11.1oo/2C 12·I, Rl!I<ilor: ""';" i5tro R. imunclo ClI l nii ro, Unidard. T,fçnlca: S« • •• Al) . 
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~ 

!.ecret ... i" N.acional ele 
TO'l\lIIr um , f,itCl i1 medid~s cn:lc llo re J dO!le,mi""d:!s no ~~bi l('rn 9 .l dg Aa'i,dfa n ~ 2.066/:<011 · TeU-

;>rcgr.mu de De.sendvime,"I1:' 
:>tenA no - ;alterado p ;arci,lm,ntl pelO Acó:d::io n~ 1 .666/201l -Ta... -Plenário - , 1"0' j: C'ld~ de <It1jcto. " q~ 

ensei.a rj M!r~,JI(l d:l'õ '""1: •• /":'.0\ hInq, .... vll'"II' I"";o .ll contil .. specil' ca da C-. Eamomo ~ederOll. o S«J 
cio I U'!!Imo rJo U 'nis1 .. rio de 

com~uenle ' ''':'''"0 ~ o;of,n dI) Tewuro Hilck:n.lI L jAohllo ,..t 2.651/fierdr'o. de <ll. I D.2()12, TC 
Tus r..no 4t,/,Turl 

005.351/201 1-7 , R"j"tcr: Ministro &en/, m1 , Zm-ler. :.Jm~ Tt<;nIc.: S~ex-A?) 

<ml!l 
~,", r.,,, ,..,m .,fdto "rned'Ila a,"~r . 601; . ... . .oe. que p.ejudiC2oH, ""'" perda de « u ooJort.>, iIr1te a SUI.;;.enW<J 

M inistério dI) TllI'kmo 
dooo""cl1io 749568nOUJ em da li. '''1.,.,1"," II JUiI i:do~ã<o. tl~ como ;JOI!! la paster10r f'eso: is:ío do =nW'nltl, i"'1 ' 

parte do 6r,io concedente, sem .:o repil:óSO! <k recUfSC5 fl"d .. rai~ ~ ",r .,\~)lw.. i",-ó,dilo ,.t 2.906/ Plen.1 rla , c e 
24.1<1.2011, TC 03 1.36tíJ201l-2, ~I! l:lt or : Mini..r:", 5ubmtuloAu~sto She , rn&l'l, U .. id ao! .. " k " r=-o : $ec.>« C). 

GI!.JiJililn!l3;....,, ~ 

rte ... oJ." <li medida u Ltte lar cc!KE'did.il t.'II" ?.l.2m?, ;)(11':,.';] :f(> !>&IPOM'H r,re!! u l;jritl~de~ n D prl'g'o 
Corn~"do da Bri!:"Oa de c letr6nico 25/.<0 1. pro movido pi! to Co ...... ndo. que tem jXW" objclu v rO:lo:j~,. Cl ~ prt'~os. do tlJ;o mefl(W 

Inf~nt.,.i:iI P~edlst3 pl'1tÇO pai' lote. p.:I f" "qui~1ÇSo de tn"tl',,~ 1 P ..... ~rvOç:o de Ilpn;vmc ... mento. (",ó'o!lo n~ ::1.40Z/f'~r>irlo, 

,t\"'nl!t~rlc da Defe5alcE) CP. I'" \7 Jnl J_ TC IB6.5 J 6J10 J 1.1 . Reb !(lf: Mõnist ro-~bnltutI: W.~", oH OIivlilõl, Unidad~ Técfl\Q: :! ' 

5l-.:el<'. 

!1i!i'ffiE ·Io .}101 

Sttre l.4riil de Est ado das 
P:eVOGal, (om base ;10 7 S' do .,., 276 00 Rr:r,irn,,"to Inter.>o. " medid. eaVlel., dete rmin.c~ ~ fOf'~ do 

Ci~! do Go""" r><> de Mato 
G.o~sc (Se6d/MT) C fu"d~, lc 

despacho. no p'OCl' ''''''' d" Ii , itaçl o d 3 IXInst,,,.;lo elo r.OYO t ospita) d ~ Unh'ersldade FedE!n l d c Mala Gro!!O -
UFMT. . m C .... W1Ml. o bjeto " (OfIeorrinô I 3);;'01l. om "" '" ".." ,. 00)" 10 . (Ar::é,,:lroo "" UniV"'fsitlad" Fe<J e ral de """lO 
7. . 760/PIen~rio, ÓE' 10.10.201 2,. TC014.017/l0 12·1, Re lator. Mi~ Ana r.rr~es.. Unidade Tk:nta; S<-o:Ib·l). 

GrosSCI [Uf' Mn 

Poeil'lturIJ Mu .. icip ...... t' 
~l ,...,-d ,d;o UHlted i~ . em 11.07.2012. no j:l __ ~o TC 0 19.620jlOll-B. QUe tr.ll.a de rep.--..sen:40çoIo 

A,\pu ,,~ IMT) l.O:We p.mr .. ~ irrCf:ur...rid~ n. Co~rrenciol n'ool/2011, li~iI pelo M...., tipio dI!" Aripu;l~MT f~ " ' 
4QlPlcni ,io, de 10.10 20:1. TC019.1H0{2012·8, ~r.M;rlistTilAn.I "'~l, Unidadl!" Te c.1Q :5ae"-MT1 

Il.~" medida aulelar~. p.o'''' q<It., Tribu"", t .... SI'f"od .......... ,... ... 110 1'1 ... ·ónla> n'9 033/20l 2, (uJo 
TrJw""t Rcgion..r do Tral:llllh o oblnc éo r~ lstro cie preçe'5 ;.i ' ii eventu.at i.:lM.io;:ode """ vi .'U~.r ", oJ l;c rlÓlo:ko " modeWg~<.'", P"DCeISO!; de 
nohtóldo<Ít' M .. toGrouo ,~ J'9: n à;amento de servi .. O!> de IC<tW;Ibt! .... ;tu irtformao;ii<l tAcórdlo nlt ~n"rlo. " 2J.Ol .20~. TC 

W".V;uI!2011.1. RPI .. ,nr. Mi,,;.;rr .... S.or,nItuto AM . .... o.:. C3<"'r.11ho, U nõcl ~d .. T. V'o.:. , scb1. 

."t·· ... p·"hi .... M.,. 

"eYOl~r .. medid~ c..a~ I .. r ca~" "I" '4/'VJoo ~ . """d1~ ntt'de,p.d\o. _ ' <Irmos da aM. 276. ~p ..., <I 31. 
Corn itrll:to di! 9 1 FieRI30 M"lUr . d o AI/TCU. re lat:ivo <lO pr"'!!:!o cIe: , ijnieQ F~'" rEgistro de preso) Cl0612012. oa'lldutido pelo CornilMo, 
MO/ CE .... nculado ao N: , '1ktMo o:;a Oele5ôl. CAcéw&lo'" 2.9J7/P1e~,io. d<l 3:!.10. ZOU, TC 021.31!)f2(U2- 1, Relnor. 

...... ~lffl·5oJbnituto We~ de Ol~n. Unidade Têc:nÍCil: S~·~}. 

,tMU ...... · h b 

fI~r a mediCa c u t elõir ",xj:ledkta por " ti:- do it_ S.l do AclÓrc!~ 3.081/201 1 - ?!el\;Írio, r el.atõYo" ob~ 

" oamp!iõ<Çii !l dll Hospr..-I U.-.wtsl~rio da Umver!fdôJde Fed~il d e- Joo de: Foo .. /MG. ...,m ~~~ 
Un "",..,.d;rrle fede' lIl I: e Juiz de Prtlllen lerll e5 cios PRlIIt elmas d e tr.balh o Ofç.:w'TV'ntMn., "m.~ \r('" que ir Uni\!lel"Sic:t"de F..c", ... 1 de Juiz de Fora 
fõo 'õ) (U;H I [Yt Jr.} lnf.>rmou ter ildotado al medidio~ "-'I u:Jdoras ind i~d~ pelo TeU no Atórdlll () L999!2012 - PIer,ério 

(Ac6rd 50 n~ 2.57B/f'lenb ,o. do! 03.10 .2012, TC 034.000/ 2(111..:). Ref.iI:Clr; MIrII$: lfC; J~ Mud e» Monle fl'Q, 

UnlcIX. Témi~~ 1~ So=:lb) . 

.-
Revoe;l ' ~ ~i:fo~ ( " ulebres [OrDCantes do acórcj :lo 1.011611'1007 - FleNorIo. no imbito do Fi5cot:r;n 1007, 

C."lr.'. Elf-t<' <=!. do NuM e do 
f\iIIS,obr .... d E! e...,~ n-'ioda $Írt~m8 de t rensmbsio no En;,do do P.,..J 1IS!i-3C,,60 .ll :.lHE l uturuí e. U)rr'iilh" arll1o 

Sr.ul. W', (EI" t r..-o Tte) 
o e$dareOmenl .. d..'o questii'o ",,",tMl .os reljuSUlmentoeJ do QOfttratos 4SDOOll"80 " 45CJOO124!l!i. t'KrJu T O!o 

su,,;ton, 9.1. 9 1.1, 9 .1.2, 9.1.:>, 9.:2, 9.2 .1. 9.2.2 e 9.2.3 CiKjtH:1a .:SeI,beraçãc. (II.c.ôrdlo ".., 3.00iI,tPIe nhlo. d e 

0& 11.2012. TCOO9.710!2001_3, ~Iuor: Mlniar.I An" A . .... ,... Unõd;ode.. T.tn~ ~PA ,,31 S«Iob). 

t:J!iI!1i. 
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Prefritura MunIdp31 de 

P~rn;í~-PI 

Compan!lla DDw do RIO de 
J;:mem , CORJ 

Unlv~ffl~fe<ll~1 R,. "I ,ll 

RIo ~e Jifleho jUFfiftJ!MECI 

C letr~btis T ermonl./Clur H 
i G~uPO H.fTi!OBWó - MM E} 

Pil((jl.le de "'; terlal Btlko da 
Aeron~UfiCI de Rt~ d@ Ja~!ro 

(PAM~/~) 

Frdrilu,ij Ml:n Íl. i~ d l de S;" 

V~le n tim IRS 

trmiMo Fedmlt!f EduaçSo, 

a~1'ICtl f TecMlClala de 
Roncóni. (lFFO) 

ProcuradíW da Re, nibJic.a no 
h liK10de Siio Paul::! (MPF/SPl 

R!liq:iI" u",~til'corlced'di em l1f!l2OJ2..l'"'~üu II~ Pl'Id.l drobjeto dtJU rt p.-e~III~~dt=Ol11!nlI:! 

da I'YCiilÇlo da Con, jj'T~n:1a ~ 14/2011, (Acórdki n~ 1216/PIc -»rio, de 211.11.2012, TCOlS,~Bono12,O, 
Rcl Jto/: MiNltrC lo,éJçrso, U~ ' <hd. TKnlea: S.~'J-P I) 

RIO OE JA~EIPO 

Toml!r $Cm c:fritoa mt'Iidac.aUU!IJr, ,elatNa a atos pr.ll~osno amt !todi ÚInal!liOO, I'Ilbnca 'II f!/Xl lo, 

$!C!) I'tlporl~lióllfe d,eo...pinhia. cup otJjtlo é a WrlU~ t~ tIe fmprfl~ para ii eotoftluçlo ele p!eres de 

~'nc~ic dllllin;:kIs ~ navie! dt pa~d"1n no porto do Rfo dr Jarero. !Ad·rd1lo n' l ,88lJ1llent.io, de 
13,lO, 2~Jt. TC (129.01:;/20 12..0, 'le111Of: MI'lbtro Valmlr C'ampd(l, Unid.J.:Il: Téc; rIitõl : 4' Sl!(.ob), 

RNo8'lt e Côlut('iJr conc!!dida Ml16/10J2012 c comunicJol ao Plen~ rl l)'m SllIlo de 17/10/2IJ:1. 1]11 mr~ 

do ~Jnt'imE!fIID do InchciO dt sot)(~eço S.lob.JI tonruI~o pel; fqUJ't d. acdltOrt! no ConTato 23/DIZ, 
ct'etr.do u'!l8fncU'mente e'1tr~ ii Unr.m;lJa~ feder.:.! Rur.1l do I(io de ' anafO e ii flftprtUMI!lttlSlar 

RefOl'lT,M Ltlh. (AtttClJo ... t 3.210/l'Jen~rID, d!! 2B.1I.201l, TC 035 155/2011-9, tteIaItr. MrLbtro Josi Jot,~ 
ur. i:tldl: TfcnIQ: Stcu-RJ). 

Re>logar a medidll ciluttlarquiI Mpendeuo curso da Prf-~ u;llfieaçh GAC. T/OI-<I05/11, rIO ~ mbjto da 

licitJçãc de ~N~iç!y. d~ montagem el etromec~l~ com Ic rnt:lm,nIO ~ mltelt311 e ~u !pamentosd~ 

u:idadl 3 li. Ctntrall4udrm Almir~lII! ' 'van: Alheriú- r NAM (~"" 1). [Acórdl0 n' 3.B8/PleNrio, d~ 
28. 11.2012, iC Ol 1.76Sj101 2-1. lIt"1 ~lOf: c.1lnMIO R3fmundoCNreim, Unicad! l « nir.a: 31 Sea;lb). 

R::v<J &~ r ~ rrw:did:J cautelar (OIIc!!dich err, 27/B/2012,M sentld~ 4f IlISptl'l<ler 01 eftitM dlS * S " I:!' 

reg W O de ~r~e i ~rivad as o preg3e eltlrón l ;~ 4r~ 1J12, 'iil lJ.iC\I ptlo P'''~I.If, o qLló! llt.'Iie po' nhfr.m C 

re!istro de Pl'{'Ço ~ra ~qu l ~ição de m,lIenal de Infor;nãtiea. (AtórdJo ng 48.'f>I~ n irlo, d, nOUOB, TC 

017.09612012-0, Relam,: Mlnistro 'Substltuto weder de Ollv~ ra, tJ ridid~ Ut:n 'ca: Sell)l), 

RIO GRANJ! 00 ~U , 

RMI'r a rntdidf .avt~. r determilll d. no delPJC!!o ue 'J0/S/2o 12, no 5m;rito ro ~OIrénd; 001/21U2, 

promovida p!Io Município, QII~ tem pcr obielO f extcuç.!o de ~de t'lú tCrtl t~ c.l@olo, ~J~ di! 

bornbe~ m(!l".kl e de tratamenb, (~ c6rdio n' 3,248/pltnárfo, de ~8 . 11 , 2Ol2, TC 028.616,12C1Hl, ~1~1C1: 

Minist,o V~lm ir C~ mfJl?lo, \JI'id ilde l ~.niGl : ~mx.t\ll. 

Rl.'II[pr ii CiIUIe!~, ltrudk!" 1!D1 3tnJ2012 ~" Mi~()'~.,01, flTl ralio da ~I de objcc Mm 

reFresen;aç:o êetorfl'flll' di! I t'lJ~;;~ d~ Ccrxorrênd~ FübnCi n~ OCLl2011~FfO. (Acôrdlo rfl 

J l17/PIe~rlo, d~ 28.11,2012, TC O~O.8!l6/2012 3, Rdutt.:~ Min ~tloJ~ Klrj;l', Un dode Tecnic.a:SeCl~-AO]. 

II~ O!i dc~.~ d.:J maIi<h Qllttlar concididõ Hl't 03j'g/lJll. Ciut dtttm'll.'1N a 5U5IIen~o 00s 
proci!!Í mentes derorrE'ntl>s do Pr~o PIMI'nCIi!l 11/M11 pro'nOVido pfL1 ilroandclb, IAcl6rdJo r;t 

Un/Pltr4no, de 11.10.1011, TC 030.428/2011-2, Rpt;,tor. Min~r.I Ar.~ t\lr~!S, lkIidaCe Térnlt':a. !if!CtI',$P\ 
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I 
~l;ftEJ:.IiIm~~~ml!Ib\tUí,~·n,(l;{,t~t&mrO 

- . . . - - -" . . " - . 

\!li "jIJ T't:J:':bllfl~rl:ft h~!!I:!) él!I!r.~ er:tn\1i) ~'lrtJit;. 

C.tmill'll do!; ::tt>putaOos, 5eIlJCO 
~eral. SuperiorTri~1 MI'il ilr, 

N'inis:ério dtJ~ Trnspo."'tes, 

DF 
Ministério das R~:lIt~es Exter;cre s, Odebrecht Com&"c: io e Indústria de Cal~ 

032.3116/2011-9 
! .46S/ 2012-

INtltuto Nacional de Criminal;!ti~ l Ida. Plen",io 

do Departar:'lí!nto de 

Polio .. FMl'ral e Empresa Brv$ile ir;, 

de Hemoderi .... 3dos I' i! itlt c m olOgla 

CArriU.lI dos Deput~OO5, S!!n ado 
Ftd~a l. SlIperiof Trib.mal \1il ta r, 

MMlér;o do~ Tr<õn;pon es, 

Df M,nlnéflo dn Rel.çõe~ Exteriores, F:monil ~nta Ân8ll'IiI (()mércr::l de L .. fé 
032 .316/2011-9 

3.465,'20l2-

Inst ituto NildU1lill de Cr imlna l/n lc.a "d.>. Ple~rlo 

do Oepól rtamentode 

901ki; Federal !! Empl(>'!; ~ 8ruilein 
cU! Hemodf!riv:ulm II! Biotectlologia 

Ciiml!ra do.s Deputad :l!, 5enlldo 
F.d;ral, Superior - ri burlal Militar, 

llAinisterio do5 Tratlsportn. 

DF Minist~rio das Re tilça~s Exttriores, 
MICI"on (;enercs .\Hmentrdo$ Ltda. 032.316/201 L· ; 

3 41!i5/2012~ 

Irn t iluto Ncld ollal t:e Crfm!naHstk.l PlEniÍrio 

de DeplrtlUntnlO dI! 

Policiai FI!Oeral;! Emprnu Bras ileIra 
de IIt:rTlottl!rivcldos I! 6io:ec:rw:»::Jeiil _. 

M' Mu"k~u úe A'illI.JoiIf1:i/ MA 
Ancr!!' C. D. Alewdo DiWibule'or;ll -

Distribui ;;ora DUflWls 
02.0.681/200&-& 

2_9 U.'2011 

P~rio 

MA MlII'Iidpio del\rõls""ná!MfI J. Jonas P. Souz.a e eia. Ltd~ Ola.6Bl/2006-8 
2 .964/2012-

Pler.õirio 
, 

2.9&4/2012-
MA Ml.l nidpio de ArOlgllilllJlI\1A R.! . v . Ar3Ü/o e Da Lrda. 0 2Q.bil l /2U1.1b-tI 

prer~ rio .-
P8 Mu,icipio CI! G\Jrinhaém I PB Co~tnltora Globo l tdi. 

2.1104:1012-
0 24.0!I312005-7 

Plenjrio 

'" PTd~itur" d..lio!:ri/RN '/ittoi", Au"tumÓlleis l :$. 02.1..329/4010-6 
2.305./201:0:-

Ple rJário 

'N PfeleihK~ de J~pi/RN Vent:l1J DiI'!SI!"I Com~rclo lIda. 021.929/2010-6 
2.809/2012-

~.n;l; . io - - -,,, 
Jlr~teiturn de JapifRN 

Via Diesl!"l Distribuidor.! de V~IcuIO $ 
OZl.!'B{2011J-6 

2.809/2012-

Motoro!:) e PnJ) Ud~. FIIen;Arlo 

rotai d I'! e mpresas III cdõlradas inidóneas: 10 
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lIj'El!JIRfE!l:ot1 I U:J !I*lie·~1·h,lt,.ft,':U~htjil~r:.lla1:Jun.!Wt::lf}~b> 

<!P _"i''''''',' mO, """""'" Cl NNi1 ) â!3'..rr.h;') 

Secfe larla NéJcitlni;l1 de Prva:r ,Jlll iI ~ ok 
2.651}2012-

AP Dr:!ol':nYolvirl'e nto do Turism: CIJ Frederico Si"' .:! da Costa 005.351,12011-7 
r le llário 

Ministério do Turismo (MTur) 

COrl!",lho Regional de E1I'I8Mharu. 
2.687/20 Ll-

DF At-qui:ct\Jra c A(:ronomia do Olstrito Geraldo Reis PiK~CO 036.270/201 l -3 
PI('raário 

r ederol (Crea,'OF) 

DF Cai)(a Ec:orlÔmic.a Federa IICa iy.l ) JI.ommel TelJCeiról Giu.zineQ 0051,053/2004-4 
2.823/2012-

P I~Mrio 

MA M unid p io d e ~ulltr/MA J o~ Mac:naclo v na r 005 ,737/2002-8 
2 .912/2012-

Plcoório 

MA Munio:.iDio d!! Sur it i/MA Raimundo PinhejrQ JúniQr 0 05.737/2002-8 
2.912/ 2012-

Plenario 

MA MI.r.idpio d ~ Bl.: r,tr/MA Marlene de Souz.a Urr.a 005.737/2002-8 
2 .9 12}2012-

?lel'ltArio 

MA Fundaç!o Nacional de S; ~de Elim i/lolI Cunlliol A! (:f l(<lr 005.043/2009-4 
2.8'33/2012-

Ple nãrfo 

M' Mun i :í,:Ji ~ de Vit~rino Frcire/MA José Rlba,"""" RcdriglH!S 0 00.E88/2oo8-8 
2.!l63/2C112-

Plenálio 

M, PrefeitUfa Meni<ipa l de Conce i~o 
PE>d ro da $11"8 RI I:Jei ro fillo 007.306.'2010-5 

3.L6J/2012-

d o L.lJ:;:o-IIçu!MII Plenário 

PA Prr:feituré Municipal de prainl'ta II'''' JO<lq ., im Vicir.i N .. me s 026.582/ 201 1-2 
3.08:;/20 12-

? le ll;JrKl 

PA Prcfcitur.l Mtmic.ipal de Prainha /PA Era lda Guilherrnt c"o~ Sa ntos Sá 016.582/201 1-Z 
3 .0SCI20U· 

Plenário 

PA PrefeltUfil Munkip<l l de ",alnha 11'''' Ju-;i r: :eSo.'!l re:s da COSIa 02ü.SSVlOl l -2 
3.08J/20 12-

Plenâno 

PA Pn.·fcit ur.. Municipal de ? ra lnna / PA Marciode And rade Alvani! ro ga 026.582/2011-2 
3.080/2012-

Plenário 

PA Un i"ers id~de Federal do Par.1 IUFPA) Sinfr·!mic Brito Moca!'!! O 13. 980.'200S-~ 
3 .087/20 17-

"' Ien;:\fio 

PA Uni~idade Feder!ll do Pa~ IUFPA) Elian de Sousa CosliJ 013.980/2005-9 
3.0S7/ 20l2-

Plenário 

PA Un ivi!~d~de Federilll do Pará IUfPA) foA<olri r.ito r.rn>lho Rioei -o 013.980/2005-9 
3 .087/10 11-

Plen.:»iO 
~ . . 

P' 
Empresa arasl leh de Co rreios li! 

Igláucio Alves Fo.-miCiJ 0 13.172/ 2010-9 
3.265/20L2-

Telégrafos (MCI Plr:nário -
PS 

Prefl!!itu ~a M-Jnidpal de lAgCI d I!! 
Jo::lo Pedro da Si lvil 00A.545/2:0l0-9 

H1Sp012-

Dentro/?B Plenário 

P8 Prefei t ura Munlcioal de 1agoil dt! 
MII1'(;t)$ Tllcf!!u SIM!! 004.S4SfZ01O· !J 

2.675/2012-
D::ntroJó'a "' Ienário 

P8 
Prefeitu ra M_mic:ipal d e LaIC. d e 

José Eds.on d a CostO! Silva n04. ~4c;,llOl()'9 
2.615/20 12-

OentroJPB Plená rio 

P8 Município de Gurtnhaêm /FB l orJl:I! Urçulo A.ibtiro Cootinflo 024..043fZ009-7 
2..304/2012-

Ple niirio 

P8 MunÍ'Ci;>io de Gurin~m /F R DeClon hrial d a Cunha 0 24.043/2009-7 
2.304{2012-

Pleroário 

6(>rên~ia ElIeclll lva do Il'IStltu~o Z.756/2012-

"' AfIa Gl6rio Ribeiro Cor~ i tl 004.638 /2010·7 
Nacional do ~uro Soc:lal no RIo dlõ Plpn;irlo 
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~1ili!iJ1Iir~f;liJij:\~"~'~~I\t~~lmlW~ 

Janeiro 
-Gerênc'a Executiva dJ Insti tutu 

L,/;'b!l1.111-ru Nacional do Sl'guro Sodal r,o Rio de Vera L Ü(i~ feixeir;. Gouvea lJú4 , H~/lUJ.O.) 
pl~l~ ri () 

J a n~ iro 

Sup~rintendÊncia de AdmÍl'liWaç~o 
2,746/2012, S, do Minr..léliu da Fazenda em São Gerson de Olivelra 006,571/2012·3 

Plenário 
P~ulo 

SP 
D~partamenta de Cicncia c 

Jaime di! Andrace Iljf.en~ourt 030.898/2011-0 
3.401/2012-

Tecnologia Aeroespaciill · ,ViO/CA Plenário 

T nt~1 ri" '1>~l'Onç!aW!iç in<lhi litacl M~ 715 
_" 

~ 

\!li _'M,I,,,,® ilI!II!!I!l!> Q) 11M> ~ 

PA 
Associaç~o Estadual de Coo~e(Jç50 

Agrkala (Ama) 
Bernadm Ten Caten 008.281/2-010-2 

3,085/2012-

Plen~ rio 

'A 
AJsociõIÇão Estaduel de Cooperaç~o 

Eurival Martins Carvalho 008.282,'2010-2 
3.00512011-

Agrícola [Aem) Plenário 

PA 
Il!õsodação E~ta dllal de Coopcraç~o 

Vande ilson dos Sa1tos Carn!!iro 008,282/2010-2 
1.0651lGll' 

A&rirolo (ACK~) 1'1:l'Iário 
, _.-

~A 
Associação Estadu~1 de Cooper~ç;o 

José Orlando da Silva Dias 008,182/1010-2 
3.08512012· 

Agrítola (Aesn) PI~3rio --- "._.- -
'A 

A!5oClaCão Estê dual d~ Cooperêlçao 

AgríCola (Ae~a) 
M.lriJ RJimunck Cé~r SOl/Sil oo,mI2010·2 

3.085/2012-

Plel1~rio 

PA 
A5S0ClilÇ~O E5tidu~1 de Cocperaç~o 

I%abel Rodrigues Lopes ~ilha ::JOS 282/2010-2 I 
3.0SS/2012-

Agritola lAma) Plenário 

As~oci aç!c Estadual de Cooperação ! 3.08511012-PA Juv~nJl de Oljveir~ Sobrillho 00818212010-2 . 
Agrko l~ IAplr.~ ) , Plen.1riJ 

_ .... 

Totel de arresto de bens: 7 
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I ,m!3i"lj,h!$ ~i~!'f',Wijl"·jaiiJin I 
Fund;,ç30 d, AmparQ • ~ ... js,) e Wc rl5ão UniYe~târi3 • F,,~/UFs.c iA~rdio " 2.G7DjPlenlirio, de 03. 10.2012, TC n'I 015.699/2012-9, Rela tor: Mini~t ro Jose Jo rgt>oj. 

Pn!f.?itura V.rnio: if\;l l ri,. Ribl! lrli o Preto!SP (I.c:é rdão nll 2.749/ Pll!nãrio, de 10.10.2012 . oe ... 
OH .628/10lZ-1, Relator: Ministro Rllmcndo Cal'1"eirol. 

Depart~-nerto rl<1 ( iOOilI de Inf r.)C!s trutuf" de TrallSportes - Onit fAcórd~o n~ 2.819/pler,áric, de 
17.10.2012, TC ng 014.599/2011 -2, Relate , : Minisl r:J-substítuto M'H~OS B\!mqlJErer ). 

OP.fl;!Mi'l mf'r.to Nacional de l"fr ae~tr\ltura de Tran!)Ortes IDnn) (Acórdão nÇ> 2,83&/Plen~rio, de 
17.10.2012, TC n! OlS.8ElJ2'J12·0 . Re~lor : Mirtisl rc-scbstituto Augl.lstO 5hermanl. 

se<retaria do Meio Ami'lIP .... III' ,. ReaJ~ H idrko~ do Governo do Estado da Pi<lui - ~ma,/P I 
(Acónl"u.,9 :,-,-,qR/l' loolliÍ ,ío, de 2 ... 10.2012, TC nO 026.3&2/2012.1. Rell ,or: Ministro J05'; JOT&C'). 

OepõJf' .. mEolo l'lacion.oll de 1 0rril~tnlll'Ul<i IÍI" Tl<lp Sp DrtI'!~ - Ooil/MT (Acórdlc n!! 2.S89/ Plen/iriO. 
a I'! 24.10.2012, TC o' 006.39 7/ 2012-3, Rf!'k tOf : Mini5t ro Aro rdo ~drazl. 

.--
En t idad~; Oepartil rlleolo Haoc'ooal de Infrõte')trutura de TraoSoPe r1l'!s - Dnit, 5I'!aet .. riil d, 
InfRenruluril d:J EstiIde do Amaton;Js - Seinha (f.(;õrolo o'li 2.837/"ltonAno, de 17.10.2012, TC 
n~ ClS.860j2012-4, Reli lOr: 1I.11nlW o-su))stltuto AU3uStO Sherman). 

Munidpio do Capillilri d, 811111;0/SC (:~órdãio n' 2.969/P~njrlo, d, 31.1C.2012, TC ", 
024.895/2012-1 , R"I .. tOf: MinlstrO'5Ubslituto Mar((J~ Bemqller .... ). 

HO.pj lill .. O lfllcil~ do Unl\lrusldÕlde Fede , .,1 do P"' r~ (Acórd&> n' :<.955/f'le n' rio, d, 
31.10.2012, TC n' 018.154/2012·3. Rtolalor: Mifli5t~o José ~orgel . 

O@partamer,lo c .. N'l'! lenda Escol .. , d .. Set;:-et.rÍ<l Munióp .. tI dOI Edl.lCaçZ:; d<I Prefe itura IVunit lp .. ! 
d~ Slio PilUIa (DME/iME/PMSP) (.4.cr:);-(l.lio nl 3.269/Plenirio. d e 28.11.l 'Jll. TC n" 0 35.358/2012-

Anul.lçio, revopçio, 2, Rl'!llIWç: Ministro Aalmunt:!o Cetrcirg). 

suspensão • aju~1'!S em Oepar1amenlO Nacional de Infraestrutur,. de Tr.msportJils tOnit.) e ~ecret~ i .. de Infr.aEstrutlU"a do 

licit~ves htado CO Arnazt:nas tS4!lnfra) (Ac6roio n~ 2.839/J'lenãrio, de 11.10.2012, TC nr 015.863/1.01 2·_~, 

Relator: Mi :lisu o-SUb!tltuto AlJ8usto ~rman) _ 

Munlclplo d. SO, lo" da Ta~l! lalAL IAr;;órd~c " 2.951/P'lenário. d. 3 1.1 0.2012, TC " 0 17.100/2012-7, Rei,.!",, : Mi ll i ~~o Rairrllmdo Carreiro}. 

Departamento Naciooal de Int raeSlrlltura de Tr;;n~portes(DI'II I). f! Secrl'!taria de Inf raestrutura do 
Eshdo do Arn ;) zc n",~ _ S('Iinfrll ( ...... 6rd 50 rr'!! .:CIJ7/~lFn :irjo, de a .:IJ .2011, TC nO! 01.5.853/2012-3. 
Rel.atOf: M..,i!õt ro-Substituto .!I.ugusto s.ht!rman). 

631"('0 d o Br.lsil 'iA. - M~ . ~ntro de SeNI;rn de logr!tlc.a de 530 P.lulolSP (AcónldQ uI! 5.!!""/ 1'; 
c;,nv. ra, ck 02.10.2012, TC nll 037 .~9/20J 1-1, ReL< t or: M nistl"O VDlmir ClImpelo). 

Munidpio d, Olilpadi,ha!MA (A<óodã, " 8.801/21 Cãmafil, .. 20.11.2012, TC " OlO.319I Z011-8, Re lator: Minist ro Augustt::: Nardes). 

Nocionil l d(> Inrrôlest ruttJr"<:I d e Tr.truportE~ (Doit), e Set:rl!tôlriôl a e I nfr.ll'!s~ r..,turil do Esbdo dc 
Am<lZOnaS (Seinfra) (Ac6d.llo n' 3.Zn/f'Ier13rio, de 2&.11.2012, TC n!! 015.863/2012-3, Rl!I .. tu l. 
Miflr; tro-Substilut(J tUJ(!usto 5h,"rman). 

1n51iWto Fe~era l d, f duc" ,1I0, aenci~ , TecllOloeiil d. ,,"o Paulo (lFSJl) :Ac6tdi;o "' 3A72/PlefliÍr ,o, dI'! 10.12.2012, TC nl! OOU.259/201Z-2, Aela:or: M inistro Jo~1! JOfl;e) . 

InnJt~o Fçd",'al d, EduC:l~io, Clinci iJ • Tec:N3logia d. '''' P .... n (1f' '>J' ) :Arnttl :'n '" l.4S9/P!eniÍrio. de 10.12 :ton, I ( ni 041:J.bO/ A.llZ-O, f(el ~tor: MinistrO .. km! Jorge). 

Empre1a Hra'\õileir;) d I!' I rI1't(Jt'~mtllr" Af'mfX'rtll:íri" Unfr.tf! 'tl) (Ac.6rdJo n ! 2.880fi"II'!n3 Jlo, de 
24.10 "'1' . TC ,,9 018.24 1/2012·6, Relator. Minrnm Vo1 lm i, Campeto). 

Instituto FEd ef'aI dI'! EduUlÇllo, ~llc0 f Tl!'a'lCqj,z do Parani. (Acórdão ng 2.7S31f1I!'f1ôÍr io. de 
10.10.201 2. TC n(l c.m.2H/2·J12.o, Relal:lr : Min imoJo~ Jorge}. 

H05plt .. 1 Universit.ário Prof. Alberto Antunes 1HUPAA/ UFAll (AcónUo nl! 3.458/Plenoirio, ctQ 

1CU2.20n, TC na o:n . Jl!5/l012. Relat~: Minist ro :osé Jo.-ge). 
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Determlna~o Unidade Jurisdicionada/Oellberaçâo 

Oeparumenlo Nilcion~1 de Inlraestrutura ce T:anspones - Dni!, superimendênCi;! Regional do 
Dnrt no Rio Grandf do $ul • D,lt/RS (Ac6rd:o n2 2.B72jPIô!n~rlo, di 24.10.2012, TC n~ 

008.945/2Q11·0, Rô!la:or: Ministro Walton Alencar) . 
.. _ - -. __ .. _._-_ ... _-- ._ - -

Departijmenlo Nccional de Infraestrutura de TrirtSportes ~ Dnit] e Prefeitul"il Municipal de Boa 
Vista/RR (Acórdão n~ 2.a~5/rlenário, de l7.l0.20U, TC ng 011.674/4012-1, Relator: Min·strc· 
Subititulo AI,.·H ~ito 5herlT1i1 ri). 

Tribunal Rel!;on~t do Tr~balho da W R~jão, em Mato Grossado Sul (TRT' 24) (Acórdão ng 

2.946/PI~nário, de 31.l0.201~, TC ~ç 013.455/2007-5, Rel.ato': Mi~istro José Mlleio). 

Anulaf:lio, n!vag<i~o, 

'lJ5pen5ão, r~sclslo r ajusteJ Tribunal Reiional do Tra~aJho da 5! Reliião em SillvadQf/6A jAcórdào n~ 3.147jPlenârio, de 

em ContratoJ 
21.11.2012, TC nQ 010.637/211-7, Relator: ~/iniJ~ ro·SubstitutoAndré de CeMll'lo). 

. _ . -_._---------_ . .. . __ .. . 

Minis tério do Esporte (Aoorc]o n~ 3.435/PIE!rl~rlo, dI." 10.12.2012, TC n~ 010.544/2011·9, 
Ileli!ltor: Ministro V~lmir Camp~lo). 

. . _._. - .- .- -
Agência Nacional de Traniportes Terresms (ANTT) (At6rd30 n ~ 3.346/Pler.arlo, de 05.12.20lZ, 
TC n! 005.531/2011·9, Relêtor: Mini!tra·SubstitLto Marcos 6emQuerer) . 

-

P~tr6 1l!o 3rasill!iro SoA. (Pl!trobr=~) (Atórd50 nº ll~'1J~ I ~n:lrio, de 05.12.2012, TC n' 
006.516/2012.5, Relator: r.tlnlma Ana Arr.a~~I . _ .. __ .... .. - --_ .. -_ .. - .- . 
Dli!partamento ~Jacion; 1 de Infraestrutura de Transport~s (Dnit) e Cia Docas do MaraMão 
(Codom;r) (Açórd~o n! 2.836jPlen!irJo, de 17.10.2011, TC n! 009 .JlS/20lZ-S, Rela::or: MJnlstro-
Substituto Augusto Sherman). 

Suspensão de Pill~mento ou 
Triblmal Region.1 do Trabillho di 241 Região, em Mato Grossodo Sul lTRT-24] (Acórdio ne 
2.946/PlerkÍrio, de 31.10.2012, TC n! 013.455/2007-5, ReJiltor: Ministro José M.íciol. 

mSilrdmento/reten~o de 
vaJores em contratos SecrElarla-EXE'clltiva do Minist~rio dJ CiénáJ c Tecnologió,l ·SE/Mel, consol idando c ó,lgregó,lndc 

Olltr<1S unidades de stJ< estrutura (Aclrdão ni 3.398/Plen~rio. de 10.112012. TC ni 
020.735/2007-9, ReliltOf : M illi~\lu- Sub~tituto AUl:u~to Sherman). 

Empre~ BrasUelr3 de Infraestrutu~ Aeroportuária (/lc6rdão n~ 6,249/1~ Câmara, de 16.10.2012, 
TC n~ 016.466/200CJ-9, Rf'I~r ~ r: Minimo W~lfon Alf'nr;;r) 
._-

Dl'~oluç~o , su~ptniilO d. 

pilgaml!ntos indevidos • Coordenação Regi~na l da Fuildação Nadenal de Saude no Est;:;do de M~lo Grolso do Sul 
sndores/ procLII'3dore!;, (Acórdão n~ 3.457/Plen~rio. de 10.12 .2012, TC na 020.562120:0-1. Relator: Minist roJosé Jorec). 
desembêlrpdoru e jub:es 

t:lutras Instituto Nacional do Câ"cer IMS jAcórdão n' 2.739/P1enário, de 10.10.2012 j TC n~ 
026.718/2012-0, Relator: Ministro 'Walton Alen ca r). 
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Nos termos do art. 120 da Resolução nº 1, de 
2006-CN, fica estabelecido o seguinte calendário para 
tramitação da matéria:

Leitura: 4-3-2013

até 9/3 prazo para publicação e distribuição dos 
avulsos da matéria;
até 24/3 prazo para apresentação de relatório;
até 1º/4 prazo para apresentação de emendas 
ao relatório; e
até 8/4 prazo para apresentação, publicação, 
distribuição e votação do relatório e encaminha-
mento do parecer da CMO à Mesa do Congres-
so Nacional.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – A matéria será publicada no Diário do Senado 
Federal de 5 de março do corrente.

O Aviso será encaminhado à Comissão Mista de 
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – A Presidência recebeu do Presidente do Banco 
Central do Brasil o Aviso nº 6, de 2013-CN (nº 35/
BCB-Presi, na origem), encaminhando ao Congresso 
Nacional, nos termos do parágrafo único do art. 111 da 
Lei nº 12.465, de 12 de agosto de 2011, as Demons-
trações Financeiras do Banco Central referentes ao 2º 
semestre de 2012.

É o seguinte o Aviso:
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BANCO CENTRAL DO BRASIL 

Dlretot'ia de Administração 
De:partamento de Contabilidade e Execução Financeira 

Demonstrações Financeiras 

31 de dezembro de 2012 
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BANCO CENTRAL DO BRASIL 
DEMONSTRAÇÃO DE AESUL TADO - EXERClclO DE 2012 
Em milhares de Reais 

Rece itas com juros 
Despesas cam juros 

Resultado IIquidD com juros 

Ganhos (perdas) com instrumentos fina.nC8!'OS classificados C::>rTlO Valor Juslo a Resullado, 
destinados à negociacão 

Ganhos (perdas) com instrumentos rinance ros classificados C:w'n O Valor Justo a Resullado. per 
desiQnaç~ da admlnlstraçao 

Ganhos (perdas) com moedas eSlfangeiras 

Outras receitas 

Outras despesas 

RESULTADO NO EXERClclO 

(As notas expncativas da admrnlstrac~c s:io parte integrante das demonstraCOes financeiras) 

Notas 

Zl 

24 

25 

26 

27 

27 

28.1 

fI. 2 

2012 2<111 

91 .982.951 84.035.581 
{124.6C9..597) 1126.430.149) 

(32.626.646) (32.394.568) 

51 .706.950 44.036.761 

3.168.CÓ6 7.004.61:)5 

2.738.640 4.568.282 

3.085.396 3.515.923 

(3.457.669) (3.259.653) 

24.614.72~ 2;J: !l111410 

() 
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07033 

BANCO CENTRAL 00 BRASIL 
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE - EXERCiclO OE 2012 
Em milhares de Reais 

RESULTADO NO EXEACfclO 

OUTROS AESUl T ADOS ABRANGENTES 

lIens que ntio serio reclasslrlcodos para resultados 

Participação em Organismos Financeiros Internacionais 
Ganhas (Perdas) Atuariais da pr.:..nos de Benefícios Definidos 

Itens que podem ser reclassificados para resullados 

Titulas PUblicos Federa is 
Ouro 

RESULTADO ABRANGENTE NO EXERCiclO 

Notas 

26.1 

22.3 

28.2 

(AS notas ex plic3ti\l3S da administração são pólrte Integrante das demonstrações financeiras) 

fl.3 

2012 20t1 

24.614.729 23.471.410 

2.699.928 2.87e.1E5 

'4.049.371> ~1.061.314) 

1.115.2:32 1.263.441 
15. 164.603) (2.324.755) 

6.749.299 3.939.479 

6655.695 3 .806.891 
93.604 132.588 

27.314.657 26.349.575 

rJ-
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07035 
BANCO CENTRAl DO BRASil 
DEMONSTRAÇAo DOS FLUXOS DE CAIXA DE L1OEOAS ESTRANGBRAS· EXERCíCIO DE 2012 
Em milhares de ria is 

Fluxo de CiJixa liquIdo de AllvldadiS Oglrac!onais 

R9C8bimonto d9 j.roG 

Paoamen1o do jU10s 

iCompr2.) venda 01 lltulos 

Compra (venda) d& moedas estrangeiras 

(Apkação) resgall de operaçoos rompromlssado$ 

(Aplicação) resgate de depósitos a prazo 

(Aplicaçaol rosg<ltt de recursos sob administração externa 

Conslitu · ~ão (resgate) dI! dl'!p6!lit:ls passivos 

tpaga menlos) rccebirnemos em no-ne do TCSO\JfO Nncional 

(Concessão) recebimento de crédrtos iii rec:ebct 

Recebimentos (pagamento5) decorrentes je operaç6es com derivaliYOli 

(Compra) venda d. O\Jro 

Outros (pagameP'lto!:) rQccbiment:.s 

Notll ~O12 

(1.457.306) 

13.362.&17 

(10.699) 

(20.806.281) 

32.166.573 

(11.131 .161) 

(2.7M.OI0) 

(12.221.275) 

1.573.1 89 

2B.308 

2..150.748 

(27.520) 

(3.806.577) 

18.782 

fUi 

:2011 

(2.440.523) 

9.807.3"\9 

(32J23) 

(123.292.664) 

79.383.511 

135.634 

28.539.923 

(375.68.3) 

1.759.550 

123.2 11 

1.411.323 

ISg.095 

(58.019) 

FluXD de Caixa Liquido (1.4S7.3061 (2.440.523) 

Variação em Cala e Equivalenles de Caixa 

Caixa e equivalcml,x de cailla no inicio do perioda 

CniKa e equlvalent!lS da caixa no finai do perfodo 

Efeito da víllliaçAO c!mbial em caixa e eqlAva1enles de l:B.iu 

4 

(As [leIas e:xpl1catl.!s da admlnlstracao sa.o parto inlegranle das demonstrações l inam:eiras) 

11.457.306) 

12.808.01 1 

13.636.51 I 

2.285.906 

(2.440.523) 

13.865.931 

12.808.01 1 

1.382.603 

IR 
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1 - O BANC<J E SUAS ATRIBUiÇÕES 

o BarlCO Centrnl do Brasil (6GB), cr1ado CO:T1 a promulgaç.lo da lo-- n lJ 4 .595, de 31 de 
dl:!.l~rllb ~o de 1964, é uma auta~quta federal Integ.-ante do sistema financeiro nacional g lem c.omo missão 
aS!'Iegu rar a eslabil'dado do poder de oom~ra da moada '" um s'stemô lil1ar.ceiro ;,ólido e e'ictEln1~. :sté 
EeOlado em Brasll,a, D.St.:l.IJ Faooral, no Sstcr Dam;aric Su:. c.uadra 3, bloco i::! e possui rapresemaçôas t:.m 
nD\'e ootrat;; unidadss da teóeraçao. 

Estas o~monstraç()A5 finan<;eira3 foram A:veciadns pelo Di -etor de AdminiSlr~çAo , QUe 
o ncaminhou, em 15 de fflJVereiro ~ 201:'1, VOlo titvorAII'&! para sua .,provaç.ão. Conlo~mo o p'evrsto na ler n2 

4.595. de 19M·, tivt;.llm sua di\IUlga;.:ão aLlori2ada palo Conselho MonB1:ár~ Nacional ;CIoJ1~ } ~m 28 de 
fevereiro Oe í:'Ol;'! e encontramos,,", puI:JllI:;ddas ou ~ítio W l:3CB na Internet {· ......... w.bc1J.go ..... brl . 

:2: - APRESENTAÇÃO 

AS damonstraç6es finar,ceiras do BGB para c exoici(;io lindo em 31 de daz.emt.ro de 2012 
foram ctabora~~ de ac:ordo com as Narm~ tnlornacionai~ de Inlormações n.'ilncclras (IFRSl, Bmitiáas 
pala lnt9malionar Ac.countlng St:md&rd!; Btxud (1AS3) . 

2.1. NorTtl.3~ 1\ allera~s de nonnas j~ emitidas, qU9 ainda não estão em 'Io'igor, a quE! foram 
aplicadas Rntp.cipildamentR pelo SCB 

• Iv1odltlcaçOas à IAS í - Apro.sontaçao de Uemol1stra~ões Fin8ncoiras, que re~uer a evk:lenciação cI~ 
Itens definidos como Oulros Resultadas Abrangonlss que :!>ao passíveis de reclassit cação para 
rcs:.lltada, com aplicação obr:gatória pov8 ~r1Cd05 G'1uais com iníCiO em OLl ap6s 1 ~ de julMo de 2012. 

2,2, Nonnas e a~erações de l'Iormas jii emitidas, que ainda não éslão em vigor, a que não 
loram aplicadas ~nleclpadamen'o pelo see 

IFRS 9 - Instrumentos t-inancairos: a aplicação ob.igatOria da IFRS a, que estava prevista, pa~ os 
ell.\;Irdcios iniciudu3 em 1° de janeiro de 2013, foi prorrogada !)elo IASO para I~ Oe: Janei ro de 2015, de 
lorma a manter, ~ara todas as fases ao ~rO:e1D, a me5ma data oh,liva de obr'gertol1Waoo. Essa norma, 
~o foi apI:CacJa ,:mlracipadarn 3n1e PQIo 8CB Q r.áo ~ possivel estimar' seus pOSSlv\l'ilõ etetcs sob:e as 
dernon~tra:;09s fjnõUlcelras:. 

• l.Aoci ilic.acOe5 à IAS"' 9 ~ BenellciD& a Empregados: em junhO de 2::111 o IA3B emitiu uma revisão (Ia lAS 
19, com aplica~ao oorlgalÓria para pertodos arlllals Iniciando em ou op&s. 19 de .fanQj(o de 2013. As 
prin:-:ipals mooiflc8ç:ões forarn : a ellmi ;l~ção da opção de: adiar o reconhedmeni.o de ganhos a perdas de 
p.anos de ':lereflcio :f!finidu (m~odo do ~rredor) ; a eliminação de opyões para a apresenla~ão de 
günhos e peroas relaliva:s a esses Planos: e o cálcvlo d" relc.rflO EtSp"radu ~obre os alNOS do plano com 
base na taxa utilizada para de&~ont.:J da obrigação de beneficio definido. A aplcação dessa n:)rrna em 
2013, rstroativillmente a 2012 . não moditiCi:u:' a posição pllfrmonial de ativos e passivos, mas provocará. 
aju:!lte de 11-$05.697 6"" conte:s de patrl:-7Jônlo l iquido {dimi;,UiÇãc, e de rosuttaoos (ílu rr ento). 

• Modificações a. IAS 32 - Co:npans;J.çào de A tIVoE e Fassivos Financl:õlros : a:n ciezemcro de 2011 o IASB 
em itiu uma revisao da IAS 32. modilicando crllé-r1os ~ara a apliC<lçào de compo,"lsação entre al(I/OS e 
passivos linam:;eiros. Essa atteração tem aplicaçolu obrlgi1f.llfi~ para periooos anuais Iniciando em , .. u 
a.pOsl' de janeiro da 2014, nao sendo poss · ... eI, no momerlto, se (;Js:lmar OE potenciais Okltto3 sobre as 
demonstrações fínanceirBS do BCB. 

2.3. Norn1<l& e ~lter8çõe& de normas lá emitld3s, que aind3 não 03160 em vigor, pwa as quais 
não se @speramqfgitos sobre as: demonstrações financeiras 

l':-AS 13 - Me'lsuraçaa do Valor Justa, que I n~lir(J 1 um cunJunto !1n l~o na rRCJlJf~'tos: p1'!:fa tocas a.; 
mensurQ~es de vf:llu r justo roqu~ri daa au pr::-mit idSs pel<l3 ~FAS. com apli~~.ão obrig"-lória para 
parlodosllf"\uais com inicio em ou ap~'· de Janc:im dc 2013 : e 

• Al1e'açw5 na IFRS 7 - Divulgaçã~ da oompensação de alillos e pasfOivus fimanceir:Js, cam aplical;~o 
cbrigalória para parlados anuais com inf;:;io crn O~ após 1? de janeiro de 201~ . 
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3 - FtRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁSEIS 

A seguir, é apresefllado um resumo das pri ncipais praticas conti1Oeis utiliz.adas pelo BGB, 
que foram consistentemente apl icadas às infonnaçees l inarcei ras comparativas. 

3.1. Apuração do ras ullado 

o resultado do RCR é apLl.·ado semeshalmE!nte em conformidade com o -egime de 
competárô8 e transferido ao Tosourn Na~: DMI. !Oe positivo. ou por ele COhP.rtD, ~ nr.galivn (No'."!s 28_1 e 
37.a). 

3.2. Reconhecimento de recellas e despesas de juros 

Ai receitas 9 despesas de juros são reconhecidas utJllzando·se a taxa da jures efetiva cas 
operações. a. qual desconta o fluxo futuro de recebimentos e pagamentos de um ativo ou passivo financeiro 
para seu valor Ifquido eontàb il, em lunçãe de seus p razos contratuais . Esse cAlculo considera todos os 
valores relevantes pagos ou recebidos entre as partes. tais como taxas. comissões, descontos c prêmios. 

As receitas e despesas de juros apresentadas na demonstração de resultado incluem as 
racaRas e despesas de ju ros dos alivoi e passtvos rU1anceiras do 8GB não classificadllS na catego ria Valor 
.Justo a Resultado: 

3.3. Atlvos e passivos em moedas estrangeiras 

A moeda funconaJ e de apresentação destas dcmonstraçOcs linancciras t: o Real. quo 
representa a. moeda do principal ambiente económico de atuação da autarquia. Operaç6ei em moedas 
ttStrangeiras sim cnnitferlidtls para Reais pela tax3 vigente na data das operaçães. A cerreçãD ca"Tlbial 
referente B atives o pBssivos monetárioS! em moedas estrar"1geirm é apurada diariamente. com bmc na tax.o. 
de 'echamento do mercado de câmbio fivre. sendo as respectivos gan'1os e perdas reconhecidos no 
res ultado mensalmente. O quadro a seguir apresenta as taxas cambiais utilizadas na data de fechamento d I> 
halan;o: 

Reais f moeda 

31.12.2012 31.12.2011 

Dólaz Estadunidense Z,0432 1,67S5 
EWIl 2,6949 2,4337 
DóI.1 Cana.oon:ie ZO>42 1,B397 
LJhr!J. Esterfinll. ',3025 2,91 4 t 
Dólar AlJdraliano 2,1192 1,;112 
DES 3,1402 2,87'94 
OUro lonça---tmy; 3.386.6040 2.871,3140 

As taxas de c.1mbio utilizadas são aquelas livremente lixadas peos a.genles e d1vu~adas 
pelo BCB, e)(ceto a cotação do ouro, que é a PM Rxing, dvulgada pela Bolsa d e Lond res. C01vertida para 
Heais pela taxa do dOlar estadumdense da data oe batanço. As tallas de cãmbiO sao apu-adas com base na 
média das cotações de transação no mercado interbancáiio à vista efetivamente fornecida por institu:çÕ9S 
credenciadas para realizar operaçOes de compra o venda de moeda estrangeira com o BC8 (df!alars;. 
excluídas as duas maiores e 85 duas menores cotações. 

o Direito EsçeciaJ de Saque (DES) e a unidade contàbil utilizada pelo Fundo Monelárie 
Internacional (FMI) e tom S;..Ia taxa referenciada em uma casta Oe moedas oua são livremenle utilizáveis em 
transaçôes internaciona 5, atualmenta o euro (EUR), o Iene (JPYJ, a Ibra esterflna (GBP) e o dólar 
estad iJnidense 'USO). 

3.4. Ativos e passivos financeiros 

3.4.1 Reconhecimento 

Os ativos a passivos financel"os sac registrados pelo valor justo no momento da 
contrataçã.o, ou seja, na data em que a entidade se compromele a efetuar a com."a 0;..1 a venda. sendo q.Je 
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para aqueles não classHicados na categoria Valor Justo a Rasulla::lo. esse vak:n inclti :odos os custos 
mcarridos rliiI oparaç:ão. 

o BCB real iz.a operações em que não recebe substancialmente todos os riscos tl beneficios 
de ativos financeiros negociados, como nas opera.ções de comp'a com compromisso de revenca. Nessa 
siluação, os ati'ol'Os negociados não são reconhecidos na contabilidade e 05 montantes apjicados são 
registrados m Dalança patrimonial pelos valores acfiantad:Js. 

3.4.2 Baixa 

Atilfos financeiros são ::laixados quando; 

a) os direitos de receber seus fluxos de caixa expiram, em virtude de liquidação l inanceira, inexistência de 
perspectilla de realização ou perda do direito de realização; ou 

b) o 8GB tra'lslere os direitos de receber os Iluxos de cail{a, transferindo substancialmente lodos os riscos e 
bEwlefici06 da propriedade. Não sendo passivei determ inar se hoLNe retenção ou transferência 
substanciaf de t::lOOs os riscos e beneflcios da propriedade, os afilias financeiros são baixados caso nao 
haja retenção de controle sobre () ati\lo financeiro transferido. 

Passivos financeiros são baixados quando as obrigaÇÕeS são qUitadas; canceladas ou 
e.xpiram. 

o 8GB realiza operações em que transfere os atillos reconhecidos em seu balanço 
patrim::mial . mas detém o controle por meiD da retenção de riscos e do direito às recei(;as e despesas As 
principais operações com essas caraclensticas são os compromissos de recompra e os empréstimos de 
t ítulos. 

3.4.3 Compensação entre atÍVos e passivos financeiros 

Ativos a passivos financeiros sao regislrados pelo valor líquido quando exista a pnwisao 
legal e a in tenção de que os pagamentos e recebimentos decorrentes sejam etetuados pelo saldo líquido 
Operações com essas caracter fsticas são as realizadas no âmbito do Sisteila de Pagamentos em Moeda 
local (SML) e cio Conlfênio dc Pagamentos e Créditos Reciprocas (eCR). demonstradas em créditos a 
receber ou a pagar, de acordo cam o saldo apurado na data de fechamento do balanço. 

3.4.4 Class;lficação dos instrum8!ntos finBnceiTOs 

Na da:a da contratação. os ativos f inanceiras são classificados em uma das seguintes 
categorias : Valor Justo a Resultado. Wantidos até o Vencimento, Empréslimos e Recebiveis ou Disponfveis 
para Venda. Após o registro 'nrc·aI, os atlvos são avaliados de acordo com a classif icação &tatuada: 

a) Valor jusla a resultado 

Um instrumento financeiro é classificado na categoria Valor J usto a Resultado, com ganhos 
e perdas decorrentes da ... ariaçãO! do valor justo recon!1ec:jdos no resultado, em ocorrendo LIma das 
seguintes situações: 

se existir a intenção de negociacão no ClXIo prazo; 

$6101 um instrumento derivativo; 

por decisão da Adminis:ra~o, quando essa dass[fk;ação apresentar infarrr açõe-s mais 
relevantes e desde Que esses allvos façam pane de urna car1elra que seja avaliada e 
gor~nciadól com base no ....."Ior justo; 

b) Mantidos até o vencimento 

Compreende os ati lfos financeiros não-de:-ivativos para os quais a entidade tenha a intencão 
e a capacidade de manter até o vencimento. Esses ativos são mensurados pele custo amortizado. sendo 05 
juros, calculados utilizando-se a taxa de turos e'etiva, reconhecidos no resuttado peb regime de 
compctêncla; 
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c) Empréstimos e recebiveis 

Inclui os ati\f05 financeiros nao derivativos com amortizações fixas ou determináveis e qua 
não são cotados em mercado. Esses ativ05 são mensurados pelo custo amortizado, sendo OS juros. 
calClJlados ulilizando-se a taxa de juros efetiva, reconhecidos no resultado pelo regime de competência; e 

d) Disponíveis pata venda 

Esta categoria registra os ativos financeiros não-derivalivos não classificados nas demais 
C3!egorias, Uf'13 voz que a Acministração não possui expectativa deiGrmi1ada da \la"KIa_ Esses alivos são 
mensurados pelo valar justo, com ganhos e perdas levados ao património líquido - sendo reconhecidos no 
resultado no momento da sua atatNa roatização -, enquanto 05 juros., calculadO!> utilizando--se ii taxa dQ 
jur:>s e'eliva sao reco1hecidos no resl.ttaoo pelo regime de competência.. 

3.4_5 Metodologia de avaliaçã[) 

o valor justo é o valor de mercado divulgado pelas principais centrais da custódia ou 
provedores de informações econOmic.as. Para os instrumentos sem mercado ati'lo, o valor justo é calculado 
co;n base em mode!us de precife:a.ção que incluem o valor das ültimas negociações ocorridas, o fluxo de 
caixa descontaoo e o valor justo de instrumentos fjnanceiros semelhantes. Os modelos utilizados são 
avaliados por um comilé mullidepartame~al. a quem cabe sugerir 1lWaS metodologias ou aprimoramentos 

o custo amortizado é o vator da data de reconhecimento, alualizado pelos j uros contratuais 
uti lizando-se a taxa de juros efetiva, menos eventuais amortizações e reduções por perda de valor. 

o quadro a segui r apresenta um resumo dos principais instrumentos financeiros e suas 
classlflcaçOes: 

AlNg cm "'(!eus E2!{!flgç!nS 

c..; ..... ~"" do Cai ... 

Oo!p<\ait!>a.I PI1I.ZiIMTI Irmlfo~ F"''''''1tI 

Acu'GIi KCl ~~ ... EGef:a 
ComIll"O'l1~ICCR~ 

c.M.\~ - fL.tuDs 
c.nv.a~rolQ!,· FcrwvtJ 

T~" 
CrMt()l, I fWcet. 
Doo 
P.,!cpls:lo~ r. 99anismol Flllu.ceim li1k1rnado'IIÉ 

AlII", 9'1 MO<?S!p LNI 

Ca'Cll ~f:~de Cal ... 

"""'~ 
CanpoMlSs.a di! í'I ...... 'Ida 

~Ioos-S.. 

~I-f:CIJ~uç.Io ~tU' 

nwt.lc ""111;0<& FocJ.3io. • FI""- ta, lllo< 
T'l'lulOII"1:.tO"""'"Ftdef .. -lI"T. NTN-S.~. ~P .,po. ... cho.lTN 

Crllcl~ '*" c ~ FedIn! 
Crlidlll:ll.~-I~.." Uq~oE~-~is 

Cr*<lim ~ R...,.,. - I""~...,, lJc:luid~ E"'"Í'Jdi;!;ij - f"aaolab 

Crtcltos a fI.eabJ - 0\Jtr"IlS 

Oper~Gom!r.Jc:i115 II Uq'~ 

~!Se tt'1iIi ... ~ AI1I/1 ..... ' 
Cor.\pKl. TlIllSa d e Rt'!ICOO1p'11 

00!I~- FLr.ln5 
Oe~ _ f=o.>M.c 
Ct~aP~ 

?"?"ttlJScIe ~m~ F,"a~ ~t~ 

Em,or~""""c ,..,.~ 

~~_c_livN 

"'llo'juos10.l~ 

E~~mou~ 

"*" jJs!OI~.:dD 
1/w~o .ar&U;adQ 

"Ikr )lstOI rn:i:D 
Errp-6s1mo!l.& racaI:.oViIIs 
ll~hoIb 5>". ~ 

Oi!xnlvuls !Ia" 'OlI nda 

&!v.~mx e rllClllb'veis 
~,")Ser~ 

~rr>:lC.r~ 

vro justo a r=Jtta:IiJ 
v.b justo. resItI!IIo 
DiIpo<1 I .... pIf'.--.II 

Manldo •• ~" ---*,-"1\0 

Enp-Wm~I~ 

V*" JvIlc)1 r~ 

Ym ju5lc)I I=*ada 

Enpmlmos • 16aJCNtis 

"""', ...... """', ...... 
0II:ra.. P:oahoIllS 

Va .... JUSlC). tr.õIJII;odo 
Va .... jus!C) • ~ado 
0u",r0l0 Pa5.5M:II. 

Otr.rM Passi\o:l$ 

QS, .vnor!i,,."" 
eu. IrflOrtiu.~ 
Vlliol jIIu. - Al:hinliL'iIdor 
CUs;c, ",,,,,,,,,,,,,,da 
VI~r ~ - Bolas 
Vabr Jais'l - t.lrdelos IlIterroSlS.bOinIl!I1J 

Va.lc!rlaml-~ """'.-VI"' "",," - PIAFM1p -1!d5l. do ~ 

Valor I!n!ç - \falO' de IUS_ l-'TI Anb 

o...sto olmorli>adO 
D.lstal~~ 

Custaa~ 

\laia:" JwSIIl -I\(.O!'OiJ de Va'(I(IIS. MIlo't.aXlr'oI5 e FIotuoOS 

\I""''''''-Bol~ 
V:oloo'jwdo-~ 

eus.D .mcri;,eóc 

Cu~~c 

VIkIr judo - Vw justo dll wanm1u 
1I.o!cr ~ - 1'Iu>oo do o:alJa ~ 

CUS».ll'M<'IizQ 

c:.:s1(J,,~ 

c.:s", .rro:tz.X> 

C<.:s1D arrulz3ldlo 

V .. ""*' -BohIs 
11* psID_ MoóeJoI ill."emKIB.bo,nba/D 
Cultll :omct1i~ 

"""""""""'" 
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I"Wvn.fi" .1 Lg 
~ ConrIl1IaiIII! ~I' 
~T<>.I d.I.~'~Anl!<1oe IrES 

~lR;llóeRIICIClIIIP(a 

o..Pval..- · S~ 
I)",....,U ... ",,· 5qu~ CIiortU) 

O~ !:DrI Q Go. emD 'fIlOr.l! 

CrMb:. 6 f>apol' 
0.."".110< M 2r!ztt!:TIe. f;n.~ .... I..:"""'n"u .. 

""""'" Ot1'M1'a1';_ 

Curcs P MshIos 
o.1roS P.usMIs 
VIIkIr judD a r.wtldo 
Va' r1I ~. rmJI~ 
Oo.frc:Jflpu_ 

OW"'P ..... .... 
rurosp ... ~ ...... 

:3.4.6 Ajustes a valor recuperável de ativas financeiros 

"t' **,a a "" A"IiF;e> ''fPJte *' !q1Qrw'ÃiP 
CU"a an~~!z. 
CUlta .rflMIZ_ 

CUitO<nar.Izit:JD 

VtIÍO<~ ' ib!."" '1_. Io' n ••• "" Fr.a
Vlirx).JS1l:r · !Iar:cn 
Cus&/r lna~iU"~ 
Cu*I ....... 1i.ud~ 
Ct_ .... 01i .. d ~ 

o Eles ""Ietua, no mfnimCl semestralmente, uma avaliação para verilk::ar se existem 
elo' idêneias de perdas de valor de seus a:ivos financeiros. 

Somente s~o consideradas e ... ldências objetivas de perda os fatos ocorridos após o 
reconhecimento inicial do ativo quo tenham impacto no Iluxo estimado de recebímemos e desde que esse 
impacto possa ser estimado COM confiança. São considorados, pa r cxompto, os seguintes 9..,ootOS: 

a) dificuldades f inanceiras da devedQ(; 

b) o não pagamento de parcelas da obrigação. do principal ou de juros: 

c~ mnegodaç~o ou abatimento; 

d) IIquldaçAo e)(frajudlclal, fEllênda ti re()(ÇElnlzaçao flr1arcelra; 

a) dcsoparccimcnlo dc marcado o.tiVe. om função do dilicuktades financeiras do emissor. 

s~ existirem evidências objetivas de perda !lOS ativos avaliados pelo custo amortizado, o 
valor da perc:ta é cak:ulado pela d iferença enl-e o vi'llr::r do ativo na data da avaliação e o vaJor qUI) se espera 
r.....-:p.oo· :.jlL'd~do 8. \I~tn' pn~~n'e pel.8s taxEIS cont ratuHls, sendo o velor do ativo ajustado com o uso de uma 
conta ratilicadora e o valor da perda reco nhecido no resultado . 

As avaliações de perdas no vab' rec:uperãvel de ativo5 financeiros são realizadas 
individualmente po~ um com ité multidepartamenlal . a quem cabe verificar a propriedade dos ... alores e 
metodologias utilizadas. 

Para os ati"'05 çlassH'icado:s na categoria Oisponiveis para Venda, ha ... cndo evidênci a.:; 
objetivas de perda pernanente. a pe rda acumulada '9COnheôda no património liquido de~'19 ser transferida 
para a ::\emonstração de resultado, mesmo não havendo a realizaçoo do atr...o. 

Quando um ativo é considerado não recebJlo'&!, seu valor ti baixaco centra a conta de 
provisão. Eventuais recebimentos posterIores de -éttivcs balxaeos ~:io recom9Cioos como r9::elta. 

Se. em períodos subsecuentes . ocorrer alteração nas condições de recebimento do aho, e 
essa a lteração ocasionar reversão da provisão anteriomente reconhecida, o valer dê'l reve rsao ti 
reconhecido como receita. com exceçào das pan k:lpaçOes soclatáMas , pê'lra as quais a provisão para perda 
nao pode ser revertida. 

3.4.7 Derivativos 

Os; der:vativos sao reconhecidos pelo valor justo desde a data da contratação e são 
demonstrildos cemo ativo, quando o ",alar justo for positivo. e como passivo, quando o valor justo 10r 
nf'!l:lativo. 

o BeB não aplica a contabilidade de .~edge prevista na IAS 39 e, assim. reconl'1 ece lodos os 
ganhos e perdas na demonstração dos resultados. 

3.5. Bens móveis e tmóvels 

Essa rubrica compreendo 05 t~rre r los. etlifil;GÇÜI:HI ~ tx.1ui iJi1lI"-=ll lu.:l U!;IiLBOOS p lollu 6GB em 
suas at ividados, bem como o acervo de obras de arta 9 matais preciosos, exceto ouro mon9târl~, e ;;ào 
contabil izados pelo custo, deduzida a depredação a~umu lada, quan do apliclvel. "o custo es~ão in~ufdas 
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l:Jdas as despesas dir6'lamenle atriooíveis à aquisição ou construção do bem. Gastos posteriores somente 
são adicionados ao custo dos bens se lar prováve! e mensurável lXTl incremento 00 fluxo finarlCeiro 
dt:culft:lIlt: Ot:SSt: il.crbcilllu. As l:t:fIli:iis dt:s~s<l.s ut: InHnuttnção e reparo sao reconhecidas no resultado. 

Os temmos, obras de arte e melais preciosos mo são depreciados. Os demais alivos são 
depreciadas pelo método linear, reconhecendo seu custo pela vida titil estimada dos bens : 

a) edificações: 62.5 anos 

b) bens móveis: 

equipamentos para informática e veiculas: 5 anos 

outros materiais perrnarl9ntes : 10 anos. 

3.6. Provisóes para pagamen10 de passivos 

3.6.1 Ações judiciais 

o 8GB reçoohece uma provisão quando exisle um provável desembolso de recursos, e 
desde que esse ~Ior possa ser cstimado com confiança. Quando a desembolso de recursos não 1m 
provável, mas apenas possivel, nenhuma provisão é reconhecKla. 

3.6.2 Benefícios pás-emprego 

o 6CB patrocina planos de beneffdos pós·emprego referentes a aposentadorias e pensões 
e a assistência médica, lodos na modalidade de bene~ício definido. 

Um plano de beneficio de'inido é aquele em que o valor dos benefícios a Que os ~rvidores 
terão direito no momenlo da aposenladorra é previamente estabelecido, lendo em vista um ou mais fatores, 
tais comc idade e tempo de contribuição. 

A provisão reconhecida no balanço é D valor presente das obrigações. menos o valor justo 
dos aú\IOS dos planos. O valor das obrigaÇlÕes é calculado anualmente por atuários independentes. Quando 
o valor justo dos atlvos do ptaoo supera o \falar presente das obrigações, configurando·se um superálli1 
atuariat, é reconhecido um a1ivo correspondente no balanço. na eKlensão dos benefícios esperados. 

Ganhos e perdas atuariais decorrentes de ajustes com base na experiência e nas nudanças 
das premissas atuariais são reconhecidos na sua I.:>talidade no patrimõnio liquido. 

3.7 . . Imunidade tributár", 

De acordo com o previsto na Consliluição Federal brasileira, o BCB possui imunidade 
qJ8nto à cobrança de impostos sobre seu paJrimOnio e soare as rendas e serviços relacionados às suas 
atividades. Enlretanto, está obrigado a recolher taxas e alntribvições e ii efetuar retenções de tributos 
referentes aos pagamentos oe serviços prestaoos por terceiros. 

3.8. Demonstração doa fluxos de caixa 

o objectivo da Demonstração dos Fluxos de Caixa é demo'1strar a Célpi!cidade de uma 
entidade de gerar caixa para fazer faca .as SJas necessidades de liQuidez. Tendo em vista Que o 8CB é a 
instituição responsável pela ~quidez do sistema financeiro ~, portllnto, detentor do direito de emissão, a 
Admiristri'l.I;~o entendI'! quR i'I dP.mnnstração referente às suas operações deve se limitar àc uelas em 
moedas estrangeiras, pois essas se encontram tora ae sua prerrogativa de emissao. 

Para fins da Demonstração dos Ruxos de Caixa, caixa e: equivalentes de caaa incluem o 
disponfvel em caixa e os depósitos à vista e a curtissimo praz:o, em moeda estrarlQeira (Nota 4). 
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4- CArXA E EOUrvALENTES OE CAIXA 

31.12.:<012 31.12.2011 

Em Moedas ESlrangelr,)S 13.636.61' 12_808.011 
","U 125.747 j99.1C04 
Depósilos .à Vista 11.573.168 7.785.755 
Depósitos em Curtíssimo P(iuO " .~7.1398 4.823.152 

Em Mceda LoclI l 20.483 559 

Total 13.657.094 12.8GS.5BO 

Os valores err moedas estrang~ira9 carrespo,dam é parcela. das reserva9 inte rnacionais 
mantida pelo 8eB como depósitos à vista e a curtissimo p razo, de acordo com a politica de admlnlslração 
de risco (Nalas 31 a 35) . Reservas internacionais são os ativas monetiirios d:sponrveis para ii cobertura d~ 
dp.:sBqllrlíbrios df'l pagamentos e. em algumas situa9'ies, para outras necessidades finam:eiras das 
autoridadBs mDl'lstárias de u m pais. 

5 • DEPósiTOS 

5.1. Em moed2t5 estrangeiras 

Compreendem a parceta das reservas internacionais mantida pelo 8eB como depósilos a 
prazo fixo em instituições financeiras, de acordo CO'Tl sua política de administração de risco (Notas 31 a 35), 
no montante de R$29.433.213 (AS24.473.813 em 201 1). 

A variaçao no saldo desses depósitos pode ser explicada, basbamsnle, pela variaçaoo 
cambial e pelo aumento das reservas internacionais no perlado . 

5.2. Em moeda local 

Sao d9pOsl1OS constlluíaos por det9rminaçao legal ..... inculados a açoes jlJ~cfajs em cu'so, 
para as quais ex.iste o recon heci'Tlento de u ma provisão (Nola 20.1) ou de um precatÓfia ii pa~ilr (Nota 
18.2). São remuneralbs pela ~axa Sel ic e, em fun:;ão dessa lIinculaçã:l, f'cam indisponiveis até a decisão 
judicisl sobre 8 questão em litígio. Em 31 de dezembro de 2D12 o saldo era de A$1.428.823 (R$S23.9D8 em 
2011) 

G • REC URSOS SOB ADMINISTRAÇÃO EXTERNA 

Fundo administrado pelo BIS 

Programa Gerenciamento Exlerno 

Titulos 
Até 1 ano 
I - Sanos 
-f- de S anos 

Fundos de Indices 
AçOes 
A9flda :=Ixa 

Caixa.' A. roceber 

Total 

6.1. FWlda administrado pelo BIS 

31.12.2012 

522.720 

12.570.015 

10.627.842 
3.11.5.504 
6.251.463 
1.460.875 

1 .152.615 
B79.282 
273.333 

589.558 

13.092.735 

31 .12.2011 

455.689 

455.689 

Refere-se a investimento alocada no BanI<: lar Int9m atkmaJ Sattlemants 1nveslmElnf PooI 
Inflatlor. -Unked Govemrr.ent Bond Furo (BISIP 'l.FI), fundo administrado pelo Bank far IlirematÍCNlill 
Sett!ements (BIS) para aplicação d as r~ervas inlemacionais de bancos centrais. 
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A carteira é geret1dada por trés administradores exlel'ncs, selecionados pelo BIS, cada um 
com uma estratégia de investimentos específica a saber: estratégia de gestão ativa, estratégia de 
indew::aça.o aprimorada (enhanced indexing) e estratégia de gest:1o passiva. 

Os cmistas do fundo podem requerer a retirada parcial ou integral de seus investimentos a 
c,Jalquer momenlo, desde cpJe, de acordo com o julgamento 00 BIS, o montante solidtada não impade 
significativamentB os preços de mercado dos ativoSõ de fundo. O BIS fornece, entretanto, liq ~d9Z imediata 
caso a liquidação solicrtada não seja implementacia porcorldções de mercado. 

6.2. Programa de Gerenciamento Externo das Reservas In1ernacionais 

o programa·de Gerenciamenlo Externo das Reservas Intemaclonais (PGEA) co rresponde à 
terceirização da gestão de parte das reservas para instituições inte"nacionais especializadas em 
administração de porrf61ios (gerenles externos), tendo como objetivo princ ipal a transferência de 
cOrlhecimento ao BGB. 

Essas institLicÕes fazem jus a uma taxa de administração, fixada em C:Olilrato, e são 
aI/aliados cam base na carteira de referência definida pelo BCB, que também defina as direlrizes para a 
aplicayáo dos recursos. Os ativos do Programa são manlidos em nome do 8GB, sob a responsabilidade de 
cwstodiante glooal selecionado para esse propósito especílico, não se incorrendo, ponantú, em risco de 
c'éd ilo do administrado r. ' 

o PGER, interroTlpido no inície de 2010, foi retomado em fevereiro de 2012 após 
reformulação e se!eç3.o de novas Instituições financeiras internadonais. O montante inicial cest nado aos 
a::lm nislradores externos foi de US$ 6 bilhões, dividido igualmente entre eles. 

7 - OPERAÇÕES COMPRQMISSAOAS 

São operações em que ooorre uma compra à visla concomitante à aS5unçao do 
compromisso de revenda em data futura (Compromisso de Revenda) ou uma venda à vista concomitante a 
assunção do compromisso de recompra em dala futura (Compromisso de Recompr~ . No mercado e.lcternD, 
O BCB nonnalmenle contrata com a mesma cortrapar1e uma operação de venda com compromisso de 
reoo11pra (rBpa) concomitantemente a uma c:ompra cam compromisso de reve:"lda. (reverse repa), sendo 
Que a liquid.ação financeira dessas operações ocorre de maneira indcpendcnto. 

No conjunto dessas operações, tendo em vista suas caracterfsficas, os bens negociados 
são contabilizados como garantias. As exceçées são as operações conjugadas de compra ('lenda) à vista de 
moeda estrangeira com revenda (recompra) a tenno, uma vez que a liquidação financeira ocorre somente 
contra pagamenlo na data pactuada, ou seja, o própria recebimento/entrega da moeda n~cciada iquida a 
operação. 

7.1. Em moedas estrangeiros 

Compromisso de Aevcrlda 

Mercado Ex1emo 

Mred" 

l.~ erCildo Interno· Recompra a termo 
Mcedas 

Compramlssa de Recompra 

MErcado Extsrr.o 
Moedas 

31.12.2012 

1] .826,109 

637.546 
637.548 

1·1.188.553 
11,188.5&3 

636.357 

636.357 
636.357 

31.12.2011 

5.858.935 

5.858.935 
5.858.935 

5.192.661 

5.8g2.661 

5.892.661 
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a) CDmpromlsso de revenda: 

Nas oper-açÕBs realizadas no mlKcadD Bx1arno, sâo facsbidoE am garantia Iltulos emit idos 
por govemo!ll centrais com dassifil:::ação de r:sco Aaa pela Agênda Maodys. As quantidades de tltulos e os 
valores recebidos em garantia são continuamente monitorados e ajustados de acordo com parâmetros de 
proçoc a r i!X:os. O cálculo da garantia neooss.1r1a Ó of9lJo.do eonsidorando o conjunlo da~ garanti05 por 
conlraparte, com ajusta de margem sempfO que as garantias oferecidas nas opcraçOcs de repa fore" 
superio res a 98% das garantias recebidas nas operações de reverse reptJ. 

o BC90 não sofre restrição q uanto à .... enda, empenho. aJug uel e transferência dos titulas 
recebidos em garantia, desde que os devo~va na data f inal da operação. Estas garantias serão exercidas em 
caso do lnadimplêncla de uma cjas partes 00 acordo com O preconizado pala ThQ Bono' Maf1(et Association 
(TBMII) e pela 'nfem.Jtion<JI Secunties MameI Associa1ion (JSMA) por meio dos documentos Mls/cr 
Repurcflase Agreemenr ou Globar Mas'er Reputchase Agreement, ' 

Nu rm:llci:l.oo irrlerrm, u BGB I::!slá auluriLado " realizar opBraçt>e!'i COIljugadcJS de cl!.mb·o 
interbancário, por meio de leilces de .... enda à ~ta conjugados com leaões de recomp'R ii termo de m~edB. 
eSlrangeira, n~ intuito da atender demanda de dó/ares a assegurar n!veis adaquadcs de liquidez do Sistema 
Financeiro Naciona l. 

b) Compromisso de recompra:' 

Nas operações de recompra são oferecidos em garantia ti:ulos emitidos por governos 
centrais com ClassificaçãO de risco Aaa pela Agência Moody's existentes na carteira do BCS. Com o objetivo 
de se proteger dos riscas de crédito e de mercado, a 8eB enlfeQa tltulos no montante de 9B<'1a da valor 
financeiro das operações de cDmpromisso de recompra (rep:l) . A forma de cãlculc e de real ização das 
garantias é idêntica às das operações de revenda. 

c) Variação na período: 

A .... ariação no saldo das operações rea lzadas no mercado extema se justifica pelo fafo de 
ter havido urna corcentraçAo de operações compromlssadas ::cm moedas no finai de 201 1 - contratadas 
em novembro de dezembro de 2011 e liquidadas entre fel/efeiro e março de 2012 -, o Que não se repetiu no 
final do último e)(ef'Clcio. 

Quanto às opeiaçOes realizadas no mercado Interno, a .... arlaçAo de' ... e·se ~ atuaçAo do BGB 
no mercaco interbancârio de câmbio no final do exercício 2012, com o propósito de atender demancla de 
d61ares c asscgura.r n!veis adc~ados de liquidez. 

7.2. Em moeda local 

S1.12.2012 31.1Z,2011 

C:omprorw155o de Revenda 1i::l·~:t~U ~.299 . 9:i!§ 

TItubs 61~9.997 9,299.993 

Ativos vinculados em garanlia 62.691.711 '.362.587 

CompromIsso dO' Rt:wmpra ::Z~Z.2jH,23 ~1 17§ l Hi 
Tltulos SSSJl+4.844 :lS1.178.116 
Moedas EsIri1IQeiras 11.370.079 

At lvos vinculados fm garanHa 559244.695 348.223.829 
Com Liwrto Mowi rTlliilrllaçio 2e5.3S1.503 165.501 .5&.2 
Sem Uvre t.4o-..lmeJltaçao 273.BSl.192 162_722.267 

As garantias nas operaçoes compromissadas envol .... endo tílulos sao sempre consliluidas 
em mulas públicos (ederais cuslodiados 110 S islp.ma EspeciHI de Uqu idaçao e de C'A1s.lódia (SP.lic), os quats 
são avaliados a p reços inferiores àqueles observados no mercado secundário, com o ob;elivo de oroteger-o 
credor dos recursos conlra variações nas taxas de mercado (preços). Uma vez que o .... alor das garantias ê 
estabelecido no momento da contra.r.açào da operação, nao ha\lendo a p revisão de ajuste durante sua 
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vigênr;ia, o doaOOi" de recursos assume o risco da variatão de preços de mercado das garantias qoondo 
estes caenl abaixo daqueles estabelecidos quando da OO'\trataÇàQ da operação. 

As: operações com compromis$o de recompra podEln sor constituídas com cláusula de. ~Me 
mcvimemaç.ã.o", em que os litulos podem ser cbjel:Q de venda definiliva, desde que 'Sejam devoMdas na 
data de fiquidaçáo do compromisso, ou "bom livre movlmentaçOO·, em que a venda deflnlttva l1ão e permilida 
durante a vigênda da operação. Por outro lado, as operações com compromisso de revenda sãc sempre 
fQrm8.~z.adas ·!l6m ~v re movimentação". 

o acréscimo no saido das o perações de venda cem comprorrlssa de recomp:a deveu--se 
principalmente a alterações nas regras do depériito comp;lsório, que provocaram a liberação de recursos 
para o sistema bar.cária o ao resgate líquido ce titulos da d1'o'ida pUblica tedaral om poder do rn arci!.oo, 
inch.indo-se o pagamento de jufOS. Em menor escala também contribuiu para essa variação ii atuação do 
BCB no mercado lnte rbancário de câmbio, por meio de leilões d3 C<lmpra de moeda estrangeira. 

NO caso das operações de compra oom camp'omisso de rcve'ld3., a variação no saldo no 
final de 2012 em relaçllo ao exe:cido alltenO'{ se !1I5tilica pela necessidade de oterta d e liquidei': ao mercado 
na ultima semana do ano, em decorrêrteia da W"lcentraçao de fatores como: arrecadação de tributos; 
pagamento de INSS; translerência de rect1fSOS do Fundo SOOorallO para ~ Tesouro Nacional; 8 liquidação 
do leMo habitual do ses de operações de compromis30 de recompra de seis meses, No ptimoiro dia útil do 
e)ler~lcio 2013 essa situação tol re\lértlda, quandc o sistema bancãtto recebeu os recu rsos relativos aos 
re3Qates de lítub" p"blico3 todcroKl, in~lu indo o pegilmcnto do~ iuro::. 

8· OERrVATJVOS 

8.1. Em moedas estrangeiras 

Na .administração das reservas intarmn:Jn;,:is. o 8 eB faz usa de derivativas em suas 
operações rotneilas com o objetilio de \'Íablizar a estra1égia de investimento estabelecida previamente pelo 
COI"l1ils- de Eslra1âgia da Investimento ou de administrat a exposição ao risco de mercarn com base nos 
pilares de segurança, liQuid9Z e r9ntab:tidade, gar<Vllindo também o hedge do passivo externo de curto prazo 
do Pais. 

Tendo em vista. esses o~etivos, (J Comitê de Estr.atp.!]ia de Inveslimento aUlonzou a 
re alização de denvatiVDS em moedas diversas daquelas utili2:aoas come hedge da divida exl9ma soberana, 
seguindo um modelo que explora o díferendal de taxa do jU'DS nos pafs.es e um modelo de médjo prazo de 
tendêncja que se baseia em fatoces técnicos. ambos p!ellamet"4e uli!iz.ados ne mercado fmancai ro 
inl9rr1acitmal. 

o ses utiliza os seguintes ~s de instrumefltClS derrvaiiYos em suas operações: 

a) ' for.vards:::Ie moeda ~ irstrumentos derivativos caracterizados pela I'oca de moedas (compra e ve nda) 
cam (iqiJidação em data futura e {axa prefixada. f:3SBS operações são reaUzmas na modalidade de 
ba.lcão, diretamanle mm institt.iÇóes f inanceiras, e seguem os padtl'ies. de administraçlo de risco 
descritos nas Notas 31 a 35; 

b) cont·â tos Muros de .!UíOS, tttulos , lndioes e commodities - instrumen.tos derivativos cataC1erizados pela 
obligêÇflo da pagar ou pelo direito de receber um determinooo montante relacionado à vanação nas 
taxas de juros, nos preços dos lítulos de rele t'érlcia, nos lndices OIJ nos preços de comrmdiriCS em uma 
data futura. de acordo com o número e o tamanho dos contra.tos em aberto, a um ooterminado preço 
estabelecido no morcado. Essa; operações são rea!i2adas a~ bolsa, com contratos padronízados e 
garantias ronsliturdas em dinheiro, sendo que as variaçõcs nos praços dos contratos são ajustadas 
diariamenle. 
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Deri '"slivD>'MoeWi 

FVfWard 
1 - 6 meses 

DClar Cilfllldense 

E"" 
tina Esterlina 

Ie~ 

Coroa NOlueguesa 
Dólar da tJova 2'elândia 
Dólar de Cingapura 
eo"", Sueca 
Dói. EJ\aduni~1II 

Futuro de indlces 
1-Sanos 

E",o 
D6lar Esladunid9TISe 

Futuro de Commodltles 
1-5.anos 

DóI..- E~ladtJnidMSe 

Fuwro de Títulos 
1-5ancs 

Dólar Esl.adu., idense 
DóI ... Austral ano 

> 5 anos 
Dólar Esladu'lidense 
Dólar Ausual ano 
E .. o 

Tola! 

Derivativo/Moeda 

Dótar Aus:ral iano 
Dólar Canadan!>a 
Franco SUíço 
Euro , .... 
Coroa Suoca 
O6Iar eGtaduoidense 

Futu ro de Tftulo5 
1-5anDs 
Dólar Esladunidense 

'T 0:'1 

P05içic 
Compra da 

145.869 

15ofA35 

163.1;9 
147 .533 

1117.280 

se8.1390 

lE.950.527 

584.635 

1.1€2.948 

Posiçic 
Comprada 

57.33-5 

114.(l4(l 

57.2<14 

3 .925.298 

Pcsiçia Ajuste Ajuste 
"cOOld., PD~;I,vo NeglJliwa 

57.998 9.057 

210.800 

19-4.574 

16'~ .J62 

24 1.588 

6 12.960 67.999 9.0;7 

583.937 

3.11-592 

3.302...132 

1.""''-681 

9 .eIO.4Sl 

67.998 9.091 

Poslçia AjU.fle Aiusle 
Ven/t ida Pcslllvo Ne-gBINO 

'50 2.341 

19.112 
35.193 
56.524 

8" 
1.222 

16.547 

98.294 35" 1.476 

". :!.J47 

Dadas suas caracteristicas de troca :Ie moedas.. nas operaÇÕes de forwarrJ não há 
constituição de gara.ntias. Nas operações de futuros, as gara,tas são constituidas PO( depósitos que 
totalizavam R $236.036 em 2012 (R$8.B99 em 2011). 
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o saldo de derivali~Qs em moedas estrangeiras refere ·se apenas .15 opejações de forwara 
de moedas, tendo em visla que as variaçOslõ ne valor justo dos contratos de tuturos são livldada;; 
diariamente por meio de conl ll margem. 

8.2. Em moeda local 

8.2.1 Swap 

Na 9)(er-.. ~o da política mona!" a e cambial, c BCB pode reaHzar operações de swap, 
referenciadas em laxas de julOS E! em va ri~ r:am bia l, com :J objetivo de lornecer hedge cambial para as 
Institu ções financeiras e demais agentes econômicos 

Essas operações s~o con:ratadas por meio da realização de leIlão e m sistema eletrbnico do 
BCB e registradas na Bolsa de Valores, Mercadorla$ e Futuros (BM&FBovcspa), na lorma de um contrato 
padrão m~aciado naquela Bolsa dooominado 'Contralo de Swap cambial com Ajuste Periódco - sec". 
Nas pcsiçoes compradas dos refer·dos contratos. o 8CB estA a1l"0 em taxa de ;uros d::>méstica. 
represenlada. pela taxe mêeia dos Dep6sitos lnterfinanc:eiros (DI) de prazo do um dia útil, e passivo em 
variaç30 cambial mais cupom cambial, sendo este uma taxa representativa de juros em d61ar_ lnllerSam8õ1le. 
nu p osições vendidas, O acB está ativo em variação cambial rr.a.is cupom cambial e passivo em taxa de 
juros doméstica (DI) . Esses e::>ntralos lêm valor nocional eouiYalente a USSSO mil e ajuste financeiro dIário. 
O valor das garantias 6 eSlip . .fado pela Bt.A&FBovespa. • 

As operaçOas de compr" desloõB$ contratos pelo BCS são denominadas no mercado 
financeiro como ·sw-.p cambia/a; j! 8S c;::lerações de venda são identificados como operações de "swap 
cambial reverso ·. 

No quadro a seguir sa.'J demonstrados os valores nocio,ais e os respec1ivos v~Dfes justos, 
por tipo de CJtJeT~O e por prazo de verlcime,lo: 

31.12.2012 
VIIor Nackllul Valor Justo 

Po.,~ Pc:li\çio Posiçjo .. "'. Plulvo 
CO"'OIudil Vendllb Uguída 

1m" 4.270.9 15 (3.831.563) ~8.352 ,.,410 

1 - 6 mese::i 3.760."75 3 .760.0475 1J.727 

Tot.1 8..051 .390 [3.831.563' -4.'219.827 15.187 

31.12.201 1 
V.1or Nocional VaJQr Justo 

Polllr;io PoslÇio PoslçJo 
A.livo P.$Si\lO 

COfl'!!!!dl Vendida UglJ6ó.a 

1m" 4.462.os9 '''.SlO. I3S) (168.126j 37 
1-6meset 2.129.033 '4.117..331) ,1 .~8tL1oUl) B.-4n 
6- 1 2mese~ ~8.265 (t .OO3 . .55.3) (57S.26.!1) 2.827 

Tot.t e."".357 ['3.'351.119) (3.031.7(,2) 11.336 

8.2.2 Equalização cambiai 

A operaçAo de equabaçáa cambial entre o Te90LXO Nacional e o BCB foi institu ída por m eio 
da Lei nV 1 ~ .BaJ , de 5 da novembro da 2008, com O ebjil tivo de dar ma ()( transparência aos resU:i:ados ::jas 
opo raçOes da autoridade moneltria e red.J:tir a volatllk:lade de seL: resulado. dorivada d;:) descaSAmen to 
entre altvoS e passives cambiais (Nata 33.3). 

Por melo da equalizaçáo cambial. que apresenta caraclerfsticas samQlhanles a uma 
opcrilçáo de swap, o custo de carregamento das raservas i,tarnacicnaii (repres:cntado pela diieret"1ça entre 
a rentabilidade da reserva e o custo médio da captação do BC3) e o resultado das operações de sw,ap 
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cambíal cfctuadas no mercado lntcmo são transferidos à Unl.lo, por injormédío do Tesouro Nacionaf. Esses 
valores são calculaclos diariamerne, sendo apurado O saldo a pagar ou a receber no último dia útil do 
semestre, o qual sorá Hquidado financeiramente saglJ~do as mesmas regras estabelecidas para a 
Iransferência ou cobeflura do resultsdo [Notas 10, 24 e 36.1), 

Em 2012 o resultado da operaçao de eq~lafilaç30 cambialloi de R$22.309A06 negativos 
(R$44.04Q. ns negativos em 2011 l, conforme demonstrado na Nota 36.1. 

~- TíTuLOS 

9.1. Em moedas estrangeiras 

rllUlas Il",res 

1 mis 
l- S meses 
6 -12 m9S8S 

1 • :i anos 
-j-'.:!e 5 anos 

liMos vlnC\lJa:las <I oper8ÇÕ«$de vecn.di! (lefinllivAI nquldClr 
I·Sarros 

rata' 

31.12.2012 

§SU!ZS,OOP 
426.0B{l 

29.29&823 
H.3a7.175 

597.579.722 
50.331.200 

31.12,,ro11 

514,052,619 

sa.Z26 
23J;34.370 
28.110,lS3 

514.51!!!.53e 
47,110.'94 

259.310 

259.310 

&14,3~1,929 

Referem-~ a títulos pretixados e a titulos remunerados pela variaçã{:1 de índices de preços 
mais juros, de &missâo de tesouros. Mcionais, de organismos ~ranacionai$ ou multilaterais e de agências, 
adquiridos pelo ses conforme sua politica de !nvestimentos, Co!1slituem parte das reservas internacionais fi 
têm como principais objetivos divelsiticar os tipos de investimento e de riscos, incrementar a rentabilidade e 
manter dife:rentoo níveis de liquj::t~z, 

Esses títulos estão cla5sificados na categoria Valor Juslo a Resultado_ O quadro a seguir 
demonst"a o cuslO amortizado e o vator Justo desses alivos: 

CtlIWamoltíza{lQ 

Aillste a vaiai jUS10 
Conublljdade-

31.12.2012 

&71952,149 

12.070.857 
692.0:231106 

31.12,2011 

601.580.972 
12.740,957 

614.321.929 

A variaçâo na carteira de lautos em moedas estrangeiras ocorre'J em fWlÇ.BO. 
principalmente, dos eleilos da depreciaçáo do Real frente ao d6lar estadunidense (Nota 3.3), moeda na qual 
est~ denomirlada parte, significativa dessa carteira (Nota 33.2) Cabe d~stacar !ôI;mbém, o lrlCfsmenlo das: 
reservas intemacionais no período. considerando que a aplicação err títulos corresponde à maior parte das 
reservas + 
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9.2. Em moeda local 

Em.:!I.12.2C12 
õltel mé5' l-r;m~ 6- 12 m(!9CS , -5 õll10S .. 5 OO(JS TolõI! 

Tftulos It;r~ lli.T12B!l3 9.!l5!i1. i71 1.767.28' 14!l..594..858 l!i6.393029 :JsaAJI7.732 

LlN 9.959_05-' 7 .767.281 621l2O.6&6 aO..5oof7.()21 

lFT 16 19.108.111 19.108.13:3 

NTI'" '" 34.112,374 t:44.31 o 769 16/1.423.7&1 
r;mç 16.772.893 33.S53.6tol 32.0 522040 824OaJ!14 

Tilul",. .,;""'ula,",o",. ",pcr.o.çi>es compoornl .. ""d= 7B.1S1.'1l1 2l.2Ii!J.M3 l5l.O~.II">], llJ4 .041 414 5511.244.69!!i 

Ln< 21, 124.1142 23.250.983 146.4jI'Q 699 190&;652'1 
lFT 41 .12!i1.30i 12o..9n.3$2 lM.l06.5&l 

NWB '().~.2I!O 5:J.~~1 7S .0 17~1 '''S.-497.CS2 

""'., 2S.7!1O,JoaS ~,OZ3'r73 á4.7B3.B:JI! 

TlILJI" .. .,lncube"". garant ia" lIe Dperaçoes "fIIO,a, 4W.281 
LPr 4iCl.<!dl 490.281 

TfWl"s InegoQiéwtla " '29 '" NWP " "" '" 
r~1 lE.772.813 18.147.102 3UI2S.254 503.101(l.103 27D.4l4572 " 112zz.!134 

Em :11.12.2111 
1t61 mh 1·6mnes 6· 12 meses '-Sanol .. Sano. lalal 

TífIJlos IIYrel 15.777.152 31. 144.159 19S.057.333 153.965.733 403.9 54.437 

"" i!l.404.~O 7z..,s-a:w \ 9"9~.D&1 

LFI 41..551.-447 2~4430 41.7!S.M2 

r;rn" 11;'-739.619 45.742.:n5 1:1448"211 W(Ul5l&.175 
r;rn., 15.777.152 35..210.'25 I O.2H 022 712C1.21111 

TfiukJs ""-'I_~. aPf'lBpóos comprami_d_ &3.1173.1133 '7.~5!õ6 204..5~7.S~ 72.0SS.7-41 348:l23.8ZI 

LlN 13.368..554 38.6jI'Q 497 ~~, 

lFT S!U73.903 128.stJI.63,2 255"lW 1 &2.722.267 

r;rn" 4.3\ tl.~ 25. 775.56t! 37.B78.11!D 6I!I.966.7<1' 

NTNF HI'!)5I!I.W4 :JJ.s2J ~ MAS3.1llC 

T1'IIJ1()5 vincUlados. a liIi1-nnllH de Dper;lÇ5e.s 2..3&.1.6]5 ", .. ." 
lFT z..3S4.635 2.:3&4.63!5 

TIIIJIo. '''!9or::ltvefs " ", '" NTN<> " '" 2'~ 

Tetal 1!!i .T17.152 53.87"l.93B 55..829.715 4113..029.71 :l 226 U32.595 7~.113 

o ses procura administrar sua carteira de manei ra a d ispor de instrumentos adequados à 
execução da política monetãria, cu seja, a realização de operaçaes de compra e venda de titu los , de forma 
definitiva ou compromlssada. A oomposição dessa cartera. portanto, tendI!! a acompanhar o partil dos tílLAns 
da dTwida pUblica rnobiliária em poder 00 mercado. sendo que, para 550, o SCB, a medida que ocorrem os 
vencimentos dos titulas em sua carteira, a recompãe por meio de ccmpras em ofertas pc:blicas do Tesouro 
Nacional, opera;(les essas sempre efetuadas pelo preço médio pago pelos demai3 pa.r1icipantes do 
mercado. 

As caracterís ticas 005 tftulas existentes na carteira de 8eB são: 

Letra ~ Tesouro Nacional (L TN) : rendi mt"nto prefixado definido pelo des~gio sobre o ',falar nomiflal; 

Letra FInanceI ra da Tesauro (LFT): rendi mento pós-fixado oeflnl jo pela taxa média aJustada dos 
financiamentos diários apurada no Selie: (taxa Sel ic); 

• Nota do Tcsouro Nacional Série B INTN-B): rendi mento pós-fixado definido pelo Jndk:e Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo (IPGA), com pagamento semestral de cupom da juros de GC.4 a.a_; 

Nota do Tesouro Nacional Série F (NTN-F): rendimento prefIXado definido peJo deságio sobre o valor 
nominal, com pagamento semestral de cupom de juros de 10"/0 a.ª.; 
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• NDta dD Tesouro Nacional Séri e P (NTN-P): titulo nominativo e inalienável, atualizado pela TA e com 
jures de 6% a .a. , pagos na data da resgate. 

o quadro a seguir demonstra o valo' de custo amortizado e o valor ajustado 2 mercado 
(Nota 3.4.5) desses t ítulos: 

AmortiUl~o 
ContatllJdade 

Mnortlzada Va6Q' Ju~ta 
COIIlabiiclacJe 

Dis~n/yels p.' vendõl 234.491.730 1U16.a63 244.!KJ8.593 148.286.672 3.7tl.47!l 1~1.9ge.142 

LlN 234.191.731) 10..416.863 244.908.593 1 <t9.286.872 :1.7Uo47D tSl.Q9S.1<t2 

ManUdO$ até o vencimento 665·:tH·3<tl 6~.31<t.J41 IHI2.544.971 602.544.971 
Lm 26-"94.&51 26.494 .951 
Ln la7.705.075 le7.705 .~75 226.872.784 22'6.872.784 
NTN-B 313.S2U 17 313.921.417 2!1S.9~ . 9·6 259.934.916 
Nm-F 137.192.&72 137.192.572 IIS.7!l7.0Sg 1 ' 5.7J7.059 
Nm-P ,,. 

'''' 
,., 212 

Total 899.806.07' 111.41&.863 910.222.934 750~1 .~3 3.711 .470 754.541113 

A variação observada na carteira de lítufos plblicos tadQrais do BCB decorre da 
incorporação de juros INota 23), das emissões para cooor1ura dos resulados da equa~zação cambial 
apurados no 211 semestre de 2010 Et no 11 semestre de 2011 (Nota 36.1.c), do ajuste a valor justo positivo de 
t1 ll.l1os classificados como disponfIJeis para venda (Nota 22.3l e da permuta de t itules CVS recebidos pelo 
8CB como quitação das dívidas do Mercantil e do Banorte jUl110 ao Programa de Estimulo à Reestruturação 
e ao Fortaledrrenlo do Sistema Financeiro Nacional (Nota 11.2.1 .a.1 ). 

10- OPERAÇÕES COM O GOVERNO FEDERAL 

Ativo 31.1:2..2012 31.12.201 1 

Hesuftado de t.qlJaliz.ição Carrtlial 5.900.595 101274.794 

"""'" 41 " 
Tetal 9.900.636 101.274.835 

Passivo 31.12.2012 31.12.2011 

Conta UrIic.a do TesolSo Nacional 620.401.291 475.622.276 
Resultado do E.q1J:arl1llç.ão Cambi:al gO.2J.O. OSQ 
Resultado a Transferir 12.299.625 11.243.!!47 
Oul/CoII 836.691 1.004.132 

Tolal 6ll.5J7.50!! 578.1911.914 

Por torça de disposições legais. o BCB mantém relac ionamento financeiro com o Tesou ro 
Nacional, cujas pri,1cipais operações aparecem detalhadas na Nota 36.1 . 

A variação observada no periodo decorrli, principalmente, do resultado apurada na operaçã:l 
de equafização cambial entre o Tesauro Nacional e o BCS e do comportamento do salco da Canta Unica do 
Tesouro Nacional (Notas 8.2.2 e 36.1). 
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11 - CRÉDfTOS Ao RECEBER 

11.1. Em moedas estrangeiras 

New Amngements to Ba.rrow 
Ou\l'os Cl'éditos ii rst:ebill' 

Tola! 

31.12.2Dt2 

3.239.477 

128.3.37 

3..367.814 

31.12.2011 

2.160.171 
6.966 

2.169.037 

o saldo de crécitos a receber em moedas estrangeiras em 31 de dezembro de 2012 refere
se, basicame:\te, à participação do 8eB no New Atrangements to Borrow (NAB). 

o NABfundOlmcnla·sc no art. 7' do Convcnio Conslilutivo do FMI, Que autoriza I) organismo, 
8r.l caso do escasse.l de deltlrminada moeda. propor aos pa!ses rnembms a realização de empréslimQs au 
Fundo, de forma comolomonm,r às suas Cl\.Jot3~ (NOM. 13), cm termos c condições ólccrtldos entro as p.art~, 
com o objetrvo de reforçar a capaC!ldade l inanceira do organismo. 

Os c réditos do NAB sao denominados em DES e remunerados :JOr taxas determinadas 
semanalmente com base na média ponderada das taxas de juros representativas de débitos de curto prazo 
no mercado monetário dos pafses cujas moedas constituem (] DES (N:>ta 3.3). O vencimenlo dessas 
operaçõe::; é de cinco anos. com a possibi:idade de liquidação antes desse prazo no caso de o tomador de 
recursos antecipar Q pagamento ao Fundo. Os recursos disponibilizados no NAB nao contam com garantias 
reais. 

A variação do saldo deve·se à liba-ração de recursos no âmbito do NAD no montante de OCS 
281.5 milhões e à depreciação do Reallrente ao DES no periodo. 

11.2. Em moeda local 

Em 31.12.2012 

Custa Ajuste a 
Contab ilidade 

Amortizada 1,1.,1001' Ju~to 

Valor Justo a R~sultado . Design<JÇãa 70.435.090 (32.111.082) 38.324.008 

crédlos originais 67.611.719 (31.026.105) lli..585.6 1 4 

BanCCl Nacional - Em ~uida;Ao Extraj:Jdicial 33.589.521 (14.254.525) 19.334.996 

Bancc Econ6rrico . Err Uquidação Extrajudicial 34.022.19a (16.77\ .580) 17.250.618 

D'édkos par:elados 2.823.311 (1.D84.9nj 1.738.394 
Banco Banm1e - Em liquidaçAo E~rajudici al 490.824 (1S8.61S) 302.208 

BanCIJ Bamerindus . Em UqlJidaçio Extrajudicial 2.332.547 (696.361) 1.436.186 

Empríslimos 8 Recebilfl is 1.463.548 1.463.648 

Empréslimos vinculados a créd10 rural 151.405 151.406 
Centrus 1.208.301 1.206.301 

Q.!\ros 1(13.941 103.941 

l'olal 11.898.738 !32.1 1 1.D82l 39.787.555 
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Em 31.12.2011 

VaTor JusTO a Resultado .. lJuignaçiio 

Crl!dltos or1ginals 
Banco N:lcionEll· Em liquidação Extr",udic i ~ 

eanco Económico· Em Uquiclaç-ao E:xtrilj uclicial 
(Janc;g MCfI::arllil - En liquic:lac;: ito Eoc!rliju ~ i ciBl 

Elanca DaMrt! • Em Liquiciaçia E:rtraJudil::laI 
Ba1co Morada - Em Liquidação ExtrajOOiciai 

Cr6dilo5 parcellldos 
~co Banorte . Em l.iquiciaçio E:rtra,judic:ial 
Banco BamerY1dLlS - Em LiquiWilçáo Extrajudici!l 

Empris;llmoa 8 Rêc;.b rV8~ 

Eml)'"éstinos owilcuiados a crnto rural 
Cenrus 
0..,,,,, 

Total 

11.2.1Valor Justo a Resuttado .. Designação 

a) Créditos originais 

a.l) CaractElrlsUcas e cond)çóe-s do crédito 

Custe-
Amortizado 

54.643.479 

65.621.587 
32.6Ct5. 739 
30.310.999 

2.354.543 
150.303 

3.021.892 
525.L2B 

2.496 . .!S4 

3...186.600 

2200.764 
SGe .SS7 

U .9-49 

71.830.079 

AjUS~f e 
\'alar Juste-

(31.57:1.489) 

(3(l .. 35Cl.014) 
(14.71 B.1C8} 
(15.461.65::I} 

CI5O.303) 

(1..322.415) 
(22'iI.933) 

(1 .002.482) 

ContablidadE 

J6.Q7Q.gllQ 

15.271.513 
H!.:>a7.631 
14.~~J.3J5 

2.~.543 

, 
1.5!JS.477 

295.495 
1.403.982 

1186.60Q 

2.200.764 
9&6.987 

19.949 

Referem·se basicamente aos créditos do 8eB com as instituições e m liquoa·:;ã.o originários 
de operações de assistência financeira (Ptoer) e de saldos decorrentes de saques a descoberto na conta 
Rss:srvas Bancárias. 

A oorr'ação desses créditas é efetuada a pa rti' da aplicação do art. 124, parágrafo único, da 
Lei de Falências :Lei na 11 .101, de 9 de fevereim de 2005J. palo qual a pal't:ela dos créditos origi nada de 
operações com o Pme.- deve ser alualizada pelas taxas conlraluais.. até o lim ite das garantias. e o restante 
pela TR. ressal tando-se cpe as taxas contraluais são as decorrentes doas garantias das operações ori~inais . 

Sua real ização &stá ' suJeita -aos -TlI;os- lI)QaiS e p:-ocessuais determinados na Lei das 
Uquidaçiies (lei nt 6_02', de 13 de março de 1974) e na Lei de Falências. Essa legisJação determina, e'1lre 
outros pontos: 

• a suspensão d::.s prazos anteriorm ente previstos para a liQ.,lidação das otrgaç5es; 

o pagamBnta d[J5 pBSsivus corn ullSl::!rvandi:L ii orl.Je m de pnfierêm.:la I::!slabele~~i:I f.HIli:I. It:!i: 0e5ptJ::>GS tia 
acbll nistraç.!lio:::la massa, c réditos trabalhistas, crédiTos com garan:ias reais, Cléditos hbutári os, e por rim, 
os créditos quirografá 'ios; 

o estab elecimento do quadro geral de credores, instru mento pelo qual se identif icam lodos os credores 
da Institul;:to. o valor afetivo de seu crédito e S-la pos ição na ordem de preferência para o recebimen1o; 

• os procedimentos necessárics à reiiJização d l:5 alivus, l..'U mo, por IEx~rnplo , ii. fvrma :.la venda (direla uu 
em leilão. ativos individuais ou conjunle de ativos) . 

As amor.izações ocorridas desde a data da d9Crelaçao da liquidaçao, quando raa.zadas 
com recursos oriundos das garantia;; vim;ulaóEls aos débitos:, são alocadas nos respBt::tillOs contratos de 
operaçCies de assistência. firianceira (Proer], em observãncia fi legislação falmentar. podendo o devedor 
rea1izar a ~utação de acordo com sua conveniência. apenas nos casos em (J.Ie as amortizações toram 
realizadas com recu rsos IYres. Em qualquer caso, as a:mo 'fizaç5es sáo imputadas ini<:ialmente nos ju ros a 
depois 00 capi tal, de acardo com a legislação civil 
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Em relação à posição de 31 de dezemb"o de 2011, fo ram liquidados mediante pagamento à 
vista, os crédilJS mantidos contra: o Banco Mercantil - Em liquidação Extrajudicial, em 26 de janeiro de 
2012, tato divulgado como evento subsequente nas demonstraç5es anuais de .2011; o Banco Banorte - Em 
Uquidação Extrajudicial, em 19 de março de 2012, relativos às operações de ElSsistência financeira no 
âmbito do Proer [as dfvklas orl~lnárias de saques a descobeno na coola Reservas Bancárias estão sendo 
pagas de forma parcelada); E! o Banco Morada - Em Uquidação Edrajudicial, em 4 de janeiro de 2012. 

a,2) Classificação e forma de avaliação 

Esses créditos são classificados na categoria Valor Justo a Resultado, por designação da 
Administração do BeB, que considerou essa classificação mais relevante, tendo em vista que: 

• constituem uma carteira de alivos de mesma origem - decorrem da atuação do BCB como entidade 
fiscalizadora do sistema financeiro nacional; 

• são, desde 1999, avaliados pelo seu valor de realização, para efeitos gerenciais e contábeis. Essa forma 
de avaliação reflete os objetivos 00 BCB ao tratar os processos de lQ,Jidação extraj lJdk:ial, ou seja, a 
conclusão no menor t[!mpo passivei e da forma menos onerosa para a autoridade monetária e para 00 

deposilantes e investidores. 

O valo r justo desses alivos é avaliado pêlo valor justo das garantias orginais , constituídas 
por lFT, NTN-A3 e FCVSlCVS, axduídos os créditos prelerenciais ao geB (pagamentos de despesas 
essenciais à liquidaçao, encargos Irabal'1lstas e encargos trbutarics). 

b) Créditos parcelados 

b,l) Caractenstlcas e condições do credito 

Com a edição da Lei n~ 12.249, de 11 de junho de 2010, os crédlios do ses com as 
Instituições. em 6quklação tornaram-se passiveis de pagamento à vista ou parcelado, mediante requerimento 
do devedor, com descontos de 25% a 45% incidentes sobre os encargos. O principio geral que norteia a 
liqLidaçào dos créditos é a admissão de dação de instrumentos de clfvida púbica federal em pagamento, 
cuja a .. aliação serâ atribulda pelo BCB, para cada espécie de título ofertado, considerando-se o menor valor 
entre o nominal e o de mercado. 

Banorte e Bamarindus firmaram termo de parcelamento de suas dfvdas ortg inárias de 
saques a descoberto na conta Reservas Bancárias junto ao BeB, em agosto de 201 1, para pagamento em 
180 prestações mensais e consecuti\'as, atualizadas pela m, conforme assegura às instituições em 
liquidação o art. gg, caput, da lei ng B.l77, de 1 a de março de 1991, com a redação dada pela Lei ni 62 1 S, 
de 29 de agosto de 1991. Caso seja cessado o regime dfIliqLJidação Bd"ajudicial, seja caracterizada massa 
supera .... ilária ou haJa outro fundamento legal para afastar a incidência da TR, as p~estações mensais 
passar.!o a ser atuallzadas pela taXa Se:lc,' .. . 

o termo de parcelamenlo firmado n:lo Implica novaçâo da dív'.da, cabeocio destacar que a 
inadimplência do devecor pode ensejar a rescisão do termo, com a divida retornando à situação original. A 
eletiVação do parcelamento também MO implica automático encerramen:o do regime especial, que pode ser 
avaliado cm mom011to oponuno, 50 for o caso, de acordo com as condições estabelecidas na lei n' 6.024, 
de 13 de março de 1974. 

b.2) Classificação e forma de avaliação 

Esses créditos são dassificados na categoria Valor Juslo a Resultado, por designação da 
administração, lendo em vista as mesmas caractorfsticas observadas pora os cróditos originais (Nota 
11.2.1..). 

o valor justo dos créditos corresponde ao valor preset'"lte dos fluxos de caixa, apurado por 
meio da utilização de taxas de mercado equivalentes - taxas referenciais dos 5WapS DI x TR 
dispooibiliLooas pela BM&FBovespa para o prazo do parcelamento [Nota 30). 
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11.2.2 Emprestimos e Recebíveis 

a) Empreslimos vinculados a crédito rural 

Trata-se de empréstimos às instituições financeiras GQm recursos prcvenientes do 
recolhimento compuls6rio das deficiências de aplicação em crédito rural. Tais empréstimos são concedidos 
mediante sOlicitação das instituições financeiras e são limitados ao valor do próprio recolhimenlo 
compulsório, devendo ser aplicados em operações de crédito rural. 

Esses ernpróstimos lém prazo máximo de doze meses e, no caso de recursos da poupança 
rural, estão sujeitos à incidencia de ellcargos financeiros represefltados peJa TA. 

A variação no saldo dos empréstimos vinculados a crécJito rural o:orrw em funÇão da. 
dminuição das defidéncias de aplicação em crédito rural no penodo. com consequente redução desse tipo 
de operação. 

b) Centrus 

Compreendem os créditos a receber da Centrus decorrentes: 

• oe alterações promovidas em 2009 no regulamento do plano de benefícios da Fundação. qJe 
contemplaram a CIcVílÇão da cota bâsica das pensões pljf morte, gerando créd~o ao patrocinador na 
proporçao do benefIcio concecido; 

• da oestinaçao do superava do plano de beneficies da Funcaçã,a, conforme apl'ovad:> pela. Portaria nl 192. 
de 14 de abril de 201 1, da Superintendência Nacional de Previdência Complementar - Previc, com 
reversão de valores ao patrocinador. aos assistidos e ao participante aulopat rocinado; 

• da reversão de contingência fiscal para Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF). em 28 de dezemhro 
de 2012, anteriormente constittJIda pela CentrtJ5. 

Co,"Of'me termo de acordo celebrado entre o BeB 9 a Centrus, os recursos vêm sendo 
transferidos mediante solicitação do patrocinador e são remunerados pela taxa equivalente à rentabilidade 
ob":ida pela FundaçãO nas apricaçees em titules públiCOS lederais. inclusi\le em fundos de curto prazo 
lastreados nesses titulos. 

A variação observada em relação a 31 de dezembro de 2011 decorre. basicamente. do 
reconhecimento da parcela devida ao BCB da revers30 da cortingêncla !Iscal para IRRF e da remuneraçao 
dos créditos no período (Nota 36.2). 

12- OURO 

o BCB, a exemplo das demais bar.cos centrais, mantém parte das reservas internacionais 
do País em ouro. O ouro é considarac:Jo um ativo da reserva porque está prontam9nta disponfvel para as 
au:orirJades monetárias. de maneira nã<l condiciona!. Assim, Doura rr antido pelo ses é um atiyo financeiro 
monetário. 

Tendo em vista essas características. o 8GB entendeu que as IFRS não p~9Veem 
tratamento oontábii para esse tipo de ativo e, assim, baseado no previsto na IAS e - Políticas Ccntábeis, 
Alterações nas Estimativas Contábeis e Erros, estabeleceu que c mell'1or t ratamento contábll é aquele 
ptevisto para os demais ativos financeiros, ou seja, a IAS 39. 

Como não hã illtençãu de 11t:1\lOOaçau no culto pl<JLO, os recursos in\/estidos em ouro são 
classificados na ca tego ria Disptlnlveis pa ra Venda. Em função dessa classiflcaç1lio, o ouro está avaliado pelo 
preço de mercado em dôlar. com os ajusles lançados no palrimônio l iquido e os eleitos da correção cambial 
na demonstração de resultado. 
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c.sto 
"jU!;t!! a valor J"~o 
Contabl~dade 

31 .12.2012 

4,449.918 
2.866.704 
7.316./122 

31.12.2011 

.57U14 
2.527.525 
3.102.339 

iii vitrittçiin rlO ptlrloon d8Vlt-se prim:ipttlrmlnte it der::isiin di! étdrnirlistrtu.:;(rJ 00 8eB fim 
aumentar os invc!;limcnlos nossa dasse de alivos, dircclonandc pê!ra ola parto do aumento das rcservJS 
Internacionais. 

13 - PARTICIPAÇÃO EM ORGANISMOS FINANCEIROS INTERNACIONAIS 

A J)3nlclpaçâo do Be8 em organismos financeiros Internacionais compreende Quotas do FMI 
(1.79% do património do Fundo) e ações do BIS (0,55% do capital). O percentual do capital desses 
organismos detido pelo BeS não represeilta controle ou influência significativa em sua administração ou nas 
decisões desses oriJanismos, o Que deterrnir,a sua contabilização de acordo com a IAS 39. 

Esses ativos são classificados na categoria Disponíveis para Venda, sendo seu valor de 
mercado expresso pelo valo~, em Reais, da participação do Brasil nos organismos. 

Fundo Monetárie Internacional 
Banco de CompensaçOes Imemaclonals 

Total 

31.12.2012 

13.341.420 
78.122 

13.425.542 

31.12.2011 

12.239.571 

11.633 

12..310.]10 

A variação do saleb ro período decorreu do ajuste .a valor justo positivo (Nota 22.3), tendo 
em vista a depreciação do Reallrenle ao DES (Nota 3.3). 

14 - BENS MÓVEIS E IMOVEIS 

,." 
"'e liill$ p~lg:IU~ T!:rrell~:5 edlnç~:o ~~I~mg:o OOr.~ de Arte e Tg\~\ 

sob lormu dlvlrsu Acervo (lo "'use~ 

SIolclo em 31112t2011 iH!$ ~~~.~~~ ~~~.13: 1J,117 ~.I~í "I"~~~ 

""lo ".'" 255.324 451.~ 273.295 30.142 USO,'''? 
~lCiaçl.c aeumu!a~a (82.488) ~182.168) ~~,G5G) 

PIO'llMC para Pert\!IS '"'I (261) 

UovimantlÇioem 2(112 {Z6JJ23] ]1.460 ?·51! " (§.!159) 

Aquhti~rt.tru.;6ts 21.568 .3139C " 53,181 
Var'ld&lBalus IH.204S) (15,4&4) (91.733) 

Relllrd.c de PfooAlic ~ra Perdu '" '" Da;nc:l8Çlo (10.108] (23,538) (Ja,4i) 
e.1~ d~ Oc~g:;;j~g " ... 55.005 

S1'klo em ~1112JZOI2 n:451 25ti:324 iãi.61K 91.691 30.172 hi.2if4 
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"''' u,o,laio: pr~II~"~ Terft'nos Ed,tiCólço..,o; E>q .. i~amgntM Obra" II" ArI.:! "" Tatal 
-.ob fgr", n cIi'ler15u ~ervo do MuMU 

5.!Ildoe", :Jl!1212l110 ~·"U 2:~~4 :J!H!.2~; . .,.. ~"lH "~l"n 
Gu~\o "'''' 25-&.32" 4S2 .6 1 ~ 257.653 30,134 1.015.67:! 
DII~ ilCIIIIõ'Jladll 112311D) (t75.50471 Ç!4'-!1J7) 

Pruvisic P" Perdas '''''' 
Uo"'enl.;io em 201 1 
AquisiQOMiConstrul""l ~ 

V~nd3lElilllG11i 

DtI;l r~ 
Bm.. de Dep:eciaçAo 

Sil ldoem 31nZl2ll1t , ... " 
15- OUTROS AnVOS 

Em Mtleda Lacal 
Superávit Aluaria! - CElntru:s INota 20.2) 
Outros 

1 Ei - OPERAÇÕES CONmATADAS A LIQUIDAR 

2.5a.3Z4 

IL92E 8.811 • 
19..l1;Jti 32'.79& , 
"'" (17.:J6l) 

(IO.1CJtl ) (2J.e.4SJ 
17.224 

H'.l5l! !1.117 :10.,'" 

31.' 2.201:!. 31 ,'2.2011 

754.283 1.22:5 .eZ2 
682.633 1. HS.284 

71.6511 7E.53B 

754.283 1.22Sil22 

Referem-se basicamente iii. o:lerações contratac as e ainda não iquidadas na data do 
balanço, cuja liquidaçãO financeira se dar;1 em atá três dias. E" 31 de dezembro do 2012 o satlo de 
o:.eraçôes cuntfalól.diiS iii. liquidar, em moedas eslriilt~eiras e e ·n moeda .jac i:l.l, era de R$76.8BO e R$32.f!11 
(R$828.952 e A$19.285 em 2011), respectivamente. 

17 - DEPÓSITOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 

31.12.2012 :11 .1 1.201 1 

Em Moedas Estrangeiru 1.0453 1.333 

Em Moeda Loeal ~O.O~7.305 424.925..295 
Recursos i Vista 4S.S36.716 51.46.5.&4' 
Recursos a Prazo E)./;.6.QO.B97 1lO.615.9:lO 
l>BpOsitDs da f"ol.lpança ~!i.~69.420 80.1l32a;:! 
E)(jgibil idade Adicional 111.619.700 151.665.9"1 
Outro. 2.340.572 4.443.[)81 

Total ~O.096.7sa 4N.92G.62l1 

Os depósitos de inst ituições financ:ei ras em moeda local constituem-sI'!. principalmente, dos 
recolhimentos compulsórios. os quais representam t radicional jnS~n.J ;nonto de politica monetllria, 
desempenhando função de eslabil:zadores da liquidez da economia . 

Esses depósitos são calculados sob:-e o s • .,kio médio diário do ... valotes captados pelos 
bancos e podem ser e.'l:igidos em espécie ou em t itulos públicos federais, sendo que os: depOsitos 
con slftuklos em espécie rep resentam um passtvo à .... Ista do BC3. 

Atualme :l18, os principais; recolhimentos compulsórios em espécie possuem as seg .Jintes 
alíquotas e taxas de remuneração: 

a:t sohre {6rursos à vista - alíqo..Jota da 440/ .. , SBffi remuner ação; 

'''''I 
1l14:! 
52.c39 

(11..5 55} 

::J3.953J 
17.22'-

7115.223 
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b) sobe recursos a prazo - a1iquota de 200/,., remune radas pela laxa SeI;c; 

c) socre depósitos de XlUpança - a liqllota de 20% (17% pcupanlia fUrai), ramu "l 9~ados com base na T R 
.f- 6,17% ao ano ou 70% da Meta Sei c. + TA; 

d) !õ'obrQ posição vendida de- dilmbio - dlíQuotil de SOO/., sem remuneoração; 

e] exigibilidade adicionai - incidente sobre a soma cos recursos a prazo {ali quota de 11 %) e das dopósitos 
de poupança (alíqucta de 1()<'/.). remunerada pela taxa Selic. 

A va ' iação no saldo de depósitos de inStituições financeiras está associada A tlU1Uação dos 
I/alores sujeitos a r~col1ime nto e às atteraçães nas ~ras dos p rincipais recolhimentos compulsórios 
I/orificadas ro perJodo. 

Os recolhimerltll~ campu!súrbs sot.Jr~ r~r!iOS" à viSla. jun[arrenie mm o Mel:! Circulante 
(Nota 21), integram o concerto econ6rrico de base monelária, cuj as yari1;lçóes evidenciam a IJmissão 
primária de moeda. Em 2012, cs recolhimentos compulsórios sobre recursos a vista aprese1ta~am uma 
redução de R$5.52S.925 (reduçãO de R$<-.242.313 em 20' 1). 

18 - CREDITOS A PAGA.R 

a saldo da crédi tos a pagar c:omp"eende: 

31 .1 2.2012 31 .12.2a11 

Em Maedlls Estnr1glliru 9.aS7.1127 !I.l24.770 
AlQcaçOOs de DES 9.067.027 9.315.443 
"'tro, '.327 

Em Uaeda Local 83e.3ClO 959.748 
Pr~t6riO<!i • Paslaf G22.8S0 7591.:l25 

OJtrOG 216.4:20 2CO.4.23 

Total S.906.327 •. 284.518 

18.1. Em rno&das estrangeiras 

As alocações de DES são recursos d ispo1iJilizados pelo FMI aos países membros, 
p roporcionais As suas epotas de participação, se~ daia de vencimento, sobre cuja utilização incidem juros 
(pagos trimestralmente) calt.:u lüdos às laltas do DES, rJjlfL'l!,lada::; pt:lu PfóJ.)riu FumJu. Os DES I..h:lJurrtmles 
[lsssas alocações compO&m as reservas internacionais (No1a 4) e são rem :.:nerados pelas mesmas taxas da 
obrigaçao. 

A variaçãD na saldo de créditos a paga.'" em moedas estrangeiras deve-se, basicamente, aos 
efeitos da variaçlto cambial ocorrida no per iodo. 

18.2. Em moeda local 

Segundo dispõe D § SDdo art. 100 da Constit-",ição Federal, as e ntidades de direito público 
devem l,c:lui! nos seus orçaman:os dotaçi!.o necessária .à. cobertu ra Uus p recalá rimõ judit:i<tis aJ.)Hlsenlíl:XJs 
até 1" MP. ju lho eis caM ano, para pagamentll iI'té o firol l do exercíci:> seguinte. 

Com a odiç.ão da Emenda Constnucianal "Ig 30, de 13 de setembro de 2000 , 05 precal6rios 
decorren!es de ações ajuizadas até 31 de dezembro de 1999 serão !i~di:ldos pela seu va Dr real, em 
m oeda corrente, acrescido de jlJroS legllis, em preslllçõe.<; IInlJRi~, igLJt!j~ e s(J r.f']ssivJ'l!/; , no rra70 ml\ximo de 
dez anos. ressalvardes, entre outros, os crrfldtos de M.turp..za lIIimentfcia e de peque~o valor. 

Em atenção ao disposto no an. 28 da Lei n' 12.708, de 17 de agosto de 2D12 (Lei de 
Dl re[rizos Orçamenlárlas - LDO 2013), as dOlaçOes aprcvadas na lei orçamentária anual, dest inadas ao 
pagame, to de débitos oriundos de decisóes judiciais transit adas em jutgado serão descentralizadas aos 
tribunais roquisita~es dos prec316rios, aos CL..Iais competi-a. eferuar os pagamenlcs aos beneficiários. Em 
virtude disso, os recursos o'ça.mentári os 9 linanceiros não transitarão pelo 8CB {en1idade devecora}. O 
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saldo existente em 31 de dezembro de 2012 relere-se aos precalóri:Js a serem pagos nos exercicios de 
2013 e seguinles. 

1 S - DEPÓSITOS DE ORGANISMOS FINANCEIROS INTERNACIONAIS 

Em Noedas Eslf.ngllras 
Bé!nco In~rameicatlo da Oesem(Q'Iti~ 
Bznco Inlernaeicnal de R(I~n~1Ju~ic B Desel1\lDtllimento 
F\Xldo MonEtà1D Il'Ilernac:loMl 
Owos 

Em Moedil Local 
Fundo Finarceito para o Oesenvolv:menlo da Bacia do Prata 

Total 

31.12.2012 

9.547.147 

57.221 
1'J.214 

9.47Q.292 

414 

4.57fl 
4.578 

9.551.725 

31.12.2011 

8.663.J07 

".., 
17.008 

8 .7B"."26 

• 
2.045 

2.0.45 

8.865.352 

Os c2epOsito~ de organismos li nanceiros internacionais correspondem, p rincipalme~le, aos 
dep6silos à vista que o FMI mantém no Pais. OulTos organismos internacionais mantOm disponibilidades m> 
ses para fazer lace às SU2.5 despesas administrativas. 

A variaç40 do saldo de depósitos junto ao FMI refere·se principalmente à depreciação do 
Real frente ao DES no periodo (Nota 3.3). 

20 - PROVISOES 

Açóes JudiCIais 
PassivD Atuarial 

Tatal 

20.1. Provisões para açàes judiciais 

31 . 12.2Dl~ 

l .nS .604 
25. 119.733 

28.895.337 

31.12.2011 

3.201.$41 

I!iI.37B33 

22.577.874 

o BCB era pane em 10.101 ações em 31 de dezembro de 2012 (3.255 no ~oIo atillo, 6.839 
no palo passivo e 6 te :'ldo o 6GB como interessadG) em função de assuntos diversos , entre os quais planos 
eron6mK:os. reclamaçOcs trabalhistas, liquidações de instiluições financeiras e privatizaçôes (em 31 de 
dezembro de 2011 , o total era da 13.379, sendo 3.381 no po&o am, 9.992 no palo passiYo eS tendo o SCS 
como interessado). 

A aree jurídica avalia todas essas açOes judiciais levando em consid9ração o valor em 
discussao, a lase processual e o risco de perda, quo ó calculado com base em decisões ocorridas no 
processo, na jurisprud~nda aplicâvel e em precedenles para casos sim i ares, 

São contabílizadas prolOisÕ6s de 1oqo,:o . . d<! yaHlr em riSl::ll (incluindo uma estimativa de 
honoràrios de suclI11bênclal para todas as açõelii em que o risco de perda seja clas!õlfieado oama prolOávo l, 
ou seja, em que o risco de perda seja avaliado como maior do QUe 50%. Em 2012 foram ccn!abili/..adi:is 
provisões para 1. liI ' açOes (1 .168 em 2011). O crJadro a seguir aprêsenla a RlOVlm6ntação da conla de 
provisões durante o exerclclo: 
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,'", 2011 

saldo ~nicial 3.2()1.!1041 2.696.925 

~O\ljmenlaçãD 23.653 505.Q:'!6 
Cons.tituição &:!O.6 14 604.-367 
P.everslk (58.9"5) (75.529] 
TrllJ"!sferenoil! para Precala,;o 1.995 (24.322) 

Saldo Final 3.nS.60" 3.2111.941 

Os valores das ações judir::iais são conigidos pela taxa Selic, seguindo o dlspos1o na 
Resolução n9 561, de 2 de julho de 2007, do Cansetoo da Justiça Feder!ll. Exceçao se faz às l'lÇOO3 
trabalhistas, Que são alualizados pOlia TR mais juros I~ais, de acordo com as Leis n~ 6.177, de 1991, e nll 

10.192, ele l4 de fevereiro de 2001. 

As ações judici8ls e m =!ue o risco de perda to; considerado menor que provável e m aior que 
remolo foram classificadas como passivos oontingentes 6 assim não foram provisionadas. E:n 31 de 
d9ZRmbrc de 2a l õ? havi::l fl61 ::IeOR!; (7QF> p.m :;tOl1) n~~a sit.J:'ç:'tn. tnl::lli7.'lndn R$73.159 0:3.5 (R$72.17'231 
em 201n 

o q uadro a seg :Jir apresenta o valor das proill'isõe5 distribuído em função do prazo esperado 
para a condusão das açOes: 

31.12.2012 31.12...2011 

2012 799.639 
2013 UI93.400 1.618.071 
2014 626.'913 94.12:~ 

2015 G23.096 5&4.9-40 

""6 213.&70 96.032 
2017 369.'903 3.1"' 1 
2018 15..-48.5 10.717 
2019 1.131 '.01 II 

'020 2,.938 9.237 
2021 S.741 3.479 
2.22 1.074 297 
2Q23 53 '" 
l"ottll 3.ns..604 3.201.941 

A distribuição do saldo provisionado de acordo com ii na~rez.a d<lS ... çõ~ judir::iitis ti! 
dO;1lOnstrada no seguinte quadro: 

31 . 12..2012 31.12.2011 

Aeçimcs c:spec i ~s 1.400.1 :x:: 1.022.201 
Açóes trab.alhl!das 1 .325.935 1.263.531 
Planos econõmicos 543 .405 466.532 
HelaçóEs c:onlratual!' 349.7"3 324.na 
Ou1ros 1513 .331 124.1101 

Total 3.77S.604 3..201.941 

o BGB. confo rme procedimentos jlXliciais. efeluou depósitos vinculados a algumas açôes 
judiciais ~m curso (Nota 5.2) E::sses deDÓsitos :wx:em ser vtihzaoos em u ma. da,!> s9Quintes situaç6es: 
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declsâo favo.ã,vel ao 8eB na açAo judicial, caso em que o juiZ o autoriza a resgatar o depósito; 

• d edsAo desfalloravel ao BCS e determlr;açào do judIciário da se tralls1erir o valor a contrapane 
vencedora; 

d ecisâo destal."Orávcl ao RCA e emissão de precatório. caso e m que o juiz o autoriza a. efctuar o 
resoate d::l depósito correspondente. 

20.2. ProvisOes para Passivos Atuariais 

o 8CB patrocina planos de benelicios j:õs-emprego a seus servidoras, os quais incluem 
a~en1adoria, pensão e assistência médica A segLir, apresenlamos um resumo dos planas exislBntes, 
bem como os pri ncipais parâmetros pa-a os cãlculos atuariais; 

a) Benefícios de aposentadoria aos servidores aposentados ate 1990 - Centrus 

Plano na modalidade de beneficia definid:>, cuja finalidade é concede ' a complementação de 
aposentadorias e pensões pagas pela previdén::ia social aos servidoras que se apose'ltaram alé 1990. O 
plano ê custeado por CDnlribuições do patrocinador e dos servidores ap:lsentados. vertidas à Centrus, a 
quem cabe a administração dos recurws a os pagamentos, destacando-se que em 2DOB, em função do 
superávit atuarial apresentado pelo Plana, as allQuotas das co;tribuiçae9 loram redJzidas para 0% para :l 
patrocinador e para os participantes. Este p ano está em processo de extinção uma \fez que não existe a 
possibilidade da entrada ele novos participantes. 

b) Beneficias de aposen1adoria aos servldoN:ts aposentados. após 1990- RJU 

Plano na modalidada do beneficio definioo, cuja finalidade é efetuar o pagamento d3 
aposentadorias e pensões de acordo com o pre'ViSito na Co:1slituição Federal e na Lei nt 8. í 12 de 11 de 
dezembro de 1990. 

Para que 08 servidores tenham direito a esse beneFcio. o BCB e os próprios servidores 
efetuam contr',buj~ões diratamente ao GovernQ Federal, nao havendo, entretanto, vinculaçáo entre esse 
recolhimento e o recebime nto dos beneftci:::ls. A.ssim, te ndo em vista a leg;slaçao vigente, esse ptano é 
mantido por recursos do BCB. 

c) Benefícios de assistência ii saúde - Faspe 

Plano na modalidade de ben&fício definido, I;Uja Pinalidadtt é a miiVIut~mçâo de um programa 
com o objelivo de ~stear a prevenção de doenças e a manutenção e recuperaçêo da saúde dos servidores 
do 8eB e de seus depe:ldenle!>. 

o plano é mantido por contribuiçoes do patroei" ador e dos servidores, hallendo também a 
participaç:aa dos servidores. nos gastas realizados, conforme (egulamanlaVSa. 

As contribuições são veiidas ao Fundo de Assistênda ao Pessoal - Faspe, a q :.Jem 
compete a aclmiristração dos recursos e a responsabilidade poIo pagamento des beneficias. 

d) Cálculos atu arlals 

Cálç,,1o d. Provl,ia :11 • t %.201 Z 31.12.2011 
~~ ~, Fllpt CeMrtJI ." ..... 

YaIar ~t.: dm obrig,,~ lrIuai.is ::lZ2HI12 l1.s22.~SI 3.!7L~ 2.s3t1,M,5 11.CI~.~ Z2:.o.7&< 
(·1 Valar /It!13 cln5lt!w1S 1110 plarJo ~~_47S1 (14.1XIJ) (S~!l76l (7l..7~.!o1 

p_~ Clh-gI·' LAlUoIlictllida ~2Qt.40 41 21 JlZZ.2I1 :II.1t7.4ii3 (1JI!i7 . .lO \ 11 11.G9&..!Hl ~~, 

(·IAWgnla~rII1~ 11.52&.11<'1 (1.I1CII,OU) 

~CIMlr.~~. eC'dO 1IO:>.I\ançD (612.6311 l1.9Zi1:21 1 l.197~ (1.1492&-4) l1J11111:~4J Z,V'ti..!II!9 

o su,::.efâ",it atuari a! da p lana CelltruS, referente au excesso de iltivos em re aÇi30 aus 
beneficias a pagar, !!ii roconhecido na balanço na extQOsão dos benefícios ecan6micos esperadas (Nota 
11.2). Assim, levando:se cm consid!::ração a rcycr-~o de valores do supsrâYi1 attJarial do plano CentnJ5, em 
conformidade com a Aesol:Jçoo (l~ 26, do Conse lho de Gestão de Previdência Complementar - CGPC, de 
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29 ue setemllro de 2006, esse t:it1t:ulo leva em consiuerêtç1to a proporcionalidade contributiva entre o 6eB e 
os participantes, bem cemo a constituição de reserva de contir\gência pela Centrus. 

No caso do RJU e do Faspe, a variaçâo observada entre os dois peiíodos é decorrente do 
ingresso de novos servidores 8 da revisão de Indices (quadro ?remlssas Atuar1als"). Para o plano Ger1l'US, 
a variação é justificada principalmente pela revisão das premissas atuariBis. 

Os quadros a seguir apresentam as informações utilitadas nos cálculos atuariais, bem como 
as movimenlaçOes no perfodo: 

V.'or "rue,.". l1u oblilll'iiiea· 
Concil~o 

VIbr .:«WII~ das oOrIgar!ln IlIIarllilre nldo da IlI'tfOO 
(.) c..tD de &eMçc C:eI'I"tnI 
{.I D.a<1o dej.>rao 

O 8e'lelicD5pagCi 

H ~trtu~ dOI ~"*~t. 
("'-1 fWtI3' (!Ia,"o.1 I:uorials 

(.) liam prft.!ol!nt~ Is.; ngl;6r!s aWriail ntl finallSe ~ .. 11'1~ 

.li9ot *' pi .... . 
Cooe~~ 

Valor J.ISIQ ÓIlI ITlVOI CId t'a:~ ntI ,rórx. 110 U«dcio 

j·l ~'Ie!K:b~pa:ICS 
(.J ~O"ÇiO!IIS~1 ~rti.nI&l 
(.) :ontrIou~ISOO ~lrocill&Oot 
(+, RMmnlnoHÇ*ada ÓIlII:M:&r.CIII! ~o 
(., PI"""",,,~ d. "_~r .. ~-=i"~ 
( .... ) Qr.ct.C5 (perdas) alCJV1 I '5 

Valcf ).1110 dOi J1ivca cio p,anc r'IQ n,w de IUrcic)o 

..... 
Tnu'.ol ~i Feóerais 
liOCveis 

O""' 

DemO ..... ,flle" dI! Reaulllda dll bMliDlo 

Outra DesIl'$II$ 
CuI:lO cIID stAl90 IlCHTcn~ 

neu!W dt Jurot 
Rllrolrn~nto ~>'l"ada dtlS i,ivo:; dc~ pimos 

Dapesil5 de Jyroi 

C:.IstOi de Ju'll1 

Jl.12.21112 
Ctnln4 '"" 
2.SJ6.'" 17.ll98.9~l 

13&.590 
N~.T:!.5 2JXI2.29!J 

{3[1.7Ur r~.wl 

NU!>! 3.6&1.293 
Hil.rm 11 .t22.l! ~ 

31 .12~2 

""""" ... 
~ ,.!1:3 816 

(.lm1M) ., .... , 
650,10& 

1:1«,'" 
('11.5.21) 

5,430 .• 7' 

llU90 

65() . IO~ 

2~.1l5 2.U2.2S~ 

31 .12.,2011 

hlp- c.,~ '"" ""ar-
2~.?IIA 2.203.CI23 1&JW.1i22 71)4 1~ 

18&.11301 , !I9,l~ "-'" m .'" ~,5',1 1 .~.206 n.m 
(1?5,~14) (291 ,5401 (9QS.'i-t1) (167.m) 

""" n.6Cll 
S1ti,061 291U70 (I6-48.S03) 1,612.211 

3.271.456 2,536,tlS 17DM.443 1 ,35Q , 1~ 

31 .12.2011 
F .. p .. """M "'" ..... 

73.19.\ U]'!I,52Il R." 
(17!UI4) (2'11540) {8!7.29 ' 1 (1&7_572j 

67.261 77.601 
107.9&6 "-~) 

1.621 !7!.506 .'" 
~7.:!1l1 ."", (1.G7tl.~IO) (20.c.se) 

74.003 5.4!iJJ.'i16 7.'" 

80.1" 

1S.no 

185.034 151.259 5tOS8 

6.621 ~6.5015 ..... 
225.730 22$.512 1.64&.206 72.:m 



07062 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013

GaMos ! Perda$ .I.lu;Jrt~1s 31 .12..2012 31.12.2111 
Recon hecidas l1Il PallrimOnlo UquidG CIInlrus R-" Fup. Cenhus R," FUpe 

SllkIolnlcial (3.3E6~ &8) {6.2aO.~GI (1.&9U08) (2.O25.3O!l ) (&.929.4<I~ (&1.309) 

Ae~edm~ (874.Q2.4) (3.6f.9,,293) (1i21.28i) ,1 .34~.S55 ) "'''' (1.EJ2. ~99) 

SIoldoFlnaI (4.240 .292) (S-9~.239) [2.31U94) ~.251l ) (6.280.9~) (1.E93.60!) 

~ 5$1a "'uanllh 31.12.21)12 31 .1Z.ZOU 
CenTIU5 Rru Fup<!' Cer1! 1V5 "'" Fa".. 

FrI ... =e1r1l3 
Ti\.Wdede~ 7.51'" ...... . .... IO,32'JI. IO,~ IQ,38'f. 
Tua d111n!\açAo .. ~ 4,5% 4,5"- 4.5'%. 4.S% '" Af~1I d! cor.;rb.iiç.ac do KrviOO' il\ÓYJ ,,'" 1 a3'4 
...... C;UC1l de GOr'tl11:uiçAc ~ ~rccino:lor atá 3"4 ~'3'" 
EJ:I)edIM de aescimerID ulartal '.- '.= 
T ~ .. dlllIlndfnciaoos c:I4I~ médic:cs IO.a-% 13,6% 

Nlo FIn .... ~gl"" 
()j ;wrtida:kl do :5Ie!YidtJres áYQ5 <4 .461 .>s. 4_5018 4.0138 
O\I iIIltide.:Ie de seroidores inatvos '" . ." ~1 1 5 ~, 4.2111 40911 
a..~ie de pAnSiorio;tas "" 50S 1.112 '" ." 1.0gB 
Me<k ~ l e:v1ço põI~ ("' Ol~ '" 

,,. 
Mêda de se. .... ;o fuh.ro sspor!do (1NIS1 '" . .., 
leiaM mlld:a CleuM:lau aMS " .. " " Idade médil deservidcres inalMls lO 64 " " " " Idl~ m«!i.J. d. pensionistas ,. 

" " 75 ., 
" ~OIUIl M:iI! oeral 

Ar "'" 
m ooo "'000 AT~OOO Ar "'" m o," 

Mc: rtali tll.:Ie Oe inWidos EX"'" "' .PC EX I,I, PC EXI,I,PC "IAPC "'''PC 
ErWad l em IrMlli :ll!lz ÍlLVAAQ AlVi\f\O AlVARO AlVARO ALVAIIO ALVARO 

VlloLlAS 1INl" VNO.t.S 111"-1 0,1,9 .""'" VOO,,,, 

e) Outras Informações 

• A taxa de juras de 101190 prazo, base para o estabelecimento da taxa de desconto dos planos foi 
calrulada considerando-se a práti ca de mercado dos l itulos pUblicas federais, para prazos similares aos 
do fluxo das obrigações de cada plano, no chamado t:ar.::eito de dlJfation; 

• A taxa de crescimento dos custos médicos do plano foi apurada em função de seu histórico de 
crescimento nos últim:>s cinca anos; 

• Uma alteração de (-+1-11 % nos cuslos médicos traria o s~ui nle impacto no Faspe: 

CuS10 de serJ,ços e Juros 
Ob<1g.çao 

.... 
23.1 00 

638.0.>4 

-1% 

(20.763) 
(5~1 .983) 

• O 6GB estima que c pagamento de suas ccntrbuições para o Faspe em 2013 será de A$98.816; 
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Informaç5es histórtC2s: 

2012 201 1 t~la ,,., 
,,",,<ru, 

VIIJOf l7elMll. dota ub 'J õ' ~.õ!'21.an 2.536.&65 2.3O.l.023 2....06.173 
VaJo:- ius.l~ dos ;.tIufts !i . ..:Il.41& 51193'1& '1.~19.S20 !i.n!U2<I 
Oücll ::~tJItI cbJlla.-.o (2.209.404) (2351.3: II (".27ti.4S7] 1~..171 ...... 1) 

&.per106o1da aflJCtadI ~""'t :los pacctvos d~ ~~O ,"'-'" 253.+46 :180.0611 (29a.:l6,)) 
t: .pe,;':'-";;a a; .... :...diI <:Ie<;oore~:o: :kIo. ;:.:...". do JL<_ 92i::ll1 2.1"O~ ~7s..1asl (367.2.013) 

OJU 

vale: p-esente tias abr1g1'ÇÓeS 21 .!122. 28 I '1.01!16. "3 15..841.922 " U1S.!!!'3 
Valo: Jl"'lkl Ólls a~",,", &:IO.!!E7 
D-6k.i1 i.""eri.w t : o:> pll ne. 21.922.281 17.!Ige.94S 11:.!I41.1122 ' S.I4~.1S.2 

Elcj:ori4nd.õlIlj,""1õIdiI OIccrrêrM!Ice p.xsI_ d~ ~ (1.6~Q.6a3) (MIi.ti5) (l21·l4CIl LIl!!o.&:l.2 

E"PtI~od;o .qus1alil d!x:c! rr,,~:a <b:i 1I1i11us do Jianll (Ml1.29 1) ..... (IJ:l.EOOl 

fn~ 

Valo: iJ'""e ~l!Jnle <18& obngllÇÕeS 3.271.4§6 2.35D.7IW 104.105 110.&41 
Vakl : j\.!5k1 c\o$ atiYl)5, 14.003 1l.79S 112.90S 16.8<11 
O,uoC.iil (~uperjYit : dCI!Ãna 1197.~sa 2.276.989 .,,= 634.C20 

E~ri~rrciõI ajuslada rSecorr01te dCIIs ~\ lfIl plang ... ". U51UI01 30JZU CI 5.6I!~ 

~ri~ndiI aJuSlaCla ~'bI das atiYos dei pll.l!CI '.225 ..... 11.515) (l!.156) 

21 - .... EIO CIRCULANTE 

o Meio Circulanle representa o saldo de papel-moeda B moedas metáicas em circulação, 
em poder do plblico B d!'ls i~lituiçOes financei ras, registrado pelo va lor de emissão. 

A seguir é aprese:-rt!'lda a distribuição de cédulas e moedas por denominações, em 
drculação: 

:11.12.2012 31.12.201 1 

Quarlthfu<le .. ale r IRS mill aoonlidade \laLor [RS mil) 

Ct\dlltu 5.561iL01/1.004 132.610.276 5.0Q9.22a063 15a.4111.349 
R$1.00 150.013_"14 15oil.C113 , SD.91g.",07 1!ill.Jl19 

R$2,OO S ~ 3.1,25 _!j6!a ' .826.351 !! 15.894. 751 1.631.790 

R$S,OO 470.&15.9611. 2.354.G30 #1' .3f1a.3~ 2.2315.!l42 
.~1 0,OO 722.346.875 7.223.469 6$3.91 1.079 6.839.111 
R$20,OO fJ.4..t.S49 .581 115..8M.992 742.821.319 14.856.465 

R$5O,OO 1.652.·446.791 92.622..3-40 1.682.521.788 &01.126.089 
RS l 00,OO 6Hi.425.8tl7 61..50'2.581 485. nO.318 48.S71.C32 

ll.loedas 20.413. Tl7.2()6 U!23.411 18.710.658.056 -4.3.50..366 
,950,01 3.1510.933.173 31.909 3.1 90 1l53.~9~ J1.S09 
.950,05 4.9518.98J.Mã 2<9~49 4.4951196.298 224.755 
RSO,l l} 5.430.~70 . .374 5.o1J.(J.7 4.955321.324 4!lS.S3.2 
A$O.,25 2.302..584.905 575.646 2.091 562.039 522.B91 
R$O,5C} 2:. 135.807.473 1.067.'304 1.925 M8.972 962.544-
R$1,oo 2.354.956.835 i!.:l54.!lS6 2. 112734.921\ :2.112.135 

Ca"'l!mor. li".~ 1Jl49 9::;5 

TQt .. l 157.434.736 HI2.769.S70 

o MetO CircuJa,te apresentou. em 3i de dezer"1bro de 2012, U!T1a elevação de 15,2'Yo 
quando c:a mparado com 2<J11, o que pode ser associado, principalllentc, ao crescirncnto do Produto lnterna 



07064 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013

B'Uto (PIB) nomnal e ao impacto do reajuste do salário míni:no na monetiz.ação da economia, em v irtude do 
perfil dos assalariados beneficiados por esse aumento. 

o Me10 Circulante, juntamente com os: recolhimentos compulsó rios sobre recu."sos à vista 
(Nota 17), integra o conceito eConOmico de base monetária, cujas variações evidenciam a emi5~ão primári a 
de moeda. As variações do Meio Circulante !i~O demonstradas no quadro a segu ir: 

2012 2011 

Saldo inicial 162.769.670 151.145.36lI 

MOVlmell1açio 24.655.066 11.624..302 
I+l Emissões; 262.259.730 228 .613.072 
H Aew~imenlo (237.604.654-) (215.988.770) 

Sc!ldo final 187.434.736 162.769...670 

No que se refere às despesas de admiristraçáo do meio ci rculanle, os valores realizados 
nos exercícios de 2011 e 2012, registradGS na ru.brica Outras Despesas;, são os sagui,les: 

Aqusiçtode m.m~e rárlo 

Al::ondicionamenlc. I guarda de numerário 
Q!;lribui~ de numerário 
Se~o de numerário 
Destruição de nu meraria 
OivJlgação e pesquisas de assuntos de Meio CirCIJa:Jte 
"'tr", 

Tatal de despesas c~m o Melo Circulante 

22 • PATAIMONlO LlaUIDO 

22.1. Patrlmônlo 

21"2 

827.739 
66.278 
51 .848 
11.757 
1.274 

13.011 
22 

971.929 

A ,""Ubrica Patrimônio é constitufda dos segLintes itens: 

2Ci1 

788.304 
57.655 
3.4. 274 
11.233 

56. 
22.020 

2 

91".062 

a) pat rimOnio inicial, no valor de R$14.526. Que representa o patrlmOnio originalmente transferido 
ao 8GB no momenk> de sua criação, atualizado pela correção monetár.a alé 31 de dezembro 
de 1995; 

b) resultooos apurados pelo 8eB a.té (l exercfc:ill de 1987 e incorporad·:>s ao seu patrimõnio, 
alualizado pela correção monetária até 31 ce dezembn) de 1995, totalizando R$2.5S1.830; e 

c) aumentos patrimoniais decorrentes da incorporação de títuk>s emitidos pela União com c 
cbjetivo de recomposição da c:aI1ei ra, no valor de R$22.099.095. 

22.2. Reservas 

As Reservas. são consUtuidas de: 

a) Reserva. de Resultados - que pode ser canstituida até o limite de 25% dos f~ultados apurados 
pelo BeB, excluídos os resultados da eq..Ja!:zaçao cambial; 

b ) Roserva de H9aIJatiaçao - que oonlampla o saldo das reavaliaçoes dos im6veis de usa do BeD, 
ocorridas até 2004. Na adoção inicial das IFRS (J 8 C B optou pela coí.tabilização de seu 
imobilizado pelo método do custo (Nota 3.5), atribuindo o valar da ultima reavaliação coma 
custo (deemed oos~ . Esse va.lor é realizado em lunção da vida úlil ~Iimada. desses bens. 
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:22.3. Ganhos (Pardas) Reconhecidos Diretamente no Património Liquido 

Relepem 'se aos ajusles de marcação a valor justo dos alivos financeiros classificados na 
categoria Dis~nívêis para Venda e aos ganhos e perdas atua.riais decorrentes da provisão para pagamento 
de benefícios p6s-emprego, 

lilUlos públicos federais 
Saldo Inic!al 
AJuste a Valor Justo 
Baixa 
Saldo final 

Ouro 
Saldo ineial 
/\jus:!! li. Valor Ju!1o 
Sakt.l final 

Quotas de Organlsmal Financeiras Inttl'nlclanlll 
Saldo i~ic:ial 
Ajuste a Valor JUSIO 

SaJd::l final 

Ganhos e perdas at~arials 
Saldo ;,ieial 
Ganho (perda) alUanal no perlodo 
S.do fi",1 

Tolal 

31.1l.lD1l 

5.'21 .9S1 
6.705.3S3 

(49.''') 
12.'ln.S76 

2,511 .515 

93.60' 
2.705.120 

1'·797.498) 
1.115.232 

1'-6-'2·2'6) 

(11.340.822) 
(5.164.503) 

(16.605.425) 

(5.204.895) 

31.12.2011 

1.815.090 
3.955.266 
(1".31~ 

5.621.981 

2. 478 .928 
132.588 

2.6i 1.516 

(6.060.9J9) 
1.263.441 

(4.791.498) 

(9.016.0671 
(2.324.7551 

(11.340.822) 

(7.904.823) 

A variação no saldo de ganhos (perdas) reconhecidos diretamente no patrimOnio líquido 
decorreu, principalmente, do ajuste a valor justo positivo dos titulos púbhcos federais s das quotas de 
organismos financeiros internacionais. compensado em parte pela perda atuaial reconhecida no período 
(Not.20.2). 

23 • RESULTADO LiaulDO COM JUROS 

Relere·se a receitas c despesas de juros dos atiYos e passiv:>s financeiros do ses não 
classificados na. categoria Valar JUSIO a Resultado 
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"", 2011 

Receitas cam Juros 91.982.951 94.035.581 

Em moedu eslrangeiras 97.070 155.767 
Gaxa e EquMilen16s de Caixa (f'IIl la.) 33.497 &4.263 
rlepós!tD!i a Praza elllrstit\Jições Rnanc!li1'óK (1"IOla 5) 39.107 68.892 
Comprcmiue de Reverlda (nota ".1) 16.505 ; 3.~5 

Empréstimos 1.449 7.6~ 1 
Outras 6.412 1.325 

Em moeda local 9 1.M5.881 93.879.814 
Tltulos {no:a 9.2] 89 .• 2Ei.697 64.3OJ.141 
Gavlrrc Federal (:da lO) 698 .894 6..451.176 

"",'" 1.757.290 1.125.197 

Despesas com juros (124.6{]!I,S9?J (126.4:10.149) 

Em moedas estrangeiras (27.005) (~.D13) 

Compromfsso de Re::omp'a (nota 7.1) (1&.712) (3.292) 
Empréslimo6 (9 .1 52.) (~O207) 

outras (1.142) (514) 

Em rwoeda local (12<1.582.591) (125.395,136) 
Depóslos de Instituições FInanceiras (nola 17) (24.384.100) (J5.1EJ.417) 
GaTlplQlT1isso de Recompra (nota 7.2) (4~ .032.33Q) [45.6B4.626) 
G0Y9rno Fadaral (no!a 1:1) (52-474.&48) [43.534.793) 
Outras (2.691.513) (2.013.300) 

ftesuHado liquido com JUIas (J2.626.646) I32.J~.5Ii8. 

Embora o resultado líquido com jlJl'os tenha se mantido praticamente estavel, algumas 
variações, que se compe"lSaram, foram registradas no perlodo, em espectai: 

• aumento das recei tas com ju ros das operações oom titulos em moeda local , em 1unção do incremento da 
carteira de Iftulvs públicos federais no perfodo (Nota 9.2); 

• redução das receitas com juros das operações com o Governo Federa~ , em decorrência do recebimento, 
em janeiro de 2012, dos valoies relativos aos resultados de equaliblção cambial d:J 2~ semestre de 2010 
e do l ' semestre de 2Dl1 ; 

• redução das despesas com a remuneração dos d~silos de instituiçõcs financeiras, que está associado 
à diminuição do saldo dos recolhimentos compulsórios remunerados (N:»ta 17); e 

• aumento das despesas com a remuneraç~ da; obt'92çOes com o Governo Federal, em função do 
acréscimo do saldo da conta única do Tesouro Nacional e dos res l."ltados de eql.Jalização cambial a 
transferir, referentes ao 21 semestre de 2011 e ao 1 g semeSlre de 2012 (Nota 10J. 

24 - GANHOS (PERDAS) COM INSTRUMENTOS FINANCEIROS CLASSIFICADOS COMO VALOR 
JUSTO A AESUl TACO - DESTINADOS A NEGOCIAÇÃO 

Referem-se à variação de preço das ativos dassificados nessa categoria e indL'BI11 R 
vari ação cambial, 05 juros e a marcação a mercado. 
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2012 2011 

Em Moedas Estrangeiras 72.8St.414 87.383.195 
TItulas (lIIoIa 9_ 1) 70_055. 142 87.i M.2IB 
ReclJrsQ5 Sllb .l.dmin. [xlerr.a (Neta. 6) 2.188..650 8()~" 
Outro, 647.422 114.629 

Em "'OI!~a lIXai (:11_1114_464) ('3_34E_434) 

Derivalr.ms (Nota 8.2) (21.184_990) (43.346.426) 
Ou\,~ 52' (') 

Tola! 51.706.950 44.035.761 

A variação observada é decorrente, principalmente, dls eleitos da variação cambial. Como 
em 2012 os efeitos da depreciação do Real frente às principais moedas eSlrangeiras no período (Nola 3.3) 
toram menores do que no exercido anlerior, a valorização dos ativos em moeda eSlfangeira, sobretudo 
Utuios, ocorreu em dimB1lSão menor do que a verificada em 2011. PC( oulro lado, c resultado negati\lo em 
moeda local, em IUIlção da operação de squalizaçao cambial entre c Tesouro Nacional e o BCB também foi 
menor (Nola 8.2.2). 

25 - GANHOS (PERDAS) COM INSTRUMENTOS FINANCEIROS CLASSIFICADOS COMO VALOR 
JUSTO A RESULTADO - POR DESIGNAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 

Incluem os juros e a marcação a mercado dos ::rédltos com as instituições em liquidaçao 
e);trajudicial (Nota 11.2.1), no montante de R$3.168.056 (A$7.0004.665 em 2011). 

25 - GANHOS (PERDAS) COM MOEDAS ESTRANGEIRAS 

Registra a resultado de correção cambial dos ativos e passivos, em moedas estrangeiras e 
em n oeda local, vinculados às variações das taxas de câmbio e não classificados na categoria Valor Justo a 
Resultado. 

'''' 2Q11 

Ganhos (perdas) com moeclis estrangeiras 
CM:!. e EqtJivIIlenb!;s de Ceila! 2.285.905 1.362.603 
Depósitos a Prazo e11 InstitIJ9=ies Financei'as 3.182.300 4.291.615 
Operações Compromlssadas 65.187 (57.7118) 
Credilos a Receber 2""-5B2 201.679 

0"'' 318.007 440_051 
OpBraÇÕM ConI:'a!.1da.!: a Liquidar (1.853.829) 95.512 
Crédlo$ a PagBr (753.130) (906.887) 

Depósitos de Organismos finarK:eifcs Inlamaclonais (765.751) (931.'57) 
ruras ( • . 431 ) 46.7104 

Total 2.738.640 4.558.282 

o resultada apresentado de::orre da depreciação do Real frente às principais moedas 
estrangeiras (Nota 3.3). A variação S9 justifica, por sua ... az, pelo fato de que em 2012 esse movimento de 
depreciação cambial foi menor do que o constatado no e.:.:erclcio anterior. 
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27 - OUTRAS RECEITAS E DESPESAS 

21112 2011 

Ouir:u: Roccil:l!: 30a5.l9S :.Ui1i ·~~l 
M.ll8s 1213.958 92.0G6 
Repa:;:;!:: elo Tesouro Nacional 2.316.~O 2.135.717 
Preeat6rioc 1 !ãa.5BQ ~ . .(S4 
Revorslio de prolllislia para açüt::s jvdir;;i;,i:::; 56.345 75.:iZ9 
TlritllS 196..665 206.938 
Superâ...it do. Centru.s (nata 11 .2.2.b] 5:12.459 
DiJI/as 220.311 76.761 

Outras Despesas (3.457 .6159} Q.'25!L65lj 
Pessoal (1..s.50.004) (1.473.093) 
Fabricação e distribuiçi:::l de: numerário (971 .929) 19104 .063) 
PrO'.'isOO para R9Íle!'ll jlMi1oiei!: (6.'10.615) (6Il,U~.s1) 

Dep-eciaç:oo (3.1.645) (:lJ .954) 
Outras despesas administrativ.as (271 .475) (233.676) 

28· RESULTADO 

2B.1. Resultado no exercfcio 

o resultado no pad odo 1ci positivo em R$24 .614.729 (R$23 .471.41O em 2011), conforme 
demonstrado no q..Jadro a seglJi r: 

Operaçães com R~rvllS internacionais e Swaps 
Rf!ntatMIi1ad", na!:. Res~as cam biais 
DertYatlltOS Carrbials· Swap! em Moeda Local 

Equaiz.açâo de ~ervas e Derivalivas Cambiais (Relllabilidad!J) 

Ovtras operações em moedas I!:StJimgelras 

Operações em moeda Iceal 
~ll2s cam .lJrm 

Despesas wm Jurm 
EquaRzaçAo de Heservas Cambiais (Cuskl dI! CaplaçAo) 
Marcaç.ão ii Mor::.adc • ln51ituiçOes em liquidaçiu 

OvlriJ:S operações em moeda local 

Resultado no fU:I!Irl:k:tC 

"''' 

75_539_ 95:3 
1.124_41fi 

(77.1553.J69) 

(1538.834) 

25.825.309 
91 _885_68' 

(124.582.591) 
55_353_953 

J. ~ 58.056 

1]71.746) 

24.61".729 

"'" 
93.505.377 

594-147 
(9<4 .~.724) 

(1.532.141) 

24.747.2i5 
93.87'9.B14 

(126..l96136) 
50.258.952 

7.00<I.BS.5 

>56.262 

23.4n .410 

Como a rentabilidade obtida com a administração das reservas inlerllacionais e com os 
deri'val i .... os (swaps) c.ambiais (Noca 8 .2. t) é neutralizada por meb da "'p6 ra~o do;, equa.li.zaçãoo cambial , Q 

resIJl t1'ldo rio 8GB ~ explicada basicamente peJas aperações em moeda local. onde se destaca o reembolso 
do l:usto de caplação dos recursos empregados nas reservas in temacionais - a segunda ponta do 
mecanismo de aqualizar;ão cambial. Também contribuem par;!. a compos ição do resultado as receitas o 
dyspesas com juros das operações em moeda ·ocal e com a marcação a mercado dos créditos a rocobo~ 
das ins: ituir;:ões 9m liquidaçã[). 

o resu:tado do 111 semestre (R$12.:31B.246) foi transfe rido ao Tesouro Nacional em 
se:embro de 2012 e o resultado do 211 semeslre (R$12.296.483) será transferida alé c décimo dia útil após 8 
aprova~o dess3s demonstrações. 4nanceiras pe o CMN (Nota 1). 
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28..2. Resultado abrangente 

A. Demons.t .-ação dn Resultado Abrange nte (nRA) te;n como ob.:e1:ivo a evidenciação do 
resuttado econômico de uma entidade. amp~iando o nfvel de divulgação dos resultados pa ra além do 
conceito de resultado contábil . usualmeme evidenciado por meio de Oemons:ração do Resultado do 
Exerc lclo (ORE,. 

Com vistas a propiciar maior tIans::Jarência aos resultadas, na ORA ~o p.videnciados os 
ganhos e perdas reconhe:::idos diretamente no patr:mõnio líquido. cujas itens estão demonstrados ~a Nota 
22 .3 . 

29 - INSTRUMENTOS F5NANCEIROS - POR CATEGORIA 

29.1. Emmoedasestral'lgeiras 

Alivos Flnancelros. 

EmP'"êstimos B recebilleis 
Disporllveis ~a venela 
Valor)JStc a resub(jo 

Passivos Rtlanceiros 

OLJlras Passivas 

Valor i'JStc a resub(jo 

29.2. Em moeda local 

Âtrvo5 Financeiros 

Mantidos .,e () vencinento 

Empréstimos e receb""cis 
Di5pon rvei~ PlI(ilI -..enda 
Valor justo a reSlAtado 

Passtvos F1nallCelt os 

onras Passi \lOS 
Valor jv$10 a rerutado 

31.' 2.2012 

Contablidade Valor Justo 

764. 18~1.6!50 784.1119.650 

58 • .>"63.7"7 58.~63.U7 

20.742.164 2IJ.1<42. 164 
705.183.739 705.183.739 

19..341.850 19.3"1 .850 

19.332.753 19 .332.753 
9.097 9.097 

31.12.2012 

CcK!tabilidlc.ic VlIlot !lIsto 

I 023,24; 219 1 1 ()Q 4Sjl 424 

655.31"'.340 750..522 .545 
14.683.OS1 74.68:1 .081 

244.906.593 244.9CJB .593 
3&.339.205 38~.20S 

1.551.75.1.841 1.!ã&1.7!:1.841 

1.551.751.841 1 . 551.7~1 .841 

31.1UOll 

Contablidlilde Valor lusto 

675300.413 57.:1.500.413 

45.309.796 ".5 .309.196 
15.<412.649 1.5 .412.549 

614.177.968 5 14 .777---968 

23.933.425 23.913.425 

23.911.078 2.3.911.078 

'.3<7 2.347 

31.12.2011 

Contabilidade Valor justo 

90,!; !!l2:i il i!3 !il27 9i10 7j!6 

6OC.504~ . 97t 624.551 .314 
lH.410.290 114 .410.200 
151.998.142 151 .998.142 
36.970.990 36 .970.990 

1.35-5.:31'-'186 , .355 .3t9.!J36 

1.3.5.!5.308.650 1.35.5 .3 D8.550 
1 !.336 11.3.36 

Com exceção das operaçõe-s com tftu!os em moeda local classificados como mamidos alé o 
vencimento (Nata 9.2). o valor justo das operações avaliadas pelo custo amortizado não apreser. la 
di~crenças sigl'li ficalivas do seu cus:o amortizado. tendo em vista tratar·se de operações ti. vista ou de curto 
prazo. As Notas 3 1 a 35 apresontam a politica do risco do BCB na administração de alillos o passivos 
financei ros. 

30 - VALOR JUSTO - POR HIERARQUIA 

As metodologias de avaliação oa valor justo s:ão dasslficadas da acorda cam as sagulntes 
nlveis de hl!!rarquia. que refletem a representatividade dos dados lI:ilizaoos nas 8valiaçÔBs: 
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• Nfvel1 -preços de instrumP.ntos financeiros idOntieos cotados em mercados ativos, sem a realizaçao de 
aiustes ; 

N ível 2 - preços c::o~ados. não incluídos no N 'vel 1, observáveis para o ali\K) ou p3SSNO, direla ou 
i'ldiretamente. inclu indo· se: (I) cotações de preços de instrume ntos finam:eiros similares, negociados cm 
mflt.::ado ali"o j { ii) c.ctaç05el5 da p reço5 de i'\$U\.IIIII:1Illu::o fillaJ1L-eirus kH~r111u)3 o u slmllare5, negociados em 
mercado pouco ati'to; e (i i~ outros dados signitkatlvos observâveis para o instrumento financeiro; 

• Nlvcl 3 ri<tdos não obsBf\lávei~ para o instrumento finaOC"eiro , uti lizados na mensuração de 
al ivos!passfros l inarceiros para os quais não há. dados observáveis d ispnnlveis ou q U3neo M pouca OU 
nenhuma atividade de mercado na data da avaJiação. 

o quadro a seguir apresanta O saldo existente para os instru mentos financeiros do BCB 
avaHiKtos a valor justo , de acordo com o nível oe hierarquia de \lalar j OJslo no qual está dassificado: 

E ... 31.1z.2012 

F\aQlrsm; iDb jI,,:lsrinillreçJa El1eru 
~. 

T"'''''' 
0.., 
POllIti!:.ip.1lt;Jio 111m 01031'i1.1ncz Fna "C:ltO"OS It\kmadonaos 

A/Jvo ta t.Icltcla Local 

DerWallYos 
rilllb& Plitolicos Fedarais · LTN 
(~QC a. Rec.tMor · InCl h~x.IHIII.l.lJ~ üt:'aJl.l:lic:ilII 

P'lldVo.m lo1oed.a. ütr .. ng lll~ 

Deli<tl :r1lOS 

"Uva.m 1.I000.s Eatr.ngell"ll) 

RIQI'_ .soON.mÍfliW~ E:oIIelN 
J:locmo l tiYo5 _. 
O,,, 
I"VIic'p.aç1o ri! :::lrgMisInIK rmMlell l'llll inl a lftdd!lll\3jo;; 

AdY'Oem MoedIl.ocIl 

muIo:i PÚblOlS f edenlj, • LTN 
CtM=;t. H8c:eber -lnstilll:ço;..l _l.tqil I <i~O E.*~~çilll 

Pus:illO.m " oed.-s.Ii!!;;tr ... veW ~ 

o.riviltiv.Js 

H.:!.I)2:l.00i 
7 .:11&1622 

13." 25..542 

51<1.321.929 
al~..3.l9 

12.J1Q.:! I O 

I!U,.,I412 

1.51.991.142 

11.l36 

l1 .l3tI 

11180 .7~2 

11 092.7:)5 

".990 

1.1113a4 

1.138.394 

,.." 

"'" 
N~'Z 

"'." 
.55.sa9 

"" 

U!I9...m 

K.5Il!Jõ •• 

36.585.81" 

""'. , 

lS.2?".$13 

7~.12'.toO) 

Il.~ 

51. ... 
' 92..023.006 

7.3116.m 
13."25 .~ 

:!'&:U"7.79& 

15. 1117 
:z«.soe..553 

3&.324.008 . .., 
''''' 

630.1!!IQ.,,7 

~."es 
lO' 

61.t.321 .~ 

J . IG2.lJ9 
12.310.l10 

168.96i.l12 

,,,., 
11 .3311 

,,"" 

Os c réditos com as instituições em licuidação que fora'Tl objelo de parcelamenlo ctcNtldo 
co m base no art . 65 da. Lei n' 12 .249, de 20 10 (Nola 11.2.1.b ), sao classificados no Nive! 2 da htcrarqula de 
valor justo em funçàc da metodolcgfa de avaliação utilizada para sua mensuração considerar o vaJor 
presente dos lIuxos de ooilla. apurado com base nas taxas re1erencia is dos 5~ .. ap..s D I x T R disponlJ illzados 
pef41 RM&FBcwespa para o p razo do parcelamento. OE c r6dilcs. que não loram obj01o dQ paroo iamento (No:a 
11 .2. 1 . a.) ~o classiflcaOo$ no NfYeI :3 da hierarquia de ... alor ju sto em funçao da metodologia de avaliaçao 
considerar o valor justo do suas garatltia.'i, conforma discrimi.'"Iado abaixo. excluidos os créditos preferenciais 
ao 8GB: -
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a) LFT - valor justo baseado nos preços de mercado: 

b) NTN-A3 - valor ;"'sto baseado nas taxas ce desconto implícitas nas :-leQCci!lçães de 
instrumentos similares (Global Bonds); 

c) FCVSlC'IIS- - 'Jalor justo baseado nas taxas referenciais dos swaps DI x TA disponibilizados 
pela BM&FBO\lesp3 para o prazo de vencrncnto dos contratos. 

Não foi identifica::la r."Ielodologia alternativa, também co nsiderada apropriada. Que pudesso 
servir de base para (] I:ákula do irrpi'lcto de SI/ti utilizaçiiD mI menswtIÇã() da v .. lor justo dM garantias 
representadas PC' FCVS e CVS_ 

Não existiram transferências sign ificativas de Instrumentos IInanceiras dass iticados no Nfvel 
1 da hierarquia de valor justo para o Nlvel 2 dLXante o e)(ercfcio de 2012. 

o Quadro a :.:IeQuir ilJresentll.. as movimenlBÇões dos instrumentos financeiros ciassifla3:oos 
no N ive13 da hierarquia de 'Ialor justo; 

"'12 ,." 
SIIldo inici.1 :35.271.513 !JO.052.0493 

rAavlmamaçio 1.314.101 5..21IUl20 
Ajuste a <Ja.Icr}llsto 3 .635.039 8.521'.5« 
Tra.nsl'arànclEl par. c Nh.el2 (3..301!I.5Z7J 

""U /2.320.936) 
ru",. 13) 3 

Saldo final $.505.1:1104 35.271.513 

31 - ADMINISTRAÇÃO DE RISCO 

o BCB uliliza inSlnJIIT',entos financeiros como meio para alcançar os objelivos de politica 
monetária e também para administrar as reSBNa5 internacionais- Não é seu objelivo p rimordial a oblenção 
de tucros, mas sim possuir instrumentos adequados à melhor execução das funções de autoridade 
monetária. Em função disso, sue. pol ítica de gestão de risco (PGR-SCB) difere daquela de outras inslilJições 
de setm f~anr::eiro. Pautada pelas dtefrizQs e rE!Comandaç:óes apresentadas oos prin::ipais guias de 
referên::ias !!1m gestão de ris~o da:s organizações. como COSO. normas ISO 310CO e ASJI',IZS 4350:2004, a 
PGA-8CB adotal uma est"Utura integ rada de gerenciamento de r iscos (Enterprise Ris/( W .... nagsmenlJ 
alinhada. às meloores práticas ln1arnacionais. Como resu"ado, a administração de riscos segua um processo 
da meiooria continua das atlvidades e uma melhor alocar;Q.o de recursos Institucionais, humanos e 
financeiros. 

o BCB possui duas grandes car1 Ql ras de instrumentes financeiros oom características e 
política; de rlaoo distintas: 

8) lnstrume-ntos financeiros destinados li administração de- reservas internacionais: 

A!i reservas internacionais da PaIs tem o:Jmo prindpat obj etiYo contribuir para reouzir a 
vul.l erabi lidade da economia a choques extemos a a percepção de risco por parte de investidores 
estrangeiros. 

Ao aplicar as reservas internacionais , o BGB busca obter liquidez, SO!;jurança a rentabilidade 
condizentes com lal obje:;"'o. uti lizandl) para tanta uma polftica da diven;ircaçao dos instrumentos 
financeiras. Para isso, a Direto'ia COIegi.ada estabetecQu uma carteira de referênc ia que fol ieis seus 
ollJsti'los I! preferências de :01190 prazo quanta à relação e-ntrl! risco a reto rno , rest.-iç6es de liquidez e limites 
operacionais 8. serem observadas no prDCe~O du investimento. 

b) Instrumentos financeiros destinados i execução da politica monetária: 

A política manetaoa é executada pr incipalmente por me.1) de operaçCies com tJtulos públicos 
federais e swaps cambiais. A carte ira de títulos públiaos federais de emissão do Tesoura Nacional é uliltzad::i 
sobratudo pa ra e)(ecutar açOas das politicas memetá;"ia e cambial, normaLm6nte via operações de mercado 
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aber1o , onqUrlnto i'l~ operações de swaps objetivam espedlicamente for"leCer hedge cambial aos agentes 
econOmlcos e corrigi " eventuais distorções observadas 1a curva de CtlPorr cambial. 

A!:J I\k)las 32 a 35 apresentam os principais riscos a que essas duas carteiras de 
inslrumenl09 'inance:ros e9tão ellposlas, bem como B politICa de administração dessas riscos, 

32· RISCO OE CREDITO 

o risco de c rédito é a possibilidade de perda associada .à ircer1eza Quanlc ao não 
cumprimento das obrigações por uma contraparte . 

• ) Instrumentos flnilncelros desllnildo$ à admlnlstray30 de reservas Internacionais: 

Para c omrolar o risco de crédito dos inslr .Jmento$ financeiros utilizacos nas operações da s 
rese rvas intemnciona is, loram estabelecidos, pela Oireloóa Colegiada, dois l ipos de lim ites: por conlrapa r1e 
e para a carteira como um tOClo. A seleçao de oonlrapartes e emissores elegíve iS basP.ia-se em critérics 
internos do avaJiaçao de ri~o, além de classificações de acordo com B agência Moody"s, montantes 
màximos de exposição e limites de prazo. O nlllel de risco de c rédito da cartei ra é função da composição da 
carteira e da quaJldade de c rédito dali ccnl rapartes . O , ise:) de crédno d!l. cartei ra, medido através d o defaufl. 
esperado, li função da classificllção de risco das ccntrapartes. do monlante e co prazo d os investimentos . 

• 
A seguir são oIgncadas as princip~ polltic.a5 de risco de cr6dito, cabendo destacar quo 

anãlisos intornas de oondiçOes de crédllo das contrapartes podem gorar restrições adicionais às abaixo 
is~adas: 

• . 1) Ratings minlmos 

A!à. op9raÇÕ es s~eiiaS a risco d e crédito banca.rio. Olmo depósitos, repos, rever-se reJ)Os, 
swaps a forwards, devam S9I'" cont ratadas oom contrapartos pertencentes II. conglomerados classificados 
com racing de amo prazo P-1 e com raling mTnlmo de longo prazo Aa, exc:eto as operações 
compromissadss (repos e rl!!vetSlIJ rapas) para as c:,...aais sEIo admitidas <II realização de operações com 
contnJpartes penBncente.s a canglomerados com rating mlnima de bn ;;Jo prazo igual a A. 

Nas operações com titulas, o BGe opera com t l lulos soberanos, cujo rating mínimo 
admi liSfllel prata Q emi.li5cr é Aa B lXlnl Ululas I&mitidos por agt'llcl.u. ~ l.Xya rl itiJllUs tiUpranacion ais , cujo 
raring mln imo é Aaa, além de lítulos emili~s peb BIS. Emissores de t ltukls soberanos q ue façam ;>arte da 
carteira de referência estão au1orUados para investimento, indepel'ldenle dos fatings a eles atribuidos. 

11.2) Montantes máximos de exposição 

A exposição máxima por oo,glomerado é equlY3lente ao menor valor entre US$O,5 bil~a.o 2 
0,5% dos a lNos do oong lomeradD, para operaçOes contra~ada$ com contrapanes com ra:ing mfnlmo de 
longe p razo Aa. e USSO,25 b ilhão e 0 .25% dos atrvos do oonglomerado, para opera;ões contratadas com 
co'trapanes com ratlngde longo prazo A. 

OperaçOes com risco de c rédito Cl.Ijas comrapanes sejam o BIS, o Bancc Central Eu;opeu, o 
Ban~ de France o u banC:lS centrais de países com rafing de lonQo praz.o Aaa não ;xJSSlIem limites de 
expostc;.a.o. 

Recursos aplica~s et'T depósitos em b ancos come-dais têm v olum e limitado a 1% das 
regervB$ inteftlacio nai~ pare ecomodB.f 0.9 OPer8ÇÕCS ne::e.,nriu de gest~ d iária d . " uxo de caix a. 

E m relação às aplicações e m títulos, os t itu las ooberanos devem representar no m ·nimo 
65% da carteira, sendo:::tUe os trlulos de agências ou supranacionais pode..,.. representar no mâxlmo lO'ro do 
volume tolal das reservas internacionais. Está pre visto, ainda, limite de 2Q'Y .. da panicipaçao de cada 
emissão de 1itules pertencer.tes à carlei ra de referãrx:ia 8 de 10% para os lílulos q ue nãe façam pane dess;J 
caneira. 

8.3) Prazos máximos 

o prazo mo1ximo para operações com risco de: crédilo bancário é de sei!: mE!Ses, exc eto para 
o caso de dcpósllos. Nesse caso, depõsitos com contrapaJ1es p :::rte ncentes a conglomerados c lB.ssif icados 
:;om rtHing A:a podem ser cortraradas com prazo m.b:irro de um d ia ú ti 9 operações de depósito com 
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contrapartes pertencent9s a congiomeiados coro rating Aaa podem sar oontra!ada$ com prazo mâx!mo de 
uma semana, 

~rações corn risco de crédito cujas oonlrapartes sejam o Bank or Intomatiolla! 
Scr:ticmcnts -- BIS. Q Banco Cefltral Europeu, o Banque de France ou bancos cen1l2lis de palses com re.t!ng 
de longCl pr-"2'O Aaa devem res.peitar c prazo mã~imo de aplicaç:io de 6 meses, 

b) Instrumentos financeiros destinados à exe..c:ução da polllica monetãt'ia: 

A carterra de titulos do Be8 ê compos1a e'XcllJsivamente por btulos de emissâo do Tesouro 
" 'acional (No ta 9,2), considerados como sem risco de crédito , que são utilizados, principalmente, para a 
reallza-ção de opcraçãos (;Ompromissadas (Nota 72) 

Os sweps stko contratados no âmbito da BM&F Bovespa, clearing que é a oontrap3Jle 
central das operações. A BM&F Sovaspa possui politica de controle do risco de crédíto mediante 8 exigência 
da constituição do garanti as de lodos os paJ1:Jdpanles. 

o montante dessas gararllias é ca.lrulado utilizando lesteS de t"lJes·s. qu» consideram o total 
de- IJEnUOt possívt:ri a1é a düla da Ji4uft1<i\;iiu UUS clI.mt(alil:li . As garanlias pudl<lm ser conslltu1das, er.trB outros 
em, tíruios públtcos. federais, fiança barocária, certificados de dopósitos bencãrios. açóO$, ouro ou c.-n 
esPécie. A maior parte dos participantes da clearing, fm:lusi"e o BeB, conS1itui aS garantias mediante a 
enlrega de tilulos p..iblli::os federais . que cão avaliados por um p reço dofcnsivo, interior à cotação de 
mercado. 

c) Concentração de alivos financeiros por área geográfíea: 

31 .12..2012 31.12.201, 

Br!L,>tI 1,0J6.00;3.3.2 9:17.361.53& 
Cl;munmade- Eronômica Eu:-cpéióJ 1:>4 .417.233 149.995.509 
Estados L.nidos 55J"37,:l77 -453.702.133 
OulrOS BJ.SJ6.917 10.3otS.526 

T_. 1 • .807.434.863 1 .581..424.506 

d) Concentração de ativos financeiros por tipo de c.ontraparte: 

Em l1.1:u?a12 
IIJslJlu içÕon. O'gan ism0:5 Of'Qiios 

c'"'~ Tot". I'jnilnceir ... ,. IIlEm •• dollil r" G ........... m...,lill:s 

Caia. II Eqll i ...alel'l~ de Ca;u 3.-41!1.B59 8 .5-40.Q16 l.!o!H..2 IS 13.S57.0904 
Em rr~ Ktranglllrll 3.395.3/'5 H.S40D16 1.591.<1111 13.6313.611 
Em lTlOeda loc..tI 2C."" 20."" 

Depósitos l.ol2B.B23 11.4«.916 17.6.111.79& 308.5r:l1 .lO.I'..ii2.r:l36 
Em rroede f;51r!1nv~ira 11 •• ~.9f 6 17.Ii!l1.79G 3()~.5r:ll 2!!.-43:3.213 
Em rnoadii IDCaI 1.0428.823 1.-428.12:1 

Reru.'SOS sob Admln!suaç..'io E (!em!!. 1.742.173 553.054 9.9941185 702.623 1:3.092.735 
Em rTOIIdiI ~range~a 1.742..173 653."" 5.994.885 70Z.&23 1:3.092.735 

CompromlS$O d. R_ndol 73.&76.106 7:3.675.. 105 
Em moeda earallQua 11 .826.109 11 .B2!i.l ll'!1 
Em moed.1oe&J 61 .&49.997 51 .8491.997 

Dem..al\lOs 61.239 7" I S.197 aJ.1 95 
Em~;t-'rnnul"lra fi7. 2~'1 7.~q 67.998 
Em mt:oeda local 15.197 !!i.UI7 

moo, 9.00[,.0!!2 1.559.774.565 23.436.273 1.602.204.5.9<10 
Em mooda oàrangllra 9.00.<..08:1 e~.5SUi51 2"3,.(36.273 692.023.00& 
Em rrDedillociLI 9 10..222.93-': IHO.222.IIJ.+ 

Cn!ób5 I:lCm (J GovurnD FlllÓel"al 5.900.536 9.900.636 
CJMil00 ~ R~ 16S..0!IC! 3239.0477 39.745.901 4:1. 155..470 

Em trI)9éa estrangeira l.2Js .... n 128,337 3.367.814 
EM rnoet:.a Ic.c.a l 166.092 39.621.!m4 39. '1I'_6~ 

PanicflacAO i!II1\ Org. rir .. Internad-:x;ai, 13.425.542 13.425.5-42 

""'" 7.316.622 lIL4l:I:J 7.336.115 
I::M moec:;. e&tran(;leilêl 7..316.622 7.3~6.622 

En ll109Ca local ' !l.4g~ 19 .... 93 

Tot.1 cfo Ati\'o 8O.5DO.292 46.43UI4E 1.616.2E5.743 i4.~2I.988 1.1107.434.869 
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1';", 31_ I 2_:M11 

InsdTIJ1ç6n organismos erglos 
Outros Total 

financeiras Inumecloneis GQvem<1.menlaLs 

calu a E~aMlnlesd. Cahcl 2.603.408 7.936.3 13 2.26!! .85Y 12..1108580 
Em moedll estnngeil8 2.&)2 .83~ 7.936.3 1::1 2.26iIL859 1.2.&06.011 
Em rn<><Od!I lccaJ $O> 5<9 

"""""' ... &23.9CJ.S !I.!JI!!7.9-43 14 .204.5.19 2e ' .3J.<I :1'.5.09"".72 1 

Em moI'JCIa I!I5tr...-oella 11.967.943 14.204.535 281..3.34 24.473.S1J 

Em """"" """ 
&23.008 1523.90S 

R~I s.ob ~!11r.IÇáo Externa ,,"-"'" 455.se9 
Em moeda estrangeira ."."'" 455669 

eo,..prorns.so de P.c\ICnda 15.1M.913 15.158_9S3 
Em moeda estnlngeira S,85!1.93.5 S .!l5B.9:iS 

"" <MOOa """ 
9..~~_993 9.29!HIU 

"" ... """" O," "', 
Em m0êd3. 6ttral"lgQira ,>O '"', 

Titulo,. 26..820.356 1.296.D59. I38 45..ge5.540 1.3õ8~G5.G42 

Em moeda 8Stnr~re 2"5.820.356 5<11 .5016.025 <&5..ge5.5A6 15 14321.929 
Em. moooa lIX:.aJ 7~.5043..113 7.&4,543.113 

Gréd'05 cem o Go-.OfI1D FedSfG.! 101.271.&35 lO l ,2-'4.l!35 
Gréc:ftOli a "ICIt;uOOr 2.2 éS..:ls.. 2.150.1 71 37.$51.102 .4.2.326.627 

Em mooda estrilngOr:! 2.160 .17\ IL966 2, 16!I.OJ7 
Em moeda lIr.aI 2. 21~..::J54 :1"1_94:<.236 4D,157.59IJ 

Pil"; Doaç~:::r .ma .... FIA . .."tll rni!don~5 12..31 0 .310 12.310.31 0 
o~-:ms • 3. 10:!'.33S 2<1.379 3.126.7Hl 

E'm m:Jeda e5.Prafl9!'li lil •• _IO::! .. 3.:l!1 3,I D2.339 

Em m::lOodB loc8I , 24,37" ;>4_3Afl 

To'" do Atlvo 2(UiD' .!l5!i 59.i7O.782 1 .416.909.707 8011.242.362 1.58 1A24.806 

33 - RISCO DE MER:CADO 

Risca de mercacjo é aquele resutla.,te das osr:llaçOes de parâmetros de mercado, tais como 
taxa de juros e taxas de câmbio. 

a) Itl.sllurTle(lto.s fjllii:tllt;;eiru~ d~slinitdu:!i ÍI ii:tdminl:strdção de rtdservas Inlernadanals: 

o risco de mercado das reservas InternacionaiS é monitcrado utilizando-se modelos de Valor 
em Risco (VaA). São observados, diariamente, [) VaR das reservas inlemacionais e limites autorizados pela 
Diretoria do geB para a gerência a t iva, senda permitidas variações em rnlação.ao portf61io da referência, de 
modo a aproveilar eventuais oportunidades do mc:cado. A volatilidade do modelo e calculada usando uma 
média mó .... e l ponderada exponencialmente e com nível de aonfiança de 95'Y ... _ São realizados backtestings 
para val idação do modelo e relatórios trimestrais são apresentados à Diretoria Colegiada. 

b) Instrumentos financeiros destinados à execução da política monetária: 

o risco de mercado oriundo desses instrumentos é monitorado por intermédio cio VaR 
gerencial da área de Política Monelária, o ClUal incll;i todas as exposlções efelivas das carteiras das reservas 
internacionais e da carteira de1initiva de líIulas públicos federais . . 

33.1. Risco de taxa da jUl"os 

É O risco resultante das mudanças nas taxas de Juros, que afelam o valor justo dos 
instrumentos de rendimento pré-1ixado e a fk.Jxo financeiro futuro naqueles de rendimento pós-fixado. O 
quadro a seguir demonstra a exposiçao do BCB a esses dois tipos de risco: 

31.12.2012 31.12.2011 
Allvo Passho Atlvo PssoslVO 

Prefi~ado 1.228.392.066 408.012.637 933.917.906 2' 1.31 2.636 
F'6s-tixado SSS.761.9<4S 1.105.059.1 51 S29.-4-31.232 1.102,21.'3,471 
Sem juros 22.2SQ.858 58.o21.gD3 18.015.666 65.707.298 

T-otal '.8D7.'(34.869 1.571.Q93.691 1.581.424.801; '.379.233.411 

o próximo quadro apresenta os instrumentos financeiros do 8GB agrupados de acordo com 
a dala de vencimento (pré-fixados) o u de repredficação (pós-fixadOS). A metodologia de avaliação des:es 
a tivos está descrita na Nota 3.4.5. 
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EIII )l.1:,~OI! 

IIi'..,., 1.8_ e · 1.1_1 I · S.1IM • ~U\lS SoeI\'IJtn~ T.' 
"-
c.;q I ~1Ii ... n 01 C&fq '10.Shlt ,,"~ IJ.m.~ 

er.. rn::..:ll es/rI."II_1I 110..1.'-',& ~.111 Ill)llUlI 
Em lT'OIIdI. b;.a I ~.., 2O.4e,) 

Ot:ml.cs """'''' '.5e1.4'~ 3Q.$$2,~ 

Em l!I08da eslr.,ill'il'l 2U71.H' 1.5I!Il.~n 2'3.i.XI.m 
Emn;owliJul '.m.w U28.ft2~ 

f\IQIru; W. 1\I);nrl"~g ElIl111 753.4OIi t.I,(.5&J .7~.z::n !t.l~L.e4 2.113,1&9 ~~!i~ 11M2.7!S 
Emmllll1l~riJl!lll1l m.4O& I.1,.u&6 110.232 6.2!i\...s4 2.5\3,1" S,,,, la~1a.\ 

~~W"'I~ lN !\Mod. ,,,.,," !J!I,.ne 13.5711.10/1 
['III lI,c.edIt 8I''''I~11I :!. ..... .!3J 9,.1Bl.17(i 11,5.111.111' 
{III ""IOM 111m: ~I.I'Ii.991 at,&.IU91 

1'le~"MI t3,I!i5 ""'" t-.rnoG.lil~" ~'" ~ .... 
tlllmoedlk>â '5.111 '1.111 

"' .. SIeMl.69Q EO.m711 4;,41M" 1IeIl,'~r~ m,'",n: 1.D0:!.2'3.'IC 
únmoed.l,",r~r. "" ... U .. " II.w1:7~ :.!Il, ~7!L1D !IO.s:!'.!Cl 1IWl!3.MMI 
EIllIllllllAIDcI: 5IS390.m 1IC193.ti5 JI,,"_2'-oI 258,605.151 6t1115.7u 9\D.222.DI 

Crldll. ... o G-"" ~"'rM ~~ • .!05 " u e(),&)(; 

~I,*"t. USlI2.m 242.731 .3,'~.70 

~ rnoed.I .:l7oOIira !3I!1JU 3,36''&' ' .. _ .... 
U,!I44.t::zí 2(2.131 JlLl!1.l5S 

P~o1oOç. FrI. mtmldonlil IH:z50,Sol! '1'~i'2 
,,~ l,al" , lD.IU 

EITI M'IOtda 1Ktrfj\~lr!I 1.3'''22 7':I1Ul2 
Em mDfld.!. il:lC01I ''''' lt ,'93 

rlll.IIIIAlIwI(lJ 67l.O42.741 7ina.~1 IlilSS.lT1 sn.oI36.1ilJ T1445(U1G 12 ..... I.lJUloI,HI 

P"IM' 
"*IçOM CC'Ir~1IIl1S .LIQW~ ' lOI.u, ,aulI' 

Em moedl es!ral1~;r!I '5,1IlKI ~ .... 
Em maed.l ~CII 32.111 lUl1 

~:Ilde Iritltvo;ões Fn.afM 271.986.m "" 4&105.165 3i!O.l)SI8,1S1 
~m mOllda fl5l1"~rJ 1.453 US3 
Emm~ oGal 271.l!!L1I! ''"' -Cll~J'~ !~0!7..lO!i 

C«Tp-~1!'IUI) de lWIlQ)'a 4&1.4, 12' a ,:11.1311.0'111 5.l1.!!it ,m 
ElTlmow.~()8!:I ""Si ,"' .. 1IJII.l!>7 

Em_'" "7.127.5.51 ,llU1.l12 ~17.l'Ull 

"'- I.'" US7 
Em lI'IO!Ida ~"",II UI!7 a.097 

000i;tç6H CO"I o ~ f~ =' ... &3.53'.606 
Cd"r.QlI f'aglr iMJ01 211.4211 lI.taII.327 

&n1l'lOfl4.1~r1 ~,()61.027 QD&7.C21 
Etn~l~ """ ~1~,.2Q ""'00 

DI,oO:IIIO$.:kO~ .Rn.~ .,~1.7Z5 8.551.725 
Em ~ lII'IInpeJ'II B.5H.l47 9~7.t47 

"'-"" U. "" 
""~ "'~ ~"" Em mal.J. !5lr.,~lr!I '.UI "" ~1II*,eCII ~ ,m 25.31$ 
TII.!Ii:I "WvD(II) 1.J12.1iZ1,4J' 13/1.438,07D i.:MO Sl.G21JQI l.571.otlJ!il 

"',Ii!~ 112141 ~A-Bl !Z!.5&(a~ ~~1,1tu'll ~J7L3111 m .• 36.f.37 114.11511,m ep~l ,o.ul 23L341.17' 
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Em 11.\2.2011 

.IJ 1 lIIh 
l·i __ i . 1Z lIlUt.O I ·Sooos . ~ ....... s.n JUIO • 'o~ 

Ah .. 
Coixl • ~u'I&IM.' dr c.u.a 1Z3:1!~ 41!91M lU1Ce.!oM 

Emmood.& OSht'il;ra ,=-'" 41lt111 1zaal.~11 

E'It ni<J04f. gal W W 
DejXIs::::>s 14.6eUl~ laA1Z5~ Z5.llS1.J21 

EIn moMo. __ "0"'11 14.061,J(lr:l \G.412SC5 N.473.U3 
EIn rnocdI! 0..1 ~.~ !IZ3.W!J 

r1o_ oob Adnirio~oçAo E .... "", olS5,Mg 455."-89 
&r,_ ... tJr"ll ..... olS5,M9 455.a9 

CC.,T,':"'''''''''' dr ~ .. .a ~.f.J2,~J ."'~ 1~.11i1.!l.'!3 

&1", m*~ nh"!l'"'' IUoaS S.726 5:/'J 5.1151.1135 
EIn moodl oa.r a.mi,VIII 1.2l1li.II1II 

Doriv:lWos ~ ~O 
Emmoodl Kn"ll_ "" ~o 

~~ ~- 2l.DlUXI lS.twl.!'.\l7 ,n.~.l:I13 ,0(l,341.D?2 1.~,S'-\.JU2 

Em_ .. ~ 11.221 2l.IlUXI 2!!.170.1113 51UII.lNI ~7.17a.l!1-1 11U~1.lt!9 

~--
5G2.5I5,0II~ 4O.nl.lr.< ',51.014.017 5.:1.1711.578 7s.1.543.113 

CroMlOI 0lM ~G",,_ Fto:tooraI 'OI.V~,194 " 101.27(.135 

Coóãkl •• ~""Mr "':l.ZIl.S&S J,HlII.CE2 42,]26.1&27 
EmITWldrr ..... ng .... ~.Ifig.m' ~,1~.tn1 

Em~IDa' 3a"!~ ~,11».(J&; oI(],157.5Q(l 

P.r1IcipIçIIDOr~."" 1m ...... "',.,.,. ,,~,n.:110 l:C~IU10 

n ... 31"-,,g :Ul'ro.711 
.." mDIIda ..... "11 .... 2,1au:J!i :1,1(12.11'1 
<m_OOO ",., 24.JI!I 

TcArldo Alho rAl .. ,.~, ~,~ ~.'M3.2llJ 572.gjiJ.013 1~1.012 la.olS.66e 1.5tU2UOI5 

.... -
~ c::.:n--das. ~icu.liól: ~.321 !&.Bl0 M.!,ll7 

Em.".,.,.., "_&IIIIOir. m.327 ~j.5Z!i !ZU!i2 
rm.,otOII~ 1i.285 1'1,285 

Dtpósllos d.IJ\SIiUQ51!S Flr,I.1::e_ 31l!1,11IO.327 5S.1~ô.Xll 4~.u2U:':S 
Em.,:oedIo nfu~ra ,.'" \,:)33 
&I .., oooa kK;oI 31!S.11IO.327 5!S,lR!!I!III 4~4.gZ,U95 

~drrAloao~ 315.IZ:I.1!M U947.D!IJ 3!i7.Cl'C,177 
Em m_ ISDngorlra 131.za u,,~ §.II!I2.!i!il 
rm_"", llU!l2.0426 lIi.lei.liiO ~1.17L1ll 

~- IJ,C03 ,~,GO:I 

Em moeclI. I!:Sl"IIrlglira 2.M7 =, 
Em mcwt<ll bell ,,~ ,,= 
~ oomQGIMoTIQFtdtr~ 571,1i1<1,s14 S71.191.9U 
CIiodIloc .. PiQar GG&l.095 ~.w 11.21101.518 

Em mooda I!S1 .... ngUII '-"'no U~H70 

Em moeda boal "''''' 20042~ tSS,1U 
~ dft D>g. FI •. r.t&on=>rIl.s UIHi.l52 a.w!52 

EmmMdl. .. ~ra 1.1il.3(J] 6.M3,lO] 

Emmoedabal .. , ~.()(5 

"*" ,~ 
~'" ~.'"' 

&n moeda estJar>goi, .. m ~ m 
FrII/NH'J[ b"M ~."7 ~'U17 

T(I{II dO Pas!IIJC (Bt 1.2n.J;3a.341 4U4/nt: '~.441.8:J5 l.3~.233.411 

PO!lçio I!:JUdI (~. B) 159G.'U9961 (U7H23) M.~.2i7 f72.~l.011 lIMD041.0n (H.432.1&5! 21l2.191.3"l5 

33.2. Risco de Variaçio Cê!lmbial 

É a possibilidade de perda decorrente de allerações nas taxas de cãm~io. O BeB possui 
ativos e passivos f:nanceiros em moedas estran~eiras ou vinculados à variação cambial, sendo esse tipo do 
risco inerente às suas operaçães. 
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Em 31 de dezembro de 20 12, a distribuição dos ativos e passivos por m oeda era a seguinte: 

E ... :.1.12,2QU 

,"-
Cai .... ~ ............. dc C&D!~ 
0CI0Ct~ a PrUa..-rl Inllit. FW>II>OIQf 

FIfto.""" """ _inktnoçto F-.. .. 
Ccnl"":omism ... A---. 
0..;....1_ ..... 
0*I_m11 ~tle. 
Pwticipaçlc ..... e rg. Ft1. " '"",acionBl. 
~ 

'ot.Ido .... U_CA; 

PauJ-. 
a.-~CC.....-s.ll:!_ 
~mo.~~..., 

eu ......... ~ -.... 
Cr6dlk>oo. ,,_, 
0ap)sa0s-6t 0.;. rn.........--. 
"""'" )_<IO"._C~ 

,-
Cai • .- . ~ ... ~ ... Ce c..m.. 
~ • .- PIam.., an .... FicIior. ... ' .. 
~"""~B~ .. E*'m8. 
C<ropr--.c. ... R ..... tIda --••• 
C-'tAoII "~ 

~-' .................. 1111 

1"--
~ ec.n_ .-Lqui:;l1J 
~t~ I~~_ 

~ ... Rtcampn. 

'*'-
o ....... "&pr 
Depl.UoasdIClr'g . F\'I .~ 

~-
Td&I cio "'lS l ~. (8) 

.... 
.(MI.I U 

<!Ii.M3.1Ioll 
I .W .".11 

IU1li .ln 
li1 .!IQII 

~.3Il .11Z 

IlI .U i 

4..1:111 3 .4'0 

~-
4~.&IS 

!i ..... .JI1. 

'" ...::!..N1.UII .-
un .. " .= 

".." 

33.3. Equalizaçôo cambial 

.... 

.. " 

!z.§Iil.1" 

531:r.n 

!A .• ' 6 .n 

n ..e14.111 

DI.4S! 

1511 ..... ' 
nc.t93 

1115..06047 

1.I I15.M 

11.-"1511 

, ' .:llL3!!II 

-, 
AU.-,.tano 

"'''' 121.211 

""'" 

11.1:a.1SII 

11:.115 

:KIIQ.112 

l~'..JUI 

7.1&4.176 

Z. "160.171 
l UID.!1D 

.g~ !J.i36..lll 

iIi .IJ.J..Z'l. 
6'17.2!i7 1~ .on.~ 

lUlli,e 11.121..11'1 

~1.' I . 
la.,,!. !.~ 

1..1 1&..17.01 
1l.7U.41!t 7I<t.l l11.15o:I 

" .W> 
U5:l 

~= 

'M' C.0&7.c.:/7 
1..)0111. ' .1 
,~ 

lL341..8li(J 

.S!Uil!!i 
.Jl.ll~ 5.l!i&.835 

"" H.n~Ji71 6 14.321 .1::' 
2. 169.1131 

1Z.31~1t> 
,,~ 

24.111..5. &1!ii.~'3 

... '" .. ", 

'" 

A operação de equalizaç.A.o cambiar (Nota 8.2.2' ob)etiva dar maIor ~ranspa.rência 80S 
res;ult1.'ldos di'l.!> operações da élutt:J ridade monetári a e n~duzir a va l1.'lti lidade do resultad:::J do 3CB, derivadi'l. do 
descasamento entre ativo5 e passivos cambiais. Essa .... oIat ilidade prejudica a arli!ílise do resultado das 
operaçOes de politica rnt.metália, funç:.a prif1cipal da autarquIa, po r parte dus aQellte~ oco!lÚmicos na:::io nals 
e in:ernacionais. 

a) Equalização do custo ce carregamento das resarvas: 

o 8eB assume posição ati .... a em custo de captação das reservas, reprcscmaoo pela taxa de 
cap~ação d:;t passivo tolal. em Cl:l nlrapar1ida a uma posição passiva em variação cambial e ju ros das 
reservas internOOonais. Como resultado, a equalzação fundoM como um instrumento de hedgtJ cambial e 
de 1axa de juroo da ;Jutarquia, reduzindo a exposição 00 BCB em moeda estrangeira e assegurando a 
robenura do custo de manutenção das reservas. 

O quadro a seguir demonstra a posi!;ão liqu icla do 8GB em moeda e$~rangeira, em 31 de 
dezembro do 20 12, a;ustiJd.J pcl3. pos ição assumida na eqLaJização cambial: 
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Pos~o líqud. em meadll 8StI'!."Ig:!ra 
Fq'J:lIi:a~:) c.amb'al 

t SUI047.81l') 

(77~.392.22BJ 

(9.544.428) 

31 .12.2D1 1 

6Si,5B6~tI 

(5EIJ.1S1?44) 

(8.574.756) 

Em relaçao à taxa de Juros , o resultado obtido peta BGB nas operaçõp.s de equarlZação 
C3mbial . !~ndo por base o ::aj(.io mÉdio da!: reservas inlornacionais no perfodo, foi 6.04% positivo. uma ve~ 
que a custo de t;ap'ôJCao COberto pelo Tesouro loi do 7,63%, ao pa::;.so que o resultado de juros (inclUindo a 
!'NI.rcaçâu a r.1e'cado) das reservas internacionais trnn~ferido ao Tesouro foi dOJ 1.5e% pcsltIO'O. 

b) Equalização dos I!Jwaps cambiais realizados no mercado doméstico: 

o 8CB efetuo:. com o Tesouro Nacional, den1ra do mecarus" o de equalização cambial, lIna 
operação de caracte~isticas Inversas a dos .5waps ca:nb iais reali7..ado;; no mercado doméslicc, a1ce.tlÇolndo 
um hedgc perfeito. uma VfU. que as valaras nocionai51 a a3 taxas são idênticos, entretanto, com POSição 
inversa. 

Com 05$" opcraçáC!, os swo3ps cambIais roolizados no mercado doméstico nâo repr&Sefltarn 
exposição cambial ou do juros ptlra o BCO. 

33.4. Anália& do. ~nsibllidade 

A operação de cqualizaçfHJ cambiai (Notas 8.2.2 e 33_31 reduziu a volatilidade do resultado 
do 8GB. derivada de variaçõ6!s d~ ~eços inerenles às reservas inlernadonals. Além disso, a c lasslllcaçao 
de grande partl:t Ui] cattolra cE títulos em meada tocai na catagaria Manl i;Jos até e VencimenlO (Nota 3.4.5) 
red..l.ziu o componente de marcação a morcado do a'tivos, tomanco o tosuttado diária do BCB pouco 
suscatlvel às var'iã.".tI~ de rT.erca:b, semJu m~ influenciado pela apropriaçAo de juros. Dest-ll lo/Tl'la. o 
Impact:l de variaçôcs dG preços no resultado do f::ICB fit;uu r8dJzido traria a <lutras l ornes de resuttados, o 
que 1ornou o cãlcu lo do VaR do resultaOo c.:>n1ábl inaprOpiiadn para rn8nSU~a( riscos de variações de preços 
de mercado. Assim, a p ... tr dia :2011, optou·se por substituir o ctl.lculo do VaR por uma análise de 
:,:;ensjbilidade. 

o Quadro a seguir apresenta as prnCipais exposições a lalores de risco d& mercado LI que O 
8eB estavEI exposto em 31 de dezembro do 2012: 

Tau~cam~ C:lm d. ClIl'Ia d.pal Ct!rvll 6t' j~05 CUr.ra de lurD$ 
(),:PImI Cambi<al "'_. prw1i':ltto,ell'l "TA 

C"3tran!l;:lm "'''' 
SIoI'4p ca'l"lill (019.121) (4.219.12;r; 
F1eMlIVll'll i:1kIn.ciCIrIICI 114.392;.29 n(.3~.za 

QI!ll1t;/5 a Pôlg1t" O~ rroeci;!S iI&'I11f'9!! lnl li , .. " 
mJC1\ f>úbllcos ~ij(j!:'l'ais· LTN 2 .... ':16.533 
Grl!\f,n:;; c:nrn lr5-jlu:~ '/TI_rJldilt,.;iu 1l .~.12 1 Ei .S64.721 25.191 .578 

Com o objettvo de anpJisar os impactco nas demon::.traÇÕHS financeiras do BCB decorr&r',tes 
de allera~üe3 nos cI .... e fsos fa toras de risco erwJM::fcs, foram simulatJos os t91>ullaoos poten:::iais pera 
variações ad.re~sas em cincz:; fatores de risco: taxa. de càmbio do Real ' rente as moeda~ estral"lgeiras que 
compõem as reservas Internacionais, cu rva de cupom cambial. C;;:Uf"\'as de juros das moeda~ estrangeiras 
qua oompôom as resc r ..ra~ Inlarna:::k:lIlais, curva da juros pré-fixada em Reais e curva de ju ros da TR. Par~ a 
taxa de cárnblo . loi :simulada uma valarizaifão ele 20% do Real ante u OlJtras moed.a&. Para as curvas d e 
cupom w,mt;fal, juror; pretixlldos em Reais e da TA, loi simulado um desrocamento para lelo de U'Tl ~onto 

p8rcenlual para cima dessas curvas. Para as c urvas de jlKos das moedas que compõem as reserv\lS 
intsrnac;ionais. foi simulado um deslocamento parale lo Oe meio ponto pe:centuai para cima deslilas curvas . 
As slmulaçúes cons!dttrctm flPttnas os tasultadcs Imediatas das 'Iariayôes do preça:J, desconsiderando o 
e:e!to do carregamernu ao longo do lempo. 
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o quadro a seguir mostra o impacto no resultado do 9GB de cada uma dessas simulações: 

~ camb:al 
Raierw.s :"'m:::iclU~ 

Cri:d1os a pil!jaI' el1l IIIOtldds C5lriJ'9Cl"éIS 
T!llJ Wls P\bfi:os feGerai . -CN 
Cr!d'Ias mm ins::tli;bes em liq.J.meAo 
Equma~CaIlib'o.ll 

ImpaCto "quldO 
~D resu'lido 
~D patri"l"lÕlli:l rq~idr! 

34 - RISCO DE uauroEZ 

V~~1qç.iç de 

ZO%<loREalln~ 

outras rDOedas 

""'5 
(15UIU~61 

1.813 

(1.336.&4') 
'~.26'.310 

12." 1.4321 
5131i76 

(2.r.as .1OBI 

""""""<t. 
plrJ.lelo de 1 perta 

perCff'lIll" da 
CLA'Yi de 

Cupora CambIai 

,.". 

15l9.2CI5) 
,:3.326) 

~g.205) 

~02Il51 

""1oomonI. ...-,"""" Deslocimanlo 
J*'ll~o d~ 0,5 plIJ.lelo de 1 paTolo pllrlltlo c!.1 ponlo 

ponto petOenlWI llerc.enkl;1 da pe~1ItU31 da 
di ClIl"ia de jI,l ros alln da 1L:(1)!5 c,Jrva df. jurlls 

6tmoedM ~ra8xad o.t êI'I'I d, TA 
e.5tr.1f'gelr..s Aells 

(9.4~:J.5S1 1 

(J.72S,0t31 

C1. 156.1Ji ) 
R«C.561 

!3.725.(83) !\.1~131 ) 

(1.15E.131 } 
(3.72S.0Kl1 

o risco de liquidez é aquele que surge da eventual dificuldade de negociação de papéis em 
um mercado seC\Jndário, em virtu::ie: de que este não possa absorver o volums que se deseja nsgocia- sem 
que haja siQflilicaliva alteração de preço. 

a) Instrumentos financeiros destinados à administração de reservas internacionais: 

o gerenciamento do risco de liquidez tem por objetivo garantir que o 3CB clHOPra toOOs os 
compromissos financeiros assumidos_ Para tinto, existe uma politica de diversificação ele vencimentos e 
também o estabelecimento de limites visando garantir que os titules adquiridos possam ser negociados no 
mercado secundário sem provoc~ movim8fltos br JSCOS nos preços dos ativos . Em fu nção dessas direlrizes, 
mesmo os ti tulas com vencimentos mais 1011905 têm liquidoz imediato. 

b} Instrumentos financeiros destinados à execução da politica monetaria: 

Tendo em vista as atrbuições de autoridade monetária, que incluem o C011role da liquidez 
do sistema final"lCairo, o BGB não está sujeito às lim itações decorremes de descasamento entre alivos e 
passivos em moeda nacional 

c) Prazos de vencimento: 

o quadro a segui .. dsmonstra os prazos contraluais dos alivos e dos passivos em moedas 
estrangeiras do BGB 

Em 31 .12.2012 

.til 1 rnh 1 - ri meses li - 12 meses '-Sanoi > 5anos Tata l 
Ativaliõ 
Caiu ~ EO\lillal~tes de CJixi!I 13.636.61 \ 13.S3E.6i 1 
rlepós~~ a Pr;vo em Ins\~_ Fina,......eõr;t~ :>1 .R7 1.741 1.56 1..(72 2~U.1!l.21:1 

Roc:t:/sos,.,b t.dml ni:l.tr<l~ o úloma 1.3./02.9 &3 1.91 4.585 91O.23<? ',:?51. 45~ 2.613.489 13.002.735 

CA;mpromissQ di! Revenda 2.0f.4.4.333 9.3111.nS 1 1.825.1051 

Derlvatlvos 67.9~ 67.99!1 
Titubs 42:8.050 29.296.823 14.387.175 S97.51!l.722 50.331.200 692.023.005 
Cf~[D5 ii Receber 12.11.337 3'zJ!l.4n 3.367.8\4 

Participaçl<:llf1' Org. FIn. h temilcilniis (· 1 13.42.'1..5<42' 13.42!i..5-42 

OJuilSC'1 7.3 16.622 7.315.622 

Total do Ativo (AI 3S.92Cl.053 4I.1SU57 lS .JS7 NJ'r 607.01t.1i6. 73.686.859 784.1119.650 
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Parõ.dvcs 
c,;e~ ~Iraia:b$ a llquidar 
~ms.C1t tnlt~fitu~ 

Cl:ampr();,.,j}~ de Aeo.;,rnpt·;t 
O>Jrt..ottlto<OS 
Cf~Q$a. Pag.ar 
OgpOs-lI!C$; óe Qg. fir!. lrU91lVclcrnlol5' 
<>.M~ 

To~1 do 1'$$$!'10 (B.l 

, 
'9;.(}Q"JlV 

'9.~7.1.7 

1&.i'?ot) 
l,'" 

.... 357 .... , 
~oo1.M.1 

9.5·P.14'} 
3.80. 

11l.!H 1.6.5C 

{j Á ~ ...... O"li1l.'.il'll"oX Fl!" .. ~ ~~, '" ~a;o..~~ • .:IM ~"o. oos .. -c.~.u~ ÇKrt Mot: fO;So.tjrym -"la O» 
",,1Idm<t."'Im, '~'ft d;u,J~ "ti pr;8l1I ~:.S AIlC:'oI' 

em :n.1:2.20H 
'ttto!' 1 mê:s 

A,1\'.>CI. 

C8ill:õt :f> E!.)\I:"-ahlll""l..n de c.v..a '2:.aoS.O\ 1 
~"tM li J'ol'a7t:- 11m IMlil FUt."tN';Nr.U ) "JWit .!i06 
p.~ 500 AónínistJa~ [t.Wma -4Ss.6&S 
~!SSt.l de Revenda 13Z.4C5 
Dél"j..a j\ODS 3 \ {) 

ntúlN ge.Z<S 
~a~' ".Mó 
P~?W",.âQ.e~. Org. Fil'l..lr.tem~(~{'·} 

~~I""("} 
l'ottJi dó AI) ... !) 141 27 ,5i".8iS 

Pas.stVQ:I 

~~31.i81S !llJqUk!31 .s2.s.851 
~lOlsde.\M~I~ fjM~ 

~rni!;Sl).da ~tTpf2 13~,2Sb 

Derlw 1I'wr!t ii!.341 

C~ a. Pag.tt- 9.327 
vep6!-Í.!)$. oe 0<9. FIf1... 1t',~'"l'liltlOMi!;. 
0....". "" rdmi 60 P'us-!II't){SJ fPl.78.& 

l~"m~~ G-12nll:~ 

1v .• '2.5m 

$.12t.SU 
4() 

2J93.f..:rro ~.11O.fro 

4t.073 ... -4S ~a.l1(j.HI3 

l .'61 .~ 

• 
\!l.' 

-t-'l4't.,w 

1-'~ 

5iH.~.9oI6 

2,IMH'1 

SH.tEl9. 1 '17 

12.fK\fi.OI ' 
24.04-ll.a !l 

"5S.6A9 
5.asa935 

""" .0;1070;\94- G14.3;!UJê!9 
~ln(JJ7 

12...1~ Q--'tG 12,310-S10 
:S.1 tlZ.:&:Je i IQ2..:ua 

S2:..$C.ll4,S G1S,.w.:t.4t :t 

"\.233 
5:eA.8:S.Z 

1.33:) 
.5..M.2.&61 

=r 
a.~:no 

.. """",,7 
,~, 

'3.!913..slS 

I') 1\ ~ ~ ~fI'!QI- Ti~ ~"' . • " ~ ~1eG ÓJII ~s$J OE.$. ~ (I =x.'?I-1e dt: O\n., J'>O-f ..-,b ~m dtie d'l 
_~.~dt."~!1CIJ>'u.,,""..t>_. 

35 - R{SCO OPERACIO"AL 

Risco aperadona~ ê O risco de perda fiil6:rr...ei,a, d.ano à reputação ou incapacidade de se 
é1tingir Q5 objcti..,09 do neg6cio, fcsuftan'e do. uma ou rna~ c~usas dtl ~seo, originada por fa:t}t(J$. hU!'f1_ano!S, 
processos ou sistemas falhos ou $nadequados-. ou eventos e~amO-5. Ú Ses. utiliza a a.bo1dagem AdvaPCed 
M(fBsvrcment Approach - AMA pam ges!~~o do 6$00 tlpcmclor> . .aJ. dentro de lima Iti~ã:o ioteg:.rada de gestão 
de ~f Que pres!i.l.lpÕe a utilllaÇão de auto-il'Va$ja{.ao de dscos e ~!1trol:es. 'eoiSl'ra ::Se -eventos. 
Indicadoras Chaves t:kt riSCO. plenos de mmgaçáo dentre Qutros aspcct%. Para tant.a. uUIJ2a-se ferramentas 
compt.l:tacioflals desenvolvidas intemamer:te para gestão de rtscas. 

Para a p revenção i! oon.t-ole do risco operacional. o aGa j)O!lisui s lslcmas de eO!'ltrotes 
in1ern:>~ de: acordo com as características de suas atividaó&$. bem como regutame:'"1ws QUe w.abefecem 8S 
cornpe~oência3- de cada depa."tart'ltmla e as atribuiçôes de seus dirig ... m1~ (Regim~nto tntemo & Ma~Lla1 00 
Crga.naaçã.o Administrativa} e~ ru!lda, normas qJe definem os crilarios e p rocedimentos pa.ta toda$ as 
a1rvidades da lns.ti:wição 

O ::;.;mprirn.:mto desses ncrmatiYos e a observilncla doo s~sremas da controla illterno $;aO 

arompanhado$: peta Auditoria m~erna:::Jo 8ee. a qUl',;!m cabe -=~w pela regu)all rjatl~ de!;s~s aç.õ-es. 

AôJcionalmel'te, a cada seme~;e.. ().!s chefes or; de.t>anamemo da lnsti1.vição &~es1am a 
contÚSt6nc,:!:I dos cornrQlus- in1~wOs (Oterenl9lO às ()pe~!lçúa~ fiob sua TfJ$ponsab;fOadf!. o que p&r1'l'lile ao 
OIr-eto" de Mm~llis.traça.o 8 ao Cnfl'f-e do Ospart~mento de Conlabmctad:e e E:«U::!.;ç30 Fina:v'....e1ra lt,rnarem. 
em n~e da ~!'tstfllJ~ça:o, éec!araç~ de ~cspa(jsabWdaóe sobre S43US controles im:ernos à empresa dE' 
am:htona: {\"'lOopoodcf1W. 

36 - PARTES RELACIONADAS 

Oe i31l".orda com a IA~ 24 - Divulgação sobre Partes Relacionadas , 85 seguintes instituições 
~ .... C".Ar;:lr:t",rizFlm r.nrnn mi: 

36.1. Governo Fedeml 

o 8GB é uma i31utarquia federal vinculada ao ~inislério da Fazenda {MF} e tnleg ranle do 
Sistema Hna~ceiro NaCional (Sr-'N) e. como tal, está sUjeito às <:I !~etrizes do ~M'\,I, ór~o de liber~~v.o máxi~o 
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ór> SF1V~ AD CMN cabe 6'StabelSCtv as O:tr&1 r}Z$S. gDfais eas. poli'tiCaS: mone~a. cambiai o cremt1cla, regular 
o 1t.:ncte-r.amemo e a !tsoaillaçao OM )r.S11t,.;tç~ ftnaooelrn.s. e á~ln3r Ol) InstrumenlOS oe pof~nca 

mbne1ána e cambia" 0011'1 CW'OO ôlPt'lN3r os oo1a~ C o ~~rema de CQl'ltat»!iD.ao~ dO BCS 

C Pr~iQQ(!!ll- Q í)k'<Ql'J"$S n.o ses ~ posÇ,UM'l ma,'1d.:l:tc tJxt'>, scl"iOO lndioados pob. 
Presd0ntt: da Repoiblíca '1 eprova&ls: pek: SeMdo Federa! 

o ct;amemQ de despesas. de manutenção do SCS e aprov-aao PGiO Cooo.rc-s$~ N;,)CÍC)oot-t; 
Sitla $ItElcuçoo firl.:!t1ceir ... dévu ~a( os: trnite1> estaoo!ec,doo; pelo ~r E~. 

TOóêll i'lS operações ~1e o eco $: D T~WW'o Naç}OOal: !.áo regítlas ptt! dísp00iç6~ 
cons,lttiJÕC1lais & W,p}$, ;sendç. as p:indpai5 enumeradas a segui:", Ope,~ çom oUltas. ~ad~ 
re-laebnwias 'COtr. o Gmlernc::. Fedeta{ ~ l'ea5:.w.t:1ss l:'fll wnt...1ições de ~,*,catio a 00 curso cio trans".J'i;6es 
r.~ais: 00 ól3-a-<iia 9, por!aNn. não são coJ'JSid~s no (:CIJ)mAto de5S~ ~a. 

a) ~~os 11 Otd&m- do Gonff1O FetSer3l: 

A~ d$po~üd.;t.:jl!l$: de- t:.ai>-À do GfJvarn'3 FUJ'1e(al 4i.ã.o dap;;sik«l4S no ar-...6 (C~.ta Ú':'IiColi 00-
Te$CVfO' Na~jO(·b'!]. possuem wre ~mfvimeo1açãc e Mo re.m1.l:netadas. peta t.D:a média de. tentabiridade 00:; 
tilwos p(iSieoZ foo9ta.!s exiStut:tt .. s em camJiiri:\ -QQ ses (~ W). a-:x.c-k;ido o ffiSt;ft..adO- ~ m<lJ"car;:.ao -a 
:n~tcado. E.m 2OtZ~a Jl!mU:"f~aO to i t:~ i 1.~ ft2 .SS% ei"tl 20T li, 

b} R~:MAltado do BC6: 

o rMui~ano ~jtlvo apiRiWo pelo f\C8. apc.'I); -" CUl$td;;lçâti 00 ro"",rs.:)o 00 feservaS., 
~s!ituj OOf.Qllp..o 00 ses para 'OOtn a Urnão-, óev&ndo S&1 1Tô!:M-forido afé o- 1 (Yi ;$a mi apts :a aprovaç.ãO
dâ3 àef'l'10l\".1R~ f~r..r.bir~s. peJD GMN. Se fI&g~tNc, e~ resl.lf1erlo constittJt ~dilt)rlo BCS f rente d 
Ul1iêo., dev~ ser ~ a,~ o. l~ dia .úfí.t tio ;11!;) ~>Dl~le ~o d,;} aprOYa~!) das oonnr'l!;l.~·ar;6O'S 

financtl'Jru" Em ?mPas as- $I)WIlçOOS-. tais. vaí:xes O.eÕltn) ser ~t1íUidD:!- pe'1O$ rn~ma$ l~ ~í:Ci'ldos A 
OQrsla Oe~rM- â ()!J;lcm. 00 Gnverro Fede/aI. alá a ll3la: di:!_ ate!;iVa transtrn--êrc'a QU C(i'~I]W'a (Nbtas 1 () 'ei' 
31). 

.0;) E~U8"I.l~.ãCl atmbiaj'; 

P>ot meío da o.pe:açaa -da e:::;ualll:aÇã;,) (;S:m~.êf (No~ 82.2 e 13,3i, o: C'.Jst3 !1e 
ca(feg$'n~fO Q.a!; (eserve:~ internacionais e ti {€Sul/ida d.ers ope,~ 00 S'Nifip (:~ÇiaJ ~l"<e1uadfJs na 
'1"'J]fJ;;'.2tXJ, (jQmés~ soo trensr,,"~ A União - l'~wc-NadQft<Ú- .e$5eS lIalore~. sic ca{C0Iadc;s dW.n<linerrfe., 
-so1do ~r.i® lJ saldo ii: pagar 00 i\ r~( no Jj!timQ diil. 00 Wffi\:lW6, 'O .qual $6rá iiquidaoo 
"fi~ar.~1'amtõ!m-e ~9g1JindG as mêsma$. ~ras estab~ paJ2. a: 1l"iln-sffife!lcla >;:){\ c.~rtufa 00 ft,:!SU!!.aOO, 
ínçiu$N~ nQ 'lua m~_ t~SpHita ii sua OOi,'eçâo (Nata'!> 10~, 

o aca ~n2a fPot:Vr$OS ,'"S'p.a,'i,~ pelo: Gove-rno Fed.eral pa.~.a o ptlgiHTen10 de par..: de 
soa! despe.!Nt& adnVrttstrati'<'f:s. 

05- pegi!m~fltQ5 oecqrretrtes de- detisOes j-udíciais: traosttadas em i(j~aoo, nas quats a Unklo 
a 'dtJ~ 3uta!a:ui~ lrml'l;Qm lãiido eondGna.das, vêm sendO ~1Jtuadas. ~s jui20S competéntas, a quem <::.ab:! 
roq:utsít.J-f amGri~o orçamentária e financeira (Notas 13-_2 o 20. ~), Na eJ:.mdcip de 2012 10fJ.m pagos 
,t>ret:-a.tórios. no mgntanto do R$~S3.5a-g (R$396A54 am 20Hi. fl1fhTÇ-~1GS a ;!Ç:600. jucidaW nas Qua~ O gc·a 
fol coneena!jQ, 

f) utilização de títulos como Instrumento de polítIca monetária: 

o 8GB utiliz.a titules de emissão do Tesouro Nacional para "ea lizar a ~!Ttica monetária. 
Todas as compras e vendas de títulos que ocorrem entre o BCB e o Tesouro Nacíonal são efetuadas a 
preço de mercadoo. 

Q) Prestação de serviços na colocação de t'tulos: 

o BeB operacionaliza a colocação de titules da d ívda pública fede ral 10 mercado 
finar.ceiro. cabendo. entretanto, ao Tesoure Nacional a delir.ição de caraclerfsttcas. preço e I=razo dos 
pap~is colocados. Não sao cobradas tarifas pela prestação desse seIViço. 
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ti) Fundo Soberano do Brasil: 

o Fundo Soberano do Brasil {t'"S8), criado pela Lei n ll 11.887, de 24 de dezemt>ro de 2D08, é 
um fundo especial de natureza contãbil e financeira. vinculado ao MF, com as finalidades de: (i) promover 
investimentos em ali vos no Brasil e no exterior; (i~ formar poupança pública; (iil1 mitigar os efeitos dos c idos 
econOmicos: e (iv) lam e ntar projelos de interesse estratégico do Pafs localizados r .o exterio r. A forma. 00 
prazo e a natureza dos investimentos do FSB são aprovados pelo Conselho Deliberativo do FSB (CDFSB), o 
qual é composto pe lo M inistro de Estado da Fazenda, Ministro de Estado do Plane,amento , Orçamento e 
Gestão e P residente do BGB. Conforme a Resolução n~ 2, de "\ 7 de setembro de 2010, do CDFSB, o 
Tesouro Nacional ticou aulorizado a aplicar os recursos do fundo na compra ou venda de moedas 
estrangeiras ou na rea lização de outras operaçóes ca:nblais, Inclusive contratOS derivativos, mediante 
convênio a ser firmado com o BCB. Foi firmado convênio entre o Tesoul'() Nac'onal e o BeB para essa 
finalidade, mas até o finai de 2012 nenhuma operação foi realizada_ 

o quadro a seguir apresenta as p~in::::ipais operaçOes ocorridas no período entre o Be8 e o 
Gove ... no Federal: 

Conta Unica dI] Tesouro Nacional 
Saldo inicial 

!-+) rllmunaraç§.c 

(+1-) depósitos/saques 
(+) tlans1erência da resultado posJiva 

Saldo Imal 

Titulas de emlssãD do Tesouro Nacional 
SakXl inicia.I 

{+I-) aqUislça.o Hquida tresgale liqUidO] 

(+) remuneração 
<+I-)aj:Jste a valorjustc 

Saldo final 

Re:sullado a t ranslerlr ao Tesouro Nacional 
Saldo inicial 

(+) reslJllado P'lsilivo a ser transfêlido 
(+) remuneração 
(-) transferêncl3s 

Saldo. final 

Equall:zaçãa Cambial 
Saldo nicial 

(-+/-) ajustes 
(-+1-) tl"ans.lerências para crédito a cagar Iroccber) 

Saldo 'inal 

Crédlta a receber decorrente de resultado de equall:J.açãa cambiaL 
Saldo inicial 

(+) resultada de equali.i::aç.ic cambial 
(., remuneração 
(-) recebimenles 

Saido finai 

Credito a pagar decorrente Oe- resLlllada de equallzaçio cambiai 
Saldo inicial 

C-; resultado do equaUza;;.ão cambial 
H rQmLlnara~ 
,~) paogam e ntos 

SWdo final 

Repasse do Of"çamento Geral da União 

36.2. Centrus 

2012 

475.622.276 
50.083.9Sg 

(5.4_072_2' B} 

148.767.264 
620..40 1.29 t 

754.543.113 
S9.5!i1-=A2S 
89_428.703 

6.855.693 
;:1'0.222.934 

, 1 .243.&41 
24.621.015 

429.61 ~ 
(23.994.855) 
t 2.299-626 

(2'2.309.406) 
.22.309.406 

1D".274.794 
9.900-595 

631.075 

Cl Ill.90S.869) 
9.900.59~ 

(90.2.0.059) 
(3221 (J.OQ1] 

(2.322.349] 
124 .772..405 

2.31 6.930 

2011 

404.5 16.398 
43.198.7'99 
10 .... 23.592 

11.0483.488 
475.G22.27G 

703.175.643 
(3E.7~2.5G5) 

Boi _30.3_ t 42 

3.606.893 
75"' .543. t 1:J 

4.929 .S18 
23.471 .695 

:319.721 
(17.483.488) 
11.243 .847 

(44 .040.173) 
44.040.773 

48.633.5 18 
46.199.286 
8.446 .... 69 

(2.004.479) 
1D1.274.794 

(90.2.0.059) 

(90.24{).059) 

2.. 1 35.717 

A Centr JS é uma emlda::Je fechada çsa previdência privada, sem fins h/cratlvos. e tem como 
objetrva complementar os beneficios de aposentadoria e peCÚlio assegurados pela prcvidéf1cia social pública 
(Nata 20.2). O 8GB é patrocinador da Centrus e em funç30 disso ocorreram as seguintes IranSaçõe.5 entre 
as entidades: 
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2012 2011 
SUparavll Atuarial 

Saldo inicial 1.149..2&4 1.839.249 
(+1-) ganhoslpcrdõl.s aluariars (874.02<4-) (1.340.959) 
{t} jlltOS 407.372 650.994 

Saldo finai 662..632 1-149.234 

Ctédilo3 receber 
Saldo irlidal 9S6 .BE!7 289.283 

{+lllUOS \09.716 1156.090 
(.) IIIlslrbJição de superávit 532.458 
(+1 re~orsão Ó9 ccntingimcia fiscal 166.255 
(-) recebimentos (34.557) (20.944) 

5.2kIo !inal 1.206.301 966.867 

As principais variaçôes observadas no período são decorrentes das perdas ah,Jétriais (NOla 
20.:2), compenSMas em par1e pelíl remuneraçao dos créditos a receber e pela participação do 8eB na 
reversão de contillgéncias fiscais no perlodo (Nota 112.2.b). 

36.3. Casa da Moeda do Brasil (CNB) 

A CMB é uma em~esa pública federal. vinculada ao MF. e te'Tl como atividades 
preponderallles li. fabricação. em caráter de exclusividade, de papel-moeda e moeda metálica e a impressão 
de selos postais e Ilscals lederais. 

o estaMo social da CM8 estabelece que a sua administraÇão será exercida pelo C<lnselllo 
de Administração c pela Dirctoria Executiva, sendo que no Conselho de Adminislração elCistfl um membro 
indicado oelv OCB 

Em 2012, o BCB efetuou aquisições da cédulas Q moedas Que totalizaram um dispêndio de 
RS827.739 (R$7S8S04 em 20111. 

36.4. FUrldo de Pensão dos Empregados da Casa da Moeda do Brasil (Cifrão) 

o Cifrão, institukb pela CMB, é l..ma entidade fechada de previdência complementar, sem 
fillS lucrativos, dotada tIe persoralidade juridica de direito privado, com patr mOnio própria e autonom~ 
actninistrativa e financei ra, lendo por objetivo primordial institLJir e eXeclJlar planos de benefícios de caráter 
previdenciârio aos funclonârlos da CMB. Não existe nenhuma transaçao entre o BCS e o Cifrão. 

36.5. Reserva para o Desenvolvimento Institucional do Banco Central do Brasil (Redi-BC) 

Os rocursos da Redi-BC deslinam-se a suportar a execLJÇão de projetas relevantes c 
essenciais \loItados para o funcionamento e desenvolvimento institucional e que visem à implemelltaçao das 
açôes definidas no âmbito do planejamanto 9stratêgico_ Em 2012, a Redi-BC desembolsou R$72.032 
(R$ l 03.776 em 2011) para a robertura da execução de projetes e reembolsou o SCS em R$2B14 (R$I .B69 
em 2011) a títu lo da taxa de administraçã(l . 

36_6. Fundo de Assistência ao Pessoal (Faspe) 

o Faspa é um fundo co , tábil criado para gerir l6ClJrSOS destinados à man 1.. tcrção dos 
beneficias de saúde dos tunconários do BCS. Foi criado pela Lei na 9.650, de 27 de maio de 199B, que 
determina que seus recursos serao compostos por rotações orçamentárias do BCB e contribuição mensal 
dos participantes, seneio as cootribuições 00 BCB equivalentes à receita prevista com a confribuiçeo dos 
panlclpantes. Prevê também qUE, na ocorrêncIa de déf'ci't no sistema, o 8eB ~derá utilizar lonle da 
recursos disponlvel para sua cobertura. 

Em .2012, as despesas incorooas pelo 8eB a título de contribLição para o Faspe totalizaram 
R$7:1.408 (R$71.4S3 em 20111. . 
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35.7. Dlretoria e membros ocupantes de funções estratégicas 

o BeB possui oito Diretores (incluindo o ~re3idente), um Secretário Executivo, um 
Procurador-Ge,at e quarenta e oito servidores - conterrplando Chefes de Gabinete de Direlores. Chetes de 
Departamento c Gcrcn:cs -Executivos, considerados cono ocupantes de funções cstratóg icas. 

o quadro a seguir demonstra os custos cam remunerações 9 outros benefícios a:ribuidos 
aos membros da Oiretaria e aos demais membros ocupantes de funções eslratégicas: 

Ben.U~los de cano p razo 
Diretorja 
Demais membros ocupantes de f1JnÇlÕeS estratélIicas 

f!enefid05 decorrentes do término da relll~ de trabalho 

Total 

2012 

21 .203 

J .0!2 
lB .12 1 

21 .203 

2011 

20.058 

2.787 
17.271 

14' 

20.200 

Os benefíóos de curto prazo pagos incluem salários, diárias, encargos sociais, auxílio· 
morad ia, auxilio·alimentação e assistência médica_ Os sa.lários e beneficias sâo insttuIdos par lei, não 
havendo qualquer v inculação entra estes e a desempenho financei ro da Instituição. O BCS não efetua 
empréstimos aos membros de sua di ret:lria ou aos seus servidores . 

Os benefícios decorren:es do términD da relação de trabalho compreendem a remuneração 
compe;1satOria dovida aos membros da Direloria após a exoneração do cargo que ocupavam, em tunção do 
impedimento legal de exercerem atividades ou de prestarem serviços no setar de sua atuação, pelo periodo 
de Quatro meses contados da eKoneração_ 

o BGB náo poSSUi outros beneficies de longo prazo e não oferece benefiCias pOs-emprego 
aos membros da D iretoria, com el(ceção daqueles que fazem »arte do quadro funcional da Instituição, os 
quais recebem os mesmos beneficios dos demais servidores do 6GB [Nota 20.2}. 

37 - LEI CE RESPONSABILIDADE FISCAL-INFORMAÇÔES EXIGIDAS 

a.) Impacto e o custo fiscal das operações - Lei de Responsabilidade FlsGsl, § 2 R do 8rt. 7'l: 

o parãgralo único do art. EJP da Lei nG 4 .595, de 1964, com a redação dada pelo Decreto-Lei 
nR 2_376, de 2:5 de n ovembro de 1987, prevê que "os resuttados obtidos pelo BCB, consideradas as receiras 
e despesas de todas as suas operações, serão, a partir de 1 <> de janeiro de 198B, apurados palo regi~e de 
compe:ência e transferidos para o Tesouro Nacional, apOs compensados eventuais pretjuízos de exercfcios 
a.nte rio "es W _ 

Esse dispositi\lo foi parcialmente alte rado pela lei de Responsabilidade F iscal (Lei 
Complementar n l 101, de 4 de maio de 2000): 

-Ar! 7"0 resultado posftivo do Banco Central, apurmo após o:'i constituictio ou reversão de 
reservas, consmui receita do Tesauro Nacjonal e será transfenao a/~ o décimo dia útil 
subsequente à aprovação dos baJanços semestrais 

§ 1 "O resultado negati'vo c:cnstitufrá Obrigação co TesOt..TO para com o Banco Central c: seré! 
oonsignado em do fação especifica no orçamento." 

De acordo ~om o inciso /I do art. 2° da Medida Provisória 2_179-36, de 24 de agosto de 
200 1, esse resJllado negat i'llo deverá. sür objelo de pagamento até o j O~ dia ú tl do cxe rclclo subsequente 
ao da aprovação do balanco pelo CMN. 

Assim, :emos qlle: 

I - o resultado do BCB considera as rer;eitas e despesas de todas as suas operações; 

II - os resultados positivos são transferidos como receitas e os negativos são cobortos como 
despesas do Tesouro Nad onal; 

lU - tais resultados são contemplados no Orçamento Fiscal à conta do Tes~uro Nacional. 

o 6eB apresentou resultado positivo de R$2.916.055 no 3; trimestre e de R$9.3BO.428 no 
4'" trimestre, lotal izando um resultado pos itivo de R$12.296_483 no 2; semestre de 2012. q ue , ap6s a 
realização de reservas, será transferido ao Tesouro Nacional até o 109 dia útil subsequen:e à aprovação das 
demonst rações f inanceiras pelo CMN. Em conformidade com o § 5~ da art. 9° da Lei de Responsabibdade 
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Fi5ca l, nJ prazo de noventa dias ap6s o encerramento do st!1T18!;tr6, O BCB apresentará, em reuni~ 
c::on~.mla das comissões lemálicas pertinentes do r.;ongrcsso Nacional (entre as quais a Comissão de 
Assuntos Econõmicos, a de FlI1anças e Tributação fi! a de Orçamentos Públcos), avaliação do cumprimento 
cos objetiVOS. 9 metas das politicas monetária , crediticra e cambial, evidencIando o impacto e o custo riscai 
ce suas ope,'açOes e os resultados demonstrados nos batanços. 

b) Custo da remune-ração das dJsponlblfldade~ do Tesouro Nacional - Lei de 
AesponsablHdade Fisc8l, § 31 do art. 7D: 

C CUS10 correspondente à remuneração dos depósitos do Tesouro Nacional al :ngiu o 
montante de 9$11.2'6 .098 no 39 trimestre de 2012 e do R$13 .871.294 no 4; trimestre, totalizando 
A$25.087.3S2 1"02A semestre. 

c) Cuslo da manutenção das reservas cambiais - Lei de A&sponsabllidade Fiscal, § 3~ do 
art. 7'; 

o custo da. manu~.'lção das reservas cambiais 6 calculado diariame:lIe pela diferença entre 
a taxa de rentabilidade das reservas internacionais, inr:: luindo a variação cambial, e a taxa média de 
captação apurada pek> BeB. 

Em 31 de dezembro de 2012. 92.46% dos ati 'lOS de reserva eram compostos por litulos, 
ronforme Citvulgajo na Nota para Imprensa do Se10r EICt9rflO (quadro 49), disponível no sitio do seB na 
intcmct (www.bcb goy bri. 

1\10 ~ trimestre de 2012, as reseNas internacionais apresentaram rentabilidade positiva de 
l ,698'Y ... Deduzindo-se o custo de captação desta Autarquia, o resultado liquido das reservas foi negalivo em 
0 ,1 10% (R$640.720). No 4' trimestre, a rentabi fJdade das reservas alcançou 0,496% positivos, lota izando 
1,204% negativos (R$9.374.664) quando considerado o wsto de captação. 

3' Trmestnl12012 
4G Trime~tfel2012 

Tollldo Semestre 

Resel"'las IniemaClonats Custo de Custo de Nanute"~ão 
Saldo MHIkl Rentabllídade C~I.;io du R.seNas ntNnaclonak$ 

__ !R!=",m",1I1,-_ __ -''''.!!LI ____ ,,(",,1 ____ J.("",I,--_ (RS mi? 

163.062.796 

1715.6046.899 
1,698 
O,4!:!15 

(',ao8' 
(1,700) 

(0,110) 
(1.204) 

{840.72Oj 

(9.374.664) 

(111.215.384) 

Deve·se salientar que a co rreção cambial representa variação decorrente da trad\JÇ3o dos 
v.lore,. dos a!ivos; dQ ra.s:arva para. c Heal, nâo s:o configurando rosutt;xjo realiz.a..do do ponto de vista 
fi:'\élr.ce lra . Excluindo·se essa correção. portanto, as reservas internacionais apresentaram, 1'10 3i tr imestre 
de 2012. ron1abi lidade positiva de 0,7490/0, sendo composta pela incorporação de juros (0,263%) e pelo 
resu:tado da marcação a mercado dos ativo5 (0,466%). Deduzjndo·se o custo de captação, o resultado 
liquido d..:.s reservas foi negativa em 1,059% (R$6.otIO.734). No 4° !rime:!!tr", li rentabi lidade das reservas f~1 
negiõ.l iva em 0,002% (O.2!:il % pela. inCOfpOfação de Juros B 0,263 pelo resuttado negativo da man::ação a 
mercado dos ati 'los), 101 aJizando 1,702"" negativos (RS' :3.254.1 42) quando consider::Jeb o msto CH 
caplação. 

J~ Trimesva!20' 2 
4t Trimeslre/20· 2 

Totll tio Semestre 

Re~rvas InTem.lClonals 

Salda Médio 
(RSmif) 

763.052.7913 

778.546.B99 

Rentabllid ade, elc:tus/we 
correção CiI mblall%! 

0.7<9 
(0,0021 

Cuato d. 
Captação 

(%) 

(1,800) 

(1 .700) 

Custa da Manutenção 

da5 At:ier.-al> InI.'I!!miiu:kJ.nillli 
(%) (R$ mil) 

(1 ,059) 
(1 ,702) 

(8.08Q.734) 

(13254.140) 

(21..334.814) 

d) Rentabilidade da carteira de títulos, destacando os de emissão da União - Lei de 
Responsabilidade Fiscal, § JI!" do art. TI: 
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A rentabilidade da car1eira. de titulas do 8C8, composta exclusivamente por 1itulos de 
emissão da Uniáo, foi de A$20.918.716 no 30 trimestre e de A$2:J.255.568 no 4' trimestre. totalizando 
A$44.174.284 no 211 semestre de 2012. 

Presldonta: Alexandre Antonio Tomblnl 

Dlrelores: Aldo Lulz Mendes, Altamir Lopes, Anlhero de Moraes ~eirel ; es, Carlos Hamilton VasconC9KlS 
Araújo, Luiz Awazu Pereira da Silva, Lulz Edson Feltrim e Sidl'lel COrrêa Marques 

Chete do Departamento de Contabilidade e Execução Financeira: Edl.'ardo de Uma Rocha 
Contador - CRC-DF 12.005/0-9 

Banco Central do Brasil 
Relatório dos auditores independentes 
sobre as demonstrações financeiras 
31 de dezembro de 2012 

Aos Administradores 
Banco Central do Brasil 

Exalllinamos as dcmoo&t:ra~es tiDanceiras do Banca Cenlnl de Brasil (~BCB") que compreecdem c 
baJanço patrimonial em 31 de d~embro de 2012. e iiIS rt:l!pectivas demonstraçõ~s do resulbldo, do 
resnltado .1bran~nt:e, da5 muta~ões do património líquido e dos flw:os dI! eaixa para o exercido findo 
nessa da11, assim COrDO Q resumo du principais práticas =ntábeis e ~ demíl.i.s .notas t:Xlllicath"As. 

Responsabilidade da administraçao 
sobre as demonstrações 6naDceiras 

A adminish'3ç.5odo Be8 ercspollSávd pela elaboração c adequada aprQ:cntação dessas 
demonstn~ financdtlls de acordo com as normas internadonais de n!latOlie finln~fro (IFRS) 
emitidas pelo lnternarianal AcccnUlring Standards Boord (lASBl. assim como pelos controles internos 
que di determinal1 como IlC'CrAÚriOll ~t3 permitir ii elaboração de demoostraç6Cj fimulI.:cira) livre; 
de distorção lclevantl'!, independentemente se C3m:ada por fraudl'! ou por erro. 

ResponsabiUdadt dos du~tores independentes 

Nossa responsabilidade ~ a de, expressar uma ol'inião sobre essa5 demonstrações financeiras com bllse 
em nossa auditoria., oondurlda de acoroo com as nor:nas brasUeiras c internaciOl1ais d, auditoria. 
Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelo nudltor e que a auditoria seja 
planejada e execlltada t'Óm o objeti"o de obter :S.l:gunUiÇi ra~oâvcl Ile Que 115 demu.nstnKjões filllux.:cints 
esUO livres de distorção relevante.. 

Uma auditoria envolve, uecuçãodcp~edjme:D.t.ossel~i onad05 para obteDção dI!. evidência:l 
rupeito do& valem e das di\ulgações a'pre.senudos Das demllnstrações tinaneeir .. s. Os proudimcntos 
se1ecionados dependem do ju1xamento do auditor, incluindo I avaliação dOll riscos de distorcão 
relevante nas dCmODS[r8~ÕC5 flCIUlcêiras, independenteDlenle se causada por fraude ou por erro. 
Nessa avaliação de riscos, o lIudib:ii'"ronsidera os controles inLernos relevantes para a elaboração e 
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adequ:IIda 2opt~entaçao d.. ... S d~mollmaçõe!: hn3ncenas d.O UeM para planejar os procedimentos de 
auditori~ que sjo apropriados n~s circunstánd20S,!nU: nic pan expresur uma opjnj,jo sobrll!! a efic3cia 
de5Se.<I controk.s internos elo BCB. Uma auditoria in.clui tambEm a avaliação da adequação das praticas 
cont.\beis utilizadas e a razoabilkladedas estimativas contábe~ feitas pela ulmlnistraçlo, bem como a 
avaJiaÇÕQ da apresentação das demonstrações finan~iras tom01d3S em conjunto. 

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida ê suficill!!nte e aptopriad.a para fundamentar nossa 
opinião. 

Opinião 

Em nOS!'ia opinião. as dClIJ(Jn:<itnç(it!s fillaIlceira::; allleriorment~ rerel"idas tllnescntilm "::i.de'll ladameote, 
C1D tourr.; os ll~p~ctIJS relevantes .. ;) pusição patrÜT,onial e financeir,l UO Banoo Central do Bru.:iil cm 
31 de dr.:u;mbnl de 2012, b desempenDo de suas opt:taÇ'Ões cos se\:.s fluxos de caixa CIU moeda 
eitrll.n~cira para o e)[ercicio findo nessa data, de mnrdo com a,:; nonnas internadonais de relatório 
financeiro (IFHE). 

Outros assuntos 

Infonnaçfies suplementares 

F.xaminamos. também, as informações contábels contidas nas Informações suplementares 
apresentadas na Neta IlO. 37. õl.S quais não são reguerirlas pelM normas internacionais de relat6rio 
6nanceiro (fFRS) mas I!.mo sendo :Jprll!!sentad.:!.s em cumprimento a Lei dE Responsabilidade Fisw" 
Essas informações contãbeis fure.m submetidas,aos mesmos proccW.mentoS! descritos anteriormente e, 
com base em nossa DpiniãlJ, nãlJ temos eoohecimento de nenhum fato que noslr:Ye:l acrPilinr qllf' Ilão 
foram elaboradas de maneira consistente, em todos os sew; aspoctos relevantes, em relação às 
demonstraCÕe.s financeiras tomadas em conjunto. 

Auditoria cJ.()Jíi \'lllorl!S correspondentes 
.0 exercido nnlenor 

o exame das demotlstrações financeiras do exercido findo em31 de dezembro de 2011, apresentadas 
para fins de comparação, foi wnduzido sob a ~sponsabiJidade de outros auditores independentes, que 
emitiram relatório de auditoria, com data de 9 de fe\·ereirode 2012,.sem ressalvas. 

Brasllia, 15 de fevereiro de ::1013 

~A~~ 
CRC 2.SPooo16o/0-S ME"" DF 

(À Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização) 
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Nos termos do art. 120 da Resolução nº 1, de 
2006-CN, fica estabelecido o seguinte calendário para 
tramitação da matéria:

Leitura: 4-3-2013

até 9/3 prazo para publicação e distribuição dos 
avulsos da matéria;
até 24/3 prazo para apresentação de relatório;
até 1º/4 prazo para apresentação de emendas 
ao relatório; e
até 8/4 prazo para apresentação, publicação, 
distribuição e votação do relatório e encaminha-
mento do parecer da CMO à Mesa do Congres-
so Nacional.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – A matéria será publicada no Diário do Senado 
Federal de 5 de março do corrente.

O Aviso será encaminhado à Comissão Mista de 
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – A Presidência recebeu o Aviso nº 8, de 2013 
(nº 32/2013, na origem), do Banco Central do Brasil, 
que encaminha, em atendimento ao disposto na Lei nº 
9.069, de 1995, o demonstrativo das emissões do real 
referente ao mês de janeiro de 2013, as razões delas 
determinantes e a posição das reservas internacionais 
a elas vinculadas.

É o seguinte o Aviso:
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DEMONSTRATIVO DAS EMISSÕES DO REAL 

I - A base monetária restrita e a emissão 

A média dos saldos diários da base monetária atingiu R$226.8 ~ilhões em janeiro. assinalando 

queda de 1,8% no mês e crescimento de 13% em doze meses. O resultado menséil refletiu a 

relração de 4,3% no papel-moeda emitido e a elevação de 7,3% nas reservas bancárias, que 

ainda refletem o aumento sazonal da demanda por moeda em dezembro . 

.. --- ~---.-: ~ , -

B-

I 

í~st;-':J~ff."(~ ~,_ I 
l.i~;,'frg;~'f( 
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Entre os fl uxos mensais dos fatores condicionantes da emissão monetária, sobressaíram as 

operações COm tílulos públicos federais, que incluem a aluação do Banco Central no ajuste da 

liquidez do mercado monetário) que rcgislraram redução de R$21,3 bilhões, em contraste às 

operações do Tesouro Nacional , que apre:>eutaram acréscimo de R$6 bilhóes. Foram 

verificadas vendas Ifquidas de R$121,8 bilhões no mercado secundário e resgates líquidos de 

R$100,5 bilhões no mercado primário, 
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II - A base monetária ampJiada 

A base monetária ampliada alcançou R$2.912 bilhões, apresentando elevação de 0,6% no mês 

e de 7,2% nos últimos 12 meses. Dentre seus componentes, o estoque dos títulos públicos 

federais fora da carteira da Autoridade Monetária subiu 1,3% em janeiro, atingindo R$2.418 

bilhões. Esse resultado derivou, basicamente, da atualização da dívida mobiliária federal cm 

poder do público. 
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III - Os meios de pagamento e (} multiplicador 

o saldo médio diário dos meios de pagamento restritos (lvrl) totalizou RS300,S bilhões em 

janeiro1 após declínio de 4% no mês, resultante dos decréscimos de 4% no papel-moeda em 

poder do público e de 4,1% nos depósitos à vlsla. Nos úJtimos doze meses, o MJ avançou 

11,6%, refletindo variações respectivas de 12,4% e 10,8% em seus componentes. 
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o mui tiplicador monetário, com base no saldo módio diário, atingiu J ,33 ante 1,36 em 

dezembro. 
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IV - Os meios de pagamento ampJos 

o saldo dos meios de pagamento no concei.to M2, que corresponde ao MI, acrescido de 

depósitos de poupança e títulos privados, somou R$1,7 trilhão, com recua mensal de 2,7%. 

Essa variação foi determinada pela retração de 11,6% no saldo do MI e de 1,4% no saldo dos 

títulos privados, que atingiu R$928,9 bilhões, após resgates líquidos de R$21,7 bilhões. O 

saldo dos depósitos de poupança alcançou R$500,2 bilhões, após crescimento de 0,6% e 

captações liquidas de R$2,3 bilhões. 
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o conceito M3, que compreende o M2, as quotas de fu ndos de renda fixa e os títulos públicos 

que lastre iam as operações compromissadas entre o público e o setor fInanceiro, registrou 

elevação de 0.7% no mês, refletindo incrementos de 4,2% no saldo das quotas de fundos de 

renda í'ixa, que atingiu R$1.7 trilhão, c de 4,3% relativo às operações compromissadas com 

títulos federais. O M4, conceito que compreende o M3 e os títulos públicos de delentores não 

frnanceiros, totalizou R$4,1 trilhões; registrando elevações de 0,8% no mês e 14,9% nos 

ú1timos doze meses, ao assinalar expan..:;ão de 0,9% nas operações com títulos federais. 
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Notas explicativas referentes ao demonstrativo de emissão do real 

1. o Conselho Monetário Nacional, COnfO.fllle Voto nO 011/99, aprovado cm 28 de 

j aneiro de 1999, u tilizando a prerrogativa que lhe confere o artigo 3°~ § 4Q
;> inciso rn da Lei nO 

9069. de 29.6.95, alterou o patâmetro de vinculação entre a emissão do R eal c seu lastro em 

[e~ervas internacionais, passando a adotar a paridade cambial corrente. 

2. Corn rela.ção fi erni~sRo oe moecJa , o A rtigo 4° d:'lqlll~l;J lei f"_s,t.abclcce q ue.: 

IIObservado o disposto DOS artigos anteriores, o Banco Central do Brasil deverá 

obedecer, no tocante às emissões de Real, o seguinte: 

(1) linlüe de crescimento para o trimestre outubro-dezembro/94 de 13,33'o/:b 

(treze vírgula trinta e três por cento) para as cJnissõcs de REAL sobre o saldo 

de 30 de seteInuro de 1994; 

(II) limüe de crescimento percentual nulo no q ual·to triInestre de 1994 para as 

emissões d e. REAL no conccjto ampliado; 

(UI) nos trinlcstrcs seguintes, obedecido o objetivo de assegurar a estabilidade 

da moeda, a programação monetária de que trata o art. 6° desta Lei estimará os 

percentuais de alteração das emissões de REAL em ambos os conceitos 

mencionados acilna." 

No mesmo Artigo 4°~ em. seu § ~,. foi explicitado que o Conselho Monetário 

Nacional, para atender a situações extraordinárias,. poderá autorizar o Banco Central do Brasil 

a exceder em até 20% (vinte por cento) os valores resultantes dos percentuais previstos. 

3. A Exposição de Motivos na 206, de 30.6.94, apIovada pelo Exrno. Sr. 

Presidente da República fixou os critérios a serem adotados pelo Conselho Monetário 

Nacional na regulamentação dos eventuais ajustes nos linlites de enlissão llCCI;::;::>ários para 

atender ci:rcun~tâncias excepcionais. 

4. Em confornlidade com o expresso no § 4° do artigo 4° da Lei nO 9.069,. o Voto 

CMN nO 84/94, que deu origem a ResoJução nO 2 082, de 30.6.94, dispôs sobre os limites de 

emissão c a manl.er forma de lastreamento da nova unidade do Sistema Monetário Brasileiro, 

determi.nando que, para efeito do cumprimento dos limites de emissões aulorizadas. o volume 

de emissões realizadas será apurado pela média dos saldos diários da base DIonetária. 

5. o papel-moeda emitido corresponde à soma das unidades monetárias (reais) 

que estão fora do Banco Central do Brasil. 



07098 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013

6. As reservas bancárias express31u os depósitos compulsórios e possíveis 

excessos em espécie sobre depósitos à vista não remunerados~ mantidos pelo sistema bancário 

no Banco Central do Brasil. 

7. As operações com títulos federais referem-se ao resultado líquido das compras 

e vendas de títulos públicos federais, bem como aos financiamentos tomados e concedidos 

pelo Banco Centra] com Jastro em títulos de emissão do próprio Banco Central do Brasil e do 

Tesouro Nacional O conjunto dessas operações visa o controle da liquidez~ a administração 

das taxas de juros no curto prazo c ainda a colagem da dívida pública federaL 

8. As operações do setor externo referem-se~ prmcipalnlente, às compras e vendas 

de moeda estrangeira pelo Banco Central do Drasil, as quais resultam dos movimentos de 

exportação~ importação, pagamentos e recebimentos de serviÇQs e das entradas e saídas de 

recursos de origem financeira , isto é, das aplicações e dos resgates dos investimentos de 

estrangeiros nos mercados financeiro e de capitais, bem como dos rendinIentos obtidos nessas 

aplicações_ 

9. As operações com instituições financeiras englobam. todas as movimentações 

de reservas monetárias entre o Banco Central c o sistema financeiro, decorrentes do 

cumprimento de normR.C; rf'_gIlIMóri~s estabelecidas pelo Conselho ~{onetário Nacional, tais 

CO.lIlO: 

- encaixes em espécie sobre depósitos de poupança; 

- encaixes em espécie sobre depósitos a prazo; 

- encaixes em espécie sobre depósitos à visLa remunerados; 

- encaixes em espécie sobre fundos de investimento; 

- assistência financeira de liquidez; 

- operações com derivaticos; 

- recolhimentos compulsórios sobre deficiências em aplicações de crédito rural; 

e 

- outras t:Ontas. 

10. As operações do Tesouro Nacional refletem os pagamentos e recebir:nentos de 

recursos primários do Tesouro, não induindo, por conseguinte, as operações com titulas de 

emissão do Tesouro_ Por dispositivo da Constituição - Artigo nO 164, § 3° - esses recursos 

devem estar depositados no Banco CentraJ do B rasil. 

(Ã Comissão de Assuntos Econômicos) 
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – O Aviso nº 8, de 2013, vai à Comissão de As-
suntos Econômicos.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Sobre a mesa, proposta de emenda à Consti-
tuição que será lida.

É lida a seguinte:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 5, DE 2013

Altera o inciso I do art. 159 e o inciso I do 
art. 208 da Constituição Federal, e acres-
centa parágrafo ao art. 60 do Ato das Dis-
posições Constitucionais Transitórias, para 
garantir o ensino fundamental em período 
integral.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se-
nado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Cons-
tituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao 
texto constitucional:

Art. 1º Os arts. 159 e 208 da Constituição Federal 
passam a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 159.  .......................................................
I – do produto da arrecadação dos impostos 
sobre renda e proventos de qualquer natureza 
e sobre produtos industrializados, quarenta e 
nove por cento na seguinte forma:
 .......................................................................
e) um por cento, para aplicação exclusiva 
em programas municipais de apoio à manu-
tenção do ensino obrigatório de que trata o 
art. 208, inciso I, distribuído aos municípios 
que ofereçam escola em regime de tempo 
integral a, no mínimo, setenta e cinco por 
cento da população em idade adequada 
para o ensino fundamental, na forma que 
a lei estabelecer;
 .............................................................. ”(NR)
“Art. 208.  .......................................................
I – educação básica obrigatória e gratuita dos 
4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, 
assegurada sua oferta gratuita para todos os 
que a ela não tiveram acesso na idade pró-
pria, e ensino fundamental em tempo integral, 
ressalvada a educação de jovens e adultos;
 ..............................................................” (NR)

Art. 2º O art. 60 do Ato das Disposições Consti-
tucionais Transitórias passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 60.  .........................................................
 .......................................................................
§ 8º O ensino fundamental em tempo integral, 
consoante disposto no inciso I do art. 208 da 
Constituição Federal, deverá ser implementado 
até o ano de 2022, de forma gradual:
I – em índice anual não inferior a seis por cen-
to do conjunto de turmas ou estabelecimentos 
de ensino, até o ano de 2022; ou
II – mediante ampliação progressiva da carga 
horária diária, incluído o tempo para refeição, 
em todas as turmas ou estabelecimentos de 
ensino, simultaneamente.” (NR)

Art. 3º Esta Emenda Constitucional entra em vi-
gor na data de sua publicação.

Justificação

Um breve diagnóstico sobre os problemas en-
frentados pela educação básica no Brasil revela a 
persistência de desafios como índices relativamente 
elevados de repetência e evasão, com o consequente 
atraso dos estudantes na trajetória escolar, e desem-
penho bastante insatisfatório dos alunos em testes 
nacionais e internacionais de rendimento de apren-
dizagem. Houve, desde a década de 1990, avanços 
na cobertura escolar e melhorias nos indicadores 
educacionais, a partir de esforços tanto do poder 
público quanto da sociedade. A criação do Fundo de 
Manutenção do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (FUNDEF), em 1996, substituído pelo 
fundo voltado para toda a educação básica (FUN-
DEB), em 2006, trouxe mais racionalidade e equidade 
à distribuição dos recursos públicos para a educação 
básica, o que contribuiu para explicar parte dos avan-
ços. Todavia, os desafios ainda são grandes. A escola 
oferecida para significativa parcela da população não 
é digna de um país com o nível de desenvolvimento 
econômico do Brasil.

A implantação do regime escolar em tempo in-
tegral constitui um dos recursos mais sugeridos pelos 
educadores para a mudança desse quadro, desde, 
naturalmente, que as escolas ofereçam condições 
adequadas de aprendizagem. A jornada escolar assim 
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ampliada permite aos estudantes, principalmente os 
de famílias de baixa renda – que não possuem todos 
os estímulos cognitivos à disposição das crianças e 
dos adolescentes dos meios mais abastados –, tempo 
maior para o cumprimento das prescrições curriculares, 
para o recebimento de atividades de reforço e acom-
panhamento escolar e para o acesso a atividades ar-
tísticas, culturais e esportivas. Além disso, a extensão 
do tempo de permanência na escola garante aos pais 
a tranquilidade de saber que seus filhos desenvolvem 
atividades pedagógicas sob a orientação de profis-
sionais, em vez de se encontrarem desocupados ou 
à mercê da criminalidade.

Com efeito, no início do século XX, a jornada es-
colar no ensino primário atingia seis a oito horas diá-
rias. Contudo, trata-se de uma época em que apenas 
uma elite tinha acesso à escola. Com o processo de 
democratização do ensino, surgiram os turnos esco-
lares, para que maior número de estudantes pudesse 
ser atendido. Aquilo que, no começo, foi instituído para 
ser provisório, logo se tornou permanente, e a jornada 
escolar sedimentou-se em tempo que raramente ultra-
passa quatro horas.

Algumas tentativas de alterar esse quadro são 
notórias, como o modelo das escolas-classe e es-
colas-parque, concebidas por Anísio Teixeira para 
Brasília, e os Centros Integrados de Educação Públi-
ca (CIEP), criados no Estado do Rio de Janeiro por 
Darcy Ribeiro, no Governo Leonel Brizola, e levados 
para o nível nacional, em programas dos governos 
Collor e Itamar. Uma série de razões, de natureza 
principalmente política e financeira, impediu que es-
sas experiências prosperassem. Ficou, no entanto, 
o exemplo de acertos e erros que alguns governos 
subnacionais tentam seguir.

No nível nacional, a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação (LDB) prevê a implantação gradual dessa 
jornada, como aparece em seu art. 34, § 2º. Já o Pla-
no Nacional de Educação (PNE), instituído pela Lei nº 
10.172, de 9 de janeiro de 2001, vigente entre 2001 e 
2010, estabeleceu como uma das metas do ensino fun-
damental a ampliação progressiva da jornada escolar, 
com vistas a expandir a escola de tempo integral, em 
período de pelo menos sete horas diárias. Pouco foi feito 
no período e, agora, mais uma vez, são estabelecidas 
metas e estratégias sobre o tema para o novo plano, 
as quais cumpre reconhecer, são bastante genéricas.

O Ministério da Educação (MEC) criou, em 2007, 
o programa Mais Educação, regulamentado pelo do 
Decreto nº 7.083, de 27 de janeiro de 2010, com o 
objetivo induzir a implantação da jornada integral nas 
escolas públicas de todo o País. O programa, todavia, 
avança muito lentamente em seu propósito.

Julgamos que os termos desta PEC podem ofe-
recer notável contribuição para que o atendimento 
escolar em tempo integral seja acelerado. Por meio 
da presente proposta, o caráter compulsório dessa 
modalidade de ensino fica previsto no art. 208, inciso 
I, do texto constitucional, que trata do dever do Estado 
com o ensino obrigatório. No art. 60 das disposições 
transitórias, dá-se prazo até 2022 para a implantação 
do ensino fundamental em tempo integral. Com o fim 
de evitar falta de compromisso dos primeiros gover-
nos com a meta, a emenda prevê, para a implantação 
do tempo integral, índice anual não inferior a seis por 
cento do conjunto de turmas ou estabelecimentos de 
ensino, até o ano de 2022.

Para sustentar financeiramente o processo, esta 
PEC estabelece, em favor dos municípios, o aumen-
to de um ponto percentual nos recursos transferidos 
pela União com base no produto da arrecadação dos 
impostos sobre renda e proventos de qualquer nature-
za e sobre produtos industrializados. Esses recursos 
devem ser aplicados exclusivamente em programas 
municipais de apoio à manutenção do ensino obri-
gatório em tempo integral. Contudo, para estimular 
o esforço dos governos municipais, tais recursos 
apenas serão distribuídos aos entes que tenham im-
plantado o atendimento em tempo integral para, no 
mínimo, 75% do número esperado de matrículas de 
alunos na idade apropriada para o ensino obrigatório 
em seu território.

Cumpre informar que a presente iniciativa retoma 
os termos da Proposta de Emenda à Constituição nº 
94, de 2003, com as alterações feitas pelo Parecer nº 
1.587, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania (CCJ).

Estamos convictos de que as normas sugeridas 
podem promover uma alteração profunda no quadro 
desalentador do ensino fundamental nas escolas pú-
blicas. Desse modo, esperamos contar com o apoio 
das Senhoras e Senhores congressistas para a sua 
aprovação.

Sala das Sessões, – Senador Cícero Lucena.
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LEGISLAÇÃO CITADA

Presidência da República

Casa Civil

Subchefia para Assuntos Jurídicos

CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988 

Emendas Constitucionais 
Emendas Constitucionais de Revisão

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 

Atos decorrentes do disposto no § 3º do art. 5º 

ÍNDICE TEMÁTICO 

Texto compilado 

PREÂMBULO

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos 
em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um 
Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício 
dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segu-
rança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a 
justiça como valores supremos de uma sociedade frater-
na, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia 
social e comprometida, na ordem interna e internacional, 
com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, 
sob a proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO 
DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Art. 159. A União entregará: (Vide Emenda Cons-
titucional nº 55. de 2007) 

I – do produto da arrecadação dos impostos so-
bre renda e proventos de qualquer natureza e sobre 
produtos industrializados quarenta e sete por cento 
na seguinte forma:

I – do produto da arrecadação dos impostos so-
bre renda e proventos de qualquer natureza e sobre 
produtos industrializados quarenta e oito por cento na 
seguinte forma: (Redação dada pela Emenda Consti-
tucional nº 55, de 2007)

a) vinte e um inteiros e cinco décimos por cento 
ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito 
Federal; (Regulamento).

b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento 
ao Fundo de Participação dos Municípios; (Regulamento)

c) três por cento, para aplicação em programas 
de financiamento ao setor produtivo das Regiões Norte, 
Nordeste e Centro-Oeste, através de suas instituições 
financeiras de caráter regional, de acordo com os pla-
nos regionais de desenvolvimento, ficando assegura-

da ao semi-árido do Nordeste a metade dos recursos 
destinados à região, na forma que a lei estabelecer;

Art. 208. O dever do Estado com a educação será 
efetivado mediante a garantia de:

I – ensino fundamental, obrigatório e gratuito, 
inclusive para os que a ele não tiveram acesso na 
idade própria;

II – progressiva extensão da obrigatoriedade e 
gratuidade ao ensino médio;

I – ensino fundamental, obrigatório e gratuito, 
inclusive, sua oferta gratuito para todos os que a ele 
não tiveram acesso na idade própria; (redação dada 
pela emenda constitucional nº 14, de 1996)

I – educação básica obrigatória e gratuita dos 4 
(quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada 
inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não 
tiveram acesso na idade própria: (Redação dada nela 
Emenda Constitucional nº 59, de 2009) (Vide Emenda 
Constitucional nº 59, de 2009)

II – progressiva universalização do ensino médio 
gratuito. (Redação dada nela Emenda Constitucional 
nº 14, de 1996)

III – atendimento educacional especializado aos 
portadores de deficiência, preferencialmente na rede 
regular de ensino;

IV – atendimento em creche e pré-escola, às 
crianças de zero a seis anos de idade;

IV – educação infantil, em creche e pré-escola, às 
crianças até 5 (cinco) anos de idade; (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006) 

V – acesso aos níveis mais elevados do ensino, 
da pesquisa e da criação artística, segundo a capaci-
dade de cada um;

VI – oferta de ensino noturno regular, adequado 
às condições do educando;

VII – atendimento ao educando, no ensino fun-
damental, através de programas suplementares de 
material didático escolar, transporte, alimentação e 
assistência à saúde.

VII – atendimento ao educando, em todas as 
etapas da educação básica, por meio de programas 
suplementares de material didático escolar, transpor-
te, alimentação e assistência à saúde. (Redação dada 
nela Emenda Constitucional nº 59, de 2009)

§ 1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é 
direito público subjetivo.

§ 2º O não-oferecimento do ensino obrigatório 
pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, importa 
responsabilidade da autoridade competente.

§ 3º Compete ao Poder Público recensear os 
educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a cha-
mada e zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela 
frequência à escola.
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TÍTULO X 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias

Art. 1º O Presidente da República, o Presidente 
do Supremo Tribunal Federal e os membros do Con-
gresso Nacional prestarão o compromisso de manter, 
defender e cumprir a Constituição, no ato e na data 
de sua promulgação.

Art. 60. Até o 14º (décimo quarto) ano a partir da 
promulgação desta Emenda Constitucional, os Esta-
dos, o Distrito Federal e os Municípios destinarão parte 
dos recursos a que se refere o caput do art. 212 da 
Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento 
da educação básica e à remuneração condigna dos 
trabalhadores da educação, respeitadas as seguintes 
disposições: (Redação dada nela Emenda Constitu-
cional nº 53, de 2006). (Vide Emenda Constitucional 
nº 53, de 2006)

I – a distribuição dos recursos e de responsabili-
dades entre o Distrito Federal, os Estados e seus Mu-
nicípios é assegurada mediante a criação, no âmbito 
de cada Estado e do Distrito Federal, de um Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 
e de Valorização dos Profissionais da Educação – 
FUNDES, de natureza contábil; (Incluído nela Emenda 
Constitucional nº 53, de 2006). 

II – os Fundos referidos no inciso I do caput deste 
artigo serão constituídos por 20% (vinte por cento) dos 
recursos a que se referem os incisos I, II e III do art. 
155; o inciso II do caput do art. 157; os incisos II, III e 
IV do caput do art. 158; e as alíneas a e b do inciso I e 
o inciso II do caput do art. 159, todos da Constituição 
Federal, e distribuídos entre cada Estado e seus Mu-
nicípios, proporcionalmente ao número de alunos das 
diversas etapas e modalidades da educação básica 
presencial, matriculados nas respectivas redes, nos 
respectivos âmbitos de atuação prioritária estabeleci-
dos nos §§ 2º e 3º do art. 211 da Constituição Federal; 
(Incluído pela emenda Constitucional nº 53, de 2006).

III – observadas as garantias estabelecidas nos 
incisos I, II, III e IV do caput do art. 208 da Constituição 
Federal e as metas de universalização da educação 
básica estabelecidas no Plano Nacional de Educação, 
a lei disporá sobre: (Incluído nela Emenda Constitu-
cional nº 53, de 2006).

a) a organização dos Fundos, a distribuição pro-
porcional de seus recursos, as diferenças e as ponde-
rações quanto ao valor anual por aluno entre etapas e 
modalidades da educação básica e tipos de estabe-
lecimento de ensino. (Incluído nela Emenda Constitu-
cional nº 53, de 2006). 

b) a forma de cálculo do valor anual mínimo por 
aluno. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de 
2006).

c) os percentuais máximos de apropriação dos 
recursos dos Fundos pelas diversas etapas e modali-
dades da educação básica, observados os arts. 208 e 
214 da Constituição Federal, bem como as metas do 
Plano Nacional de Educação; (Incluído nela Emenda 
Constitucional nº 53, de 2006). 

d) a fiscalização e o controle do Fundos; (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006).

e) prazo para fixar, em lei específica, piso salarial 
profissional nacional para os profissionais do magisté-
rio público da educação básica; (Incluído nela Emenda 
Constitucional nº 53, de 2006). 

IV – os recursos recebidos à conta dos Fundos 
instituídos nos termos do inciso I do caput deste artigo 
serão aplicados pelos Estados e Municípios exclusiva-
mente nos respectivos âmbitos de atuação prioritária, 
conforme estabelecido nos §§ 2º e 3º do art. 211 da 
Constituição Federal; (Incluído nela Emenda Consti-
tucional nº 53, de 2006). 

V – a União complementará os recursos dos Fun-
dos a que se refere o inciso II do caput deste artigo 
sempre que, no Distrito Federal e em cada Estado, o 
valor por aluno não alcançar o mínimo definido nacio-
nalmente, fixado em observância ao disposto no inci-
so VII do caput deste artigo, vedada a utilização dos 
recursos a que se refere o § 5º do art. 212 da Consti-
tuição Federal; (Incluído pela emenda Constitucional 
nº 53, de 2006)

VI – até 10% (dez por cento) da complementa-
ção da União prevista no inciso V do caput deste arti-
go poderá ser distribuída para os Fundos por meio de 
programas direcionados para a melhoria da qualidade 
da educação, na forma da lei a que se refere o inciso 
III do caput deste artigo. (Incluído nela Emenda Cons-
titucional nº 53, de 2006). 

VII – a complementação da União de que trata 
o inciso V do caput deste artigo será de, no mínimo: 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006).

a) R$ 2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais), 
no primeiro ano de vigência dos Fundos; (Incluído nela 
Emenda Constitucional nº 53, de 2006). 

b) R$ 3.000.000.000,00 (três bilhões de reais), 
no segundo ano de vigência dos Fundos; (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 53, de 2006).

c) R$ 4.500.000.000,00 (quatro bilhões e qui-
nhentos milhões de reais), no terceiro ano de vigência 
dos Fundos; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
53, de 2006).

d) 10% (dez por cento) do total dos recursos a 
que se refere o inciso II do caput deste artigo, a partir 
do quarto ano de vigência dos Fundos; (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 53, de 2006). 
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VIII – a vinculação de recursos à manutenção e 
desenvolvimento do ensino estabelecida no art. 212 da 
Constituição Federal suportará, no máximo; 30% (trinta 
por cento) da complementação da União, consideran-
do-se para os fins deste inciso os valores previstos no 
inciso VII do caput deste artigo; (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 53, de 2006). 

IX – os valores a que se referem as alíneas a, 
b, e c do inciso (Incluído pela Emenda Constitucional 
nº 53, de 2006). 

VII – do caput deste artigo serão atualizados, 
anualmente, a partir da promulgação desta Emenda 
Constitucional, de forma a preservar, em caráter per-
manente, o valor real da complementação da União. 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006).

X – aplica-se à complementação da União o dis-
posto no art. 160 da Constituição Federal. (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 53, de 2006).

XI – o não-cumprimento do disposto nos incisos 
V e VII do caput deste artigo importará crime de res-
ponsabilidade da autoridade competente; (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 53, de 2006).

XII – proporção não inferior a 60% (sessenta por 
cento) de cada Fundo referido no inciso I do caput deste 
artigo será destinada ao pagamento dos profissionais 
do magistério da educação básica em efetivo exercício. 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006).

§ 1º A União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios deverão assegurar, no financiamento da 
educação básica, a melhoria da qualidade de ensino, de 
forma a garantir padrão mínimo definido nacionalmente. 
(Redação dada Emenda Constitucional nº 53, de 2006). 

§ 2º O valor por aluno do ensino fundamental, 
no Fundo de cada Estado e do Distrito Federal, não 
poderá ser inferior ao praticado no âmbito do Fundo 
de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Funda-
mental e de Valorização do Magistério – FUNDEF, no 
ano anterior à vigência desta Emenda Constitucional. 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, 
de 2006).

§ 3º O valor anual mínimo por aluno do ensino 
fundamental, no âmbito do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação – FUNDEB, não pode-
rá ser inferior ao valor mínimo fixado nacionalmente 
no ano anterior ao da vigência desta Emenda Consti-
tucional. (Redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 53, de 2006).

§ 4º Para efeito de distribuição de recursos dos 
Fundos a que se refere o inciso I do caput deste ar-
tigo, levar-se-á em conta a totalidade das matrículas 
no ensino fundamental e considerar-se-á para a edu-
cação infantil, para o ensino médio e para a educação 

de jovens e adultos 1/3 (um terço) das matrículas no 
primeiro ano, 2/3 (dois terços) no segundo ano e sua 
totalidade a partir do terceiro ano. (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 53, de 2006). 

§ 5º A porcentagem dos recursos de constituição 
dos Fundos, conforme o inciso II do caput deste artigo 
será alcançada gradativamente nos primeiros 3 (três) 
anos de vigência dos Fundos, da seguinte forma: (Reda-
ção dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006). 

I – no caso dos impostos e transferências cons-
tantes do inciso II do caput do art. 155; do inciso IV do 
caput do art. 158; e das alíneas a e b do inciso I e do 
inciso II do caput do art. 159 da Constituição Federal: 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006). 

a) 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis 
centésimos por cento), no primeiro ano; (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 53, de 2006). 

b) 18,33% (dezoito inteiros e trinta e três cen-
tésimos por cento), no segundo ano; (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 53, de 2006)

c) 20% (vinte por cento), a partir do terceiro ano; 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006). 

II – no caso dos impostos e transferências cons-
tantes dos incisos I e III do caput do art. 155; do inciso 
II do caput do art. 157; e dos incisos II e III do caput do 
art. 158 da Constituição Federal: (Incluído pela Emen-
da Constitucional nº 53, de 2006).

a) 6,66% (seis inteiros e sessenta e seis centési-
mos por cento), no primeiro ano; (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 53, de 2006).

b) 13,33% (treze inteiros e trinta e três centésimos 
por cento), no segundo ano; (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 53, de 2006).

c) 20% (vinte por cento), a partir do terceiro ano. 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006).

§ 6º (Revogado). (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 53, de 2006).

§ 7º (Revogado). (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 53, de 2006).

(À Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania)

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – A proposta de emenda à Constituição que acaba 
de ser lida está sujeita às disposições constantes dos 
arts. 254 e seguintes do Regimento Interno.

A matéria vai à Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Temos, como primeira oradora inscrita, a Sena-
dora Ana Amélia; o segundo, Senador Rodrigo Rol-
lemberg; e, depois, o nobre Senador Ruben Figueiró, 
que está presente.
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V. Exª, Senador Ferraço, quer se inscrever? Para 
uma comunicação inadiável?

Com a palavra a nossa primeira oradora, Sena-
dora Ana Amélia, enquanto faço a inscrição do Sena-
dor Ferraço. 

A SRa ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Caro 
Presidente Jorge Viana, Srs. Senadores, Senadoras, 
nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da 
Rádio Senado, servidores desta Casa, começou hoje 
na cidade de Não-Me-Toque, na região do Alto Jacuí, 
a 290 quilômetros de Porto Alegre, uma das mais im-
portantes feiras do agronegócio da América Latina: a 
Expodireto/Cotrijal, liderada pelo inovador líder coope-
rativista Nei Mânica, que preside a Cooperativa Tritícola 
Mista Alto Jacuí (Cotrijal). 

Senador Ruben Figueiró, são mais de 185 mil, 
quase 200 mil visitantes, alguns dos quais de 70 paí-
ses, que estarão lá, participando dessa feira, que vão 
lá conferir os estandes de 468 expositores de máqui-
nas e implementos agrícolas em 84 hectares, área 
equivalente a quase 84 campos de futebol. Essa é 
uma medida que a gente usa normalmente para dar 
a dimensão do tamanho de algum evento, e este é o 
caso da Expodireto Cotrijal, lá de Não-Me-Toque. 

O Município é administrado pelo médico Prefeito 
Antônio Vicente Piva, Prefeito Piva, com muita alegria, 
do meu Partido Progressista, e é considerado a capital 
nacional da agricultura de alta precisão. Graças ao uso 
planejado da tecnologia, a produtividade agrícola da 
localidade e dos Municípios vizinhos está entre as mais 
altas do País. A feira é referência no setor por conta dos 
importantes debates e lançamentos de novos equipa-
mentos para o campo. Como eu disse, são mais de 70 
países ali representados. E essa produtividade chega 
às vezes a 220 sacos de milho por hectare. É muito 
milho. Graças à inovação tecnológica e à chamada 
agricultura de alta precisão, Não-Me-Toque concentra 
a fama de ser a capital desta inovação tecnológica. 

A edição da Expodireto/Cotrijal 2013 reforça a 
relevância da mostra, na busca da inovação tecnoló-
gica e de maiores oportunidades de negócios para o 
setor agropecuário. 

É a hora de chamar a atenção também para al-
guns desafios que a safra, a cada ano maior, impõe 
aos responsáveis pela logística, no caso o setor público. 
Da porteira para dentro, o agricultor é muito produtivo, 
seja ele agricultor ou pecuarista, comparado até aos 
melhores do mundo nesse ofício, como são os norte-
-americanos, os canadenses e os argentinos.

O problema, Senadores, vem da porteira para 
fora da propriedade rural, porque a infraestrutura 
não vem conseguindo atender as exigências da 

produção nacional, nem alcançar níveis mínimos 
de eficiência com custos razoáveis e agilidade.

Eu gostaria muito de ter comparecido à abertura 
oficial deste importante evento do calendário agrícola 
brasileiro, que aconteceu hoje. Porém, votações impor-
tantes, aqui nesta Casa, como a análise do veto presi-
dencial sobre a distribuição dos royalties do petróleo, 
agendada para amanhã, os trabalhos das comissões 
especiais das quais faço parte, como a Comissão de 
Educação, Cultura e Esporte, da qual sou Vice-Presi-
dente, ou mesmo uma audiência pública que faremos 
amanhã, no início da tarde, na Comissão Mista sobre 
Energia, que examina a medida provisória desse setor 
impossibilitam a minha presença, nesta segunda-feira, 
em Não-Me-Toque. 

Porém, na próxima sexta-feira, 8 de março, ca-
sualmente Dia Internacional da Mulher, a Expodireto 
será palco de uma audiência pública da Comissão de 
Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal, que 
agora é presidida pelo nosso Senador Benedito de Lira, 
do PP de Alagoas, da qual serei mediadora. Nessa 
audiência pública, um debate contará com a presen-
ça das principais lideranças do agronegócio do nosso 
País e será transmitido, ao vivo, pela TV Senado, em 
parceria com a TV Terra Viva, do Grupo Bandeirantes 
de Comunicação.

No requerimento para a realização da audiência 
pública, na Expodireto, sugeri as presenças do Presi-
dente da Empresa de Planejamento e Logística (EPL), 
recém-criada, Sr. Bernardo Figueiredo; do Presidente 
da Associação Brasileira de Logística, Sr. Rodrigo Ota-
viano Vilaça; do Presidente da Associação Brasileira 
de Transportadores Internacionais (ABTI), José Carlos 
Becker; do economista e consultor da Confederação 
da Agricultura e Pecuária do Brasil, Luís Antônio Fayet; 
e do Presidente e anfitrião da Expodireto/Cotrijal, Nei 
César Mânica. 

Nos últimos cinco anos, a produção brasileira de 
grãos aumentou em pelo menos 45 milhões de tone-
ladas, mas a infraestrutura para armazenar e trans-
portar a colheita continua a mesma, e isso é inacre-
ditável, para dizer o mínimo. A capacidade dos silos é 
insuficiente. Os caminhões são os silos, porque não 
os temos. Então, ficam as filas de caminhões compro-
metendo o tráfego nas rodovias e atulhando o sistema 
portuário brasileiro.

As rodovias estão em condições precárias. Quan-
do vemos cenas no Mato Grosso, é de assustar, porque 
são verdadeiros atoleiros. As hidrovias e as ferrovias 
são subutilizadas e, ainda no caso das ferrovias, há 
uma concentração de poder em apenas uma conces-
sionária, que estabelece, na hora da safra, o preço que 
ela bem entender para o frete. 
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Isso também nós temos que resolver, Senador 
Jorge Viana. 

E o sistema portuário continua longe de atender 
as necessidades. Em boa hora, a Presidente Dilma 
Roussef encaminhou a esta Casa a chamada Medida 
Provisória dos Portos. Ficamos torcendo para que, de 
uma vez por todas, a gente consiga desamarrar esses 
gargalos que são um verdadeiro entulho, ou uma bar-
reira instransponível para o aumento da competitivida-
de, porque a produtividade o agricultor já está fazendo. 
A cada ano, e nós que examinamos aqui, com V. Exª 
sendo o Relator, na Comissão de Meio Ambiente, do 
Código Florestal, acompanhamos muito bem a evolu-
ção que houve em relação à produtividade, ou seja, 
na mesma área ou até numa área menor produz-se 
muito mais com o uso de novas tecnologias.

A garantia da continuidade da expansão da sa-
fra, claro, vai depender muito de ações firmes, plane-
jamento e muitos investimentos nessa área. Tomara 
que haja luz na cabeça dos Senadores, que os seto-
res envolvidos nisso tenham um pouco mais de com-
preensão e tolerância para a necessidade de o Brasil 
avançar em relação a um sistema portuário com essa 
Medida Provisória que a Presidente encaminhou aqui, 
a chamada Medida Provisória dos Portos, para que 
nós não fiquemos presos ao passado e consigamos 
modernizar. Claro, entendo que é necessário fazer um 
aperfeiçoamento dessa Medida Provisória, porque, por 
exemplo, os terminais de combustíveis não foram nela 
incluídos e são muito relevantes. Veja só, combustível 
é fundamental para abastecer as máquinas agrícolas 
ou para transportar o gás de cozinha que chega às 
nossas cidades. Então, é preciso aperfeiçoar, e essa 
é a função do Senado Federal.

Com muita alegria, concedo o aparte ao Senador 
Ruben Figueiró, do Mato Grosso do Sul.

O Sr. Ruben Figueiró (Bloco/PSDB – MS) – 
Eminente Senadora Ana Amélia, V. Exª se antecipou 
a mim. Eu desejava, sinceramente, abordar o mesmo 
assunto, e a senhora, evidentemente, vai enriquecer o 
meu pronunciamento. O que V. Exª afirmou com relação 
à questão de transporte, a ausência da infraestrutura 
para acompanhar o desenvolvimento agroindustrial 
do nosso País é um fato que clama providências ime-
diatas do governo. Eu venho de Campo Grande, Mato 
Grosso do Sul, e observei lá que os agricultores estão 
extremamente preocupados com o escoamento da 
produção: faltam caminhões, estradas precárias. Isso 
não só em Mato Grosso do Sul, mas também em Mato 
Grosso onde o volume da produção é extremamente 
expressivo, talvez o maior da história dos dois Estados. 
Eu me solidarizo com V. Exª pela oportuna observação 
a respeito dessa questão e espero sinceramente que 

não só essa medida provisória, que a Presidente aca-
ba de enviar ao Congresso Nacional, sobre os portos, 
mas lembre também as rodovias do nosso País, não só 
as rodovias, mas também ferrovias. Há ferrovias como 
a Norte/Sul, no meu Estado, que adentra inclusive o 
Estado do Mato Grosso e está em vias de paralisação 
se providências outras não forem tomadas. Meus cum-
primentos a V. Exª pela oportuna observação. 

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Claro, 
meu caro Senador Ruben Figueiró, eu penso que 
aquele velho ditado é muito certo “água mole em pedra 
dura tanto bate até que fura”. Nós precisamos insistir 
nisso, Senador Ruben Figueiró, temos que todos os 
dias bater nessa tecla para sensibilizar os ouvidos do 
Governo Federal, que acaba de criar uma empresa de 
planejamento e logística. 

Eu penso que talvez seja necessário desamar-
rar os nós. Não entendo que uma nova empresa vá 
resolver os problemas. É preciso uma decisão políti-
ca firme, corajosa; colocar o dinheiro necessário para 
fazer; fiscalizar. 

Veja agora o Tribunal de Contas da União hoje 
mostrando, estradas que foram recuperadas não du-
raram um ano, já estão todas estragadas. E gastou-se 
aí, para essa recuperação, Senador Rubem Figueiró, 
uma montanha de dinheiro. Quer dizer, há uma fisca-
lização deficiente. Os órgãos que são encarregados 
disso não o fazem, e aí quem paga essa conta não é 
só o agricultor, mas toda sociedade brasileira, porque 
o dinheiro não é fabricado, o dinheiro é feito pelos im-
postos e nós é que somos os agentes que fazem esse 
financiamento de todo o setor público. 

Então um cuidado, um gerenciamento adequado, 
competente, eficiente, rápido, eficaz, na hora, porque 
o desperdício – nós somos perdulários – é o pior que 
pode acontecer num País de pouca poupança e de 
poucos recursos, Senador. Então nos preocupa muito.

Outro dia, o Senador Pedro Taques mostrou aqui 
umas cenas alarmantes da situação no Mato Grosso, 
caminhões inteiros atolados até a metade de um ver-
dadeiro barral. 

Mato Grosso e Mato Grosso do Sul são Estados 
importantíssimos do processo de produção. Gaúchos 
do meu Estado foram para lá. Há cidades como Cha-
padão do Sul, que fui visitar, constituída há 30 anos, 
hoje é um celeiro de produção e produtividade. E esses 
agricultores fazem no peito e na raça essa produção 
porque a logística não está compatível com a neces-
sidade que tem o escoamento da nossa produção.

Eu queria dizer para o senhor: “Fale. Vamos falar 
sempre”. O Senador Jorge Viana também tem, falado 
muito. Eu andei na rodovia 364 em Rondônia – eu fi-
que escandalizada! – próximo ao Mato Grosso com 
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Rondônia. É uma estrada completamente esburacada, 
com problemas sérios, e é um caminhão atrás do outro. 
Andei também aqui no Mato Grosso, indo para Lucas 
do Rio Verde, também uma situação, de Cuiabá até lá, 
complicada. Há desnível no asfalto, não tem comuni-
cação por telefone celular; se houver um acidente, o 
coitado vai ter que esperar um socorro de alguém que 
esteja passando por ali porque não tem nem a torre 
de celular para avisar e pedir socorro. 

Essas e outras circunstâncias fazem do agricultor 
brasileiro, eu penso, um homem de coragem, porque 
ele insiste, ele vai e ele produz. 

Penso que, em homenagem a esse esforço, por-
que hoje o Brasil é um dos maiores exportadores de 
grãos, a soja é o líder na nossa pauta de exportação, 
a cadeia produtiva da carne bovina, suína e de frangos 
é a mais expressiva, nós estamos faturando muito, e 
a contribuição que o campo dá à economia brasileira 
é indiscutivelmente relevante e importante. 

Então, agradeço muito a sua valiosa contribuição. 
A audiência pública que vamos realizar em Não-

-Me-Toque será um momento importante para mostrar 
o que precisa ser feito para tornar mais competitiva a 
safra que já será superior a 185 milhões de toneladas 
e que cresce anualmente. O momento, portanto, é 
oportuno para esse debate, pois a safra recorde não 
evitou a queda do Produto Interno Bruto agrícola no 
ano passado. 

Uma reportagem publicada no final de semana 
pelo jornal O Estado de S. Paulo mostrou que, em 2012, 
houve um recuo de 2,3% no PIB da agropecuária, em 
relação ao ano anterior, 2011. Consultorias especia-
lizadas no setor avaliam que se não fosse o mau de-
sempenho da agropecuária no quarto trimestre, o PIB 
brasileiro teria crescido 0,9% em reiação ao terceiro 
trimestre, em vez de apenas 0,6%. É outra preocupa-
ção que será tratada na audiência pública do próximo 
dia 8 de março na Expodireto/Cotrijal.

Os problemas climáticos e as barreiras sanitá-
rias, como as que foram impostas pela Rússia, pela 
Argentina e pelo Chile, aos suínos produzidos no Brasil, 
são apontados como alguns dos motivos da queda do 
desempenho do setor, responsável por 5,2% do PIB 
total do País.

Na semana passada, o Senador Anibal Diniz, lá 
do Acre do Senador Jorge Viana, fez até um bom pro-
nunciamento mostrando o esforço que o governo do 
Governador Tião Viana vem fazendo como política para 
estimular a suinocultura naquele Estado. Mas precisa-
mos, junto com o estímulo que os governos estaduais 
e municipais dão, também fornecer o recurso que o 
Governo Federal precisa fazer em boas rodovias ou 
na diversificação do modal de transportes.

Ainda assim, o setor segue investindo e acredi-
tando na força do campo. Dados divulgados hoje pelo 
Ministério da Agricultura apontam que dos mais de 
R$115 bilhões do Plano Safra 2012/2013, R$65,800 
bilhões já foram usados para financiar a atual safra. 

Não há dúvida de que os bons preços da soja 
no mercado internacional são um grande estímulo aos 
agricultores, apesar de todas essas deficiências agora 
referidas nesta tribuna.

No início de maio, o Ministro da Agricultura, Men-
des Ribeiro Filho, deve anunciar mais recursos para a 
safra, com juros menores. O volume de recursos para 
crédito previsto no Plano Agrícola 2013/2014 será maior. 
Para entusiasmo, como me disse, do Secretário de 
Política Agrícola, Neri Geller, que é lá do Mato Grosso. 

Os recursos para a agricultura familiar, importan-
tíssimo elo da cadeia produtiva do agronegócio, também 
devem crescer e superar os R$18 bilhões anunciados no 
ano passado pelo Ministro do Desenvolvimento Agrário, 
Pepe Vargas. Isso reforça a importância econômica e 
social do meio rural brasileiro. Regiões com vocação 
para a agricultura têm o agronegócio ou a agropecuária 
como um aliado para o desenvolvimento local.

Os editoriais do Correio Braziliense e do Estado 
de Minas, publicados hoje, mostram a relevância do 
campo brasileiro e a importância de um olhar atento à 
agricultura pelo poder público e pelos moradores dos 
grandes centros urbanos. Afinal, é do campo que sai a 
comida para a mesa de todos os brasileiros: o café da 
manhã, o almoço e o jantar, e, é claro, também o lanche.

Antes, a agricultura era considerada o patinho 
feio da economia brasileira. Hoje, a agropecuária não 
só exibe números de negócios e de produtividade in-
vejados internacionalmente como também protege o 
País das crises externas. Graças ao meio rural, mais 
de US$100 bilhões anuais são gerados de fluxo co-
mercial ao Brasil, situação que impediu que o pífio re-
sultado da balança comercial brasileira despencasse 
para resultados ruins em 2011.

Naquele ano, o Brasil registrou o pior superávit 
em uma década: R$19,430 bilhões. Carnes e grãos 
estão entre os produtos que têm compensado os ex-
pressivos gastos dos brasileiros lá fora e garantindo, 
ainda, montantes históricos no colchão de dólares das 
reservas cambiais. Se, no período de implantação do 
Plano Real, a agricultura servia de âncora verde para 
a estabilidade da moeda e, claro, para o abastecimen-
to interno, com preços estabilizados, hoje é o escudo 
para a incerteza global, mesmo com toda a precária e 
perigosa infraestrutura nacional e deficitária.

A agricultura brasileira ainda ocupa nobre lugar de 
destaque na nossa economia. O empenho do produtor 
rural – seja grande, médio ou pequeno – tem coloca-
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do o País numa situação de prestígio, mas é preciso 
consolidar esse segmento, especialmente quanto ao 
quesito logística, principal tema da audiência pública 
que vamos realizar em Não-Me-Toque, na próxima 
sexta-feira, sob a coordenação da Comissão de Agri-
cultura e Reforma Agrária desta Casa.

Ainda que técnicos garantam possibilidades para 
dobrar a produção sem precisar derrubar uma única 
árvore, Senador Jorge Viana, aproveitando cerca de 
100 milhões de hectares de pastos degradados, há 
que observar a permanência de velhos problemas no 
setor de infraestrutura, fator que influencia muito as os-
cilações de preços dos alimentos no mercado interno 
e que, claro, tira a competitividade do nosso produtor.

É preciso reconhecer o empreendedorismo do 
produtor rural brasileiro, os ganhos de produtividade...

(Soa a campainha.)

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Já es-
tou concluindo, meu Presidente. Os ganhos de pro-
dutividade...

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Sem problema, Senadora.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – ...a mo-
dernização, a qualidade dos alimentos produzidos não 
apenas no meu Rio Grande do Sul, mas em todos os 
Estados, onde a agricultura cresce e gera emprego e 
riqueza. Ouvimos, agora há pouco, o Senador Ruben 
Figueiró, do Mato Grosso do Sul: o Espírito Santo, do 
Senador Ricardo Ferraço, é grande exportador de frutas 
para o mundo inteiro; o seu Acre também fazendo uma 
grande trabalho para diversificação da produção. Com 
todos os ganhos de competitividade, nossa produção 
segue, do lado de fora das porteiras, em velhos ca-
minhões a custos muito mais elevados. Os altíssimos 
custos de frete são um desafio no Brasil. Nossa pro-
dução, lamentavelmente, não se beneficia de moder-
nos complexos modais, envolvendo todas as opções 
de transporte possíveis: ferrovia, hidrovia e rodovia.

Os desperdícios de alimentos também são enor-
mes e a segurança, para escoamento da produção pelo 
interior do Brasil ainda é um fator limitante.

Aliás, chamou a minha atenção a entrevista dada 
à Istoé Dinheiro, desta semana, do presidente mundial 
da Syngenta, Michael Mack, afirmando que o setor 
agrícola brasileiro está preparado para atender, com 
rapidez, à demanda mundial por alimentos. Ele, inclusi-
ve, cita os investimentos crescentes que as empresas 
especializadas em tecnologia têm feito no Brasil. En-
tretanto, acho que as estimativas são otimistas demais. 
Isso se nós não fizermos a nossa parte.

O setor agrícola, importante setor da economia, 
precisa de um novo salto. Alguns desafios já foram 

vencidos, mas precisamos maximizar os ganhos e di-
minuir os custos que ainda engessam o setor devido 
aos gargalos na logística.

Ações reais no setor de infraestrutura e mais 
investimentos já serão passos importantíssimos para 
elevar o agronegócio brasileiro a patamares mais sur-
preendentes de produtividade e competitividade, tanto 
no mercado interno quanto nos maiores competidores 
internacionais.

Dessa forma, estaremos fazendo do Brasil o maior 
protagonista no cenário international na produção de 
comida para o mundo. 

Obrigada, Presidente Jorge Viana.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Cumprimento a Senadora Ana Amélia, pelo pro-
nunciamento, e, sem dúvida, eu mesmo, esta semana, 
vou ter uma audiência com o Dr. Bernardo. 

O que se discute hoje no País é o custo do nos-
so País para quem quer produzir e trabalhar. Então, a 
logística do País é proibitiva para que o Brasil possa 
ser competitivo com o resto do mundo. E isso só se 
resolve adotando medidas que vão dos portos aos 
aeroportos, porque os que produzem estão trabalhando 
há muito tempo, mas acho que temos aí esse gargalo 
que, como bem colocou a Senadora Ana Amélia, pre-
cisa ser enfrentado pelo Governo.

Próximo orador inscrito, em permuta com o Se-
nador Rodrigo Rollemberg, o Senador Ricardo Ferraço 
e, em seguida, o Senador Ruben Figueiró.

O Senador Ricardo Ferraço, que, não sei se todos 
que nos acompanham pela TV e pela Rádio sabem, 
tomou posse na Comissão de Relações Exteriores 
da Casa, uma das mais importantes Comissões do 
Senado Federal, ainda mais neste momento em que 
o Brasil vai sediar tantos eventos, em que o Brasil se 
firma com uma liderança no mundo.

Com a palavra, V. Exª, pelo tempo regimental de 
20 minutos, Senador. 

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Muito obrigado, meu caro Presidente Jorge Viana, 
Senador Jorge Viana. 

Srªs e Srs. Senadores, brasileiros e capixabas 
que nos acompanham pela TV Senado, mais uma vez, 
ocupo a tribuna do Senado na antevéspera de uma 
decisão das mais importantes que o Congresso Nacio-
nal terá a oportunidade de tomar, tendo em vista que 
estamos convocados para uma reunião do Congresso 
Nacional, amanhã, terça-feira, às 19 horas, para que 
possamos deliberar sobre o veto de Sua Excelência, 
a Presidente da República, Dilma, em relação à redis-
tribuição dos royalties de petróleo. 
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Evidentemente, um tema que tem trazido muita 
angústia ao meu Estado, por vermos se caracterizar, 
nessa marcha, uma violência e uma injustiça muito 
grande. Certamente que, de hoje para amanhã, esta-
remos, como temos estado, com nossa energia toda 
ela muito ligada a esse tema.

Espero, ainda hoje, conversar com o Presidente, 
Senador Renan Calheiros, para que possamos cons-
truir procedimentos que possam garantir à minoria de-
mocrática igual condição de manifestação nesta que 
tem tudo para ser uma sessão muito difícil, e se farão 
necessários procedimentos que tornem equilibrado o 
debate democrático nesta sessão do Congresso.

A votação dos vetos à Lei dos Royalties do Pe-
tróleo nos coloca, mais uma vez, diante de um conflito 
federativo lastimável, um conflito que não deveria existir 
entre os Estados federados. O caminho da cooperação, 
o caminho do fortalecimento das nossas vocações na-
turais é fundamental nessa cooperação entre a parte e 
o todo. Um embate em que, a meu juízo, todos, todos 
fatalmente sairemos derrotados, porque não é só o 
equilíbrio fiscal do Espírito Santo e do Rio de Janeiro 
que está em jogo. Há, na prática, valores, princípios 
e conceitos que estão ligados a esta importante deci-
são que o Congresso Nacional estará tomando, mas 
que ajusta divisão de receitas provenientes de uma de 
nossas mais importantes riquezas naturais, o petróleo, 
mais até que a justiça e o pacto federativo entre os en-
tes federados do nosso País. O que está em jogo é o 
princípio democrático de minoria e maioria. Um prin-
cípio sagrado no exercício da democracia. 

Repito, na tarde de hoje, Srªs e Srs. Senadores, 
os mesmos argumentos que já trouxe a esta tribuna, à 
tribuna do Senado – argumentos que se fazem neces-
sários nesta antevéspera em que o Congresso Nacional 
deverá estar reunido para deliberar sobre esse assunto.

Em nome de uma maioria supostamente democráti-
ca, interesses localizados prometem atropelar, mais uma 
vez, a noção de respeito, de negociação indispensável 
para acomodar os interesses dos Estados federados.

Que maioria democrática é essa, Srªs e Srs. Se-
nadores, que acredita ter a primazia de esmagar di-
reitos constitucionais de uma minoria, direitos que já 
foram consagrados pelo Supremo Tribunal Federal, em 
diversas votações, em acórdãos que são conhecidos 
e que são cristalizados?

Tais direitos não podem ser arbitrariamente reti-
rados, nem mesmo por uma maioria.

Seria o que, ainda na Antiguidade, Platão deno-
minou de “democracia desvirtuada”, em A República, 
quando a maioria dita as regras, sem o menor respei-
to às opiniões discordantes, sem qualquer noção de 
justiça ou de igualdade. 

Dois séculos atrás, o pensador Tocqueville clas-
sificaria a democracia desvirtuada de Platão, Sr. Pre-
sidente, como a ditadura da maioria – expressão hoje 
largamente utilizada nas Ciências Políticas. 

Ditadura, sim, porque, quando a maioria se arvora 
o direito de esmagar a minoria, saímos do terreno da 
democracia para o terreno da ditadura, ou mesmo da 
simples tirania parlamentar e congressual.

Tomemos aqui um exemplo extremo – extremo, 
porque extrema é a decisão que se avizinha –,o exem-
plo da Alemanha nazista, onde uma maioria apoiou a 
perseguição, o massacre a judeus, negros e homos-
sexuais. Alguém, em sã consciência, consegue dizer 
que a decisão dessa maioria nazista foi democrática?

Ora, democracia não se limita a números. Demo-
cracia não se consolida por contabilidade. Democracia 
é muito mais que isso. Reúne valores, princípios, limi-
tes, exige equilíbrio, exige senso de justiça, respeito à 
Constituição Federal.

Tocqueville disse bem e disse mais: são as mi-
norias que dão sentido às “maiorias”. São elas que 
oferecem diversidade; são elas que revolucionam a 
sociedade.

Na democracia, a minoria precisa ter voz. E voz 
ativa. Não pode ser atropelada por um rolo compres-
sor de uma maioria que ignora direitos previamente 
pactuados – no caso específico, direitos que foram 
consagrados pela Constituinte de 88, que revelou o 
sentido dessa repartição.

Não podemos ignorar que, num Estado demo-
crático, a vontade da maioria é limitada por normas 
constitucionais que asseguram deveres e direitos fun-
damentais; deveres e direitos que, por vezes, não re-
fletem o interesse da maioria.

Cito aqui também o principal autor da Declaração 
da Independência dos Estados Unidos da América, o 
ex-Presidente Thomas Jefferson. Segundo ele, para 
que a decisão da maioria seja legítima, ela deve ser 
razoável. A minoria deve possuir direitos iguais, que 
lei igual deve proteger. Violar isso seria uma opressão.

Pois é essa ditadura da maioria, Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, brasileiros e capixabas que nos 
acompanham pela TV Senado, pela Rádio Senado, é 
essa ditadura da maioria que insiste em fazer vista 
grossa às compensações plenamente asseguradas 
pela Constituição brasileira aos Estados produtores 
de petróleo e gás, que arcam com todos os ônus, com 
todos os riscos econômicos e ambientais dessa ativi-
dade exploratória. Não estamos aqui discutindo, em 
momento algum, a propriedade desse recurso natural. 
Não! Esse recurso é de propriedade da União; portanto, 
pertence a todos os brasileiros. O que estamos aqui a 
discutir é a compensação que os Estados produtores 
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precisam ter em razão dos impactos que esse tipo de 
exploração gera em nossos territórios. Royalty é com-
pensação. Royalty é uma espécie de reconhecimento 
pelos impactos que esse tipo de extração ou explora-
ção gera em nosso Estado.

Por pura ganância! – eu diria, inclusive, que por 
pura ignorância, uma vez, Sr. Presidente, que 96% das 
áreas com possíveis reservas de petróleo e gás do 
Brasil ainda estão inexploradas, e vários outros entes 
federados, além do Rio e do Espírito Santo, podem, no 
futuro, ser beneficiados com as compensações legais 
pela exploração do petróleo e pela exploração do gás.

Vamos, então, distorcer o princípio federativo que 
inspirou os constituintes a conceder uma justa com-
pensação diante dos impactos sociais, econômicos e 
ambientais sofridos em função da exploração do pe-
tróleo em nosso território?

Srªs e Srs. Senadores, foram inúmeras as vezes 
em que ocupei a tribuna para martelar o óbvio, como 
água mole em pedra dura: a unidade nacional, num 
estado federativo, depende da justa acomodação en-
tre dois valores que são fundamentais: a competição 
e a cooperação.

Todos os entes da doutrina federativa, todos os 
nossos expoentes da doutrina do federalismo, entre 
eles Daniel Elazar, reforçam que a soberania compar-
tilhada só se mantém, ao longo do tempo, com uma 
relação de equilíbrio entre a autonomia dos pactuantes 
e a sua interdependência. 

Trata-se de fomentar a negociação, não de elimi-
nar as diferenças – que são enormes, aliás, num país 
de dimensão continental como o nosso Brasil.

Não é de olho nos frutos do quintal do vizinho, não 
é desorganizando a economia dos Estados produtores, 
não é rasgando a Constituição, enfim, nem criando uma 
situação insustentável de insegurança jurídica que va-
mos reduzir as nossas desigualdades regionais. Muito 
pelo contrário, Sr. Presidente: é cultivando os frutos do 
próprio quintal. É respeitando e valorizando a vocação, 
o potencial de cada ente federado.

Caminhando para o encerramento das minhas 
palavras, Sr. Presidente, apelo, uma vez mais, para que 
o bom senso, para que a lucidez política, para que o 
espírito federativo de cada um das Srªs Senadoras e 
cada um dos Srs. Senadores possa se fazer presente 
nesta hora derradeira.

O petróleo – como afirmei aqui e reforço – é uma 
riqueza que, sem dúvida alguma, a todos os brasileiros, 
mas cujo ônus pela exploração recai apenas sobre al-
guns Estados produtores. Em outras palavras, royalty 
não é privilégio; royalty é compensação.

Não vamos fazer desse imenso patrimônio natural, 
Srªs e Srs. Senadores, Srªs e Srs. Congressistas, moti-

vo para o rompimento de nosso pacto federativo, muito 
menos para o esgarçamento de nossas relações, que 
precisam estar sustentadas, é verdade, pela competi-
ção, mas não apenas pela competição: também pela 
necessária colaboração e pela cooperação.

Não podemos aceitar que a democracia com 
que tanto sonhamos e pela qual tanto lutamos para 
conquistar seja, enfim, desvirtuada por pura ambição, 
nisso que eu estou chamando e asseverando de uma 
ditadura da maioria.

Ainda há tempo. Ainda é tempo para que o Con-
gresso Nacional possa evitar essa marcha à insensatez.

Que possamos, de hoje para amanhã, evoluir no 
diálogo; no diálogo que possa dar um sinal claro para 
um país como o Brasil – importante, que a cada mo-
mento alcança e consolida espaços internacionais –, 
sinalizar para o mundo que nós não somos um país 
que não tem regras, que quebra contratos, que retro-
cede no tempo, que não considera licitações que foram 
concedidas, contratos que foram assinados, que altera 
regras com o jogo em andamento, como se fôssemos 
uma República sem regras, dizendo ao mundo que 
nós, como se diz popularmente, não estamos nem aí 
para a segurança jurídica.

Que o Congresso Nacional, Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, possa, de hoje para amanhã, pen-
sar bem.

Não é sem sentido que dois Presidentes da Re-
pública vetaram essa mesma tentativa que desejam 
asseverar – primeiro, o ex-Presidente Lula; e agora a 
Presidente Dilma –, com razões, com fundamentos 
robustos. Não pode o Congresso Nacional deixar de 
considerar todos esses argumentos e, por uma cir-
cunstância de uma maioria que se forja, atropelar um 
direito sagrado que foi cristalizado por direito e que 
foi cristalizado por vontade do Constituinte de 1988 – 
que, aliás, consolida aquilo que, em nosso País, exis-
te desde 1953, quando a Petrobras foi fundada. De lá 
para cá, esta tem sido a regra: beneficiar, compensar 
Estados produtores pelos impactos ambientais, pelas 
demandas, pelas políticas públicas e pelos investimen-
tos que os Estados produtores precisam fazer para 
compensar os impactos.

Parece-nos que, em meio a 3.060 vetos... Há 
treze anos que o Congresso Nacional não delibera 
sobre veto, e agora, de forma casuística, escolhe este 
veto para que nós possamos atropelar, para que nós 
possamos violentar os nossos Estados que são os 
Estados produtores.

Hoje, os nossos Estados, os Estados do Rio de 
Janeiro e do Espírito Santo, juntos, respondem, de 
forma hegemônica, pela produção brasileira de petró-
leo. Mas nós estamos na antevéspera de uma nova 
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rodada de leilões em que diversos Estados do Nor-
deste – como a Bahia, o Piauí, Sergipe, o Maranhão 
– e até o Amazonas poderão estar aquinhoados pela 
produção do petróleo. E aí esses Estados que amanhã 
serão produtores, que amanhã serão grandes produ-
tores... Porque esse é um potencial ainda adormecido 
em nosso País, ainda que já sejamos um player global 
na produção do petróleo. Hoje, nós somos minoria, 
mas, amanhã, qualquer um dos Estados que V. Exªs 
representam aqui, no Senado e na Câmara, poderão 
ser essa mesma minoria, e não haverá que se mudar 
a regra por uma circunstância conjuntural.

É a manifestação, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se-
nadores, que faço nesta tarde, apelando e tentando 
sensibilizar a todos para a necessidade de nós man-
termos a reputação do Congresso Nacional, porque 
somos nós que forjamos e que fazemos as leis, e nós 
não podemos, à luz de uma circunstância conjuntural, 
rasgar essas mesmas leis, passando, enfim, por cima 
delas, como se elas não existissem.

É o apelo que faço aqui, Sr. Presidente, porque o 
meu Estado e, tenho certeza, também o Estado do Rio 
de Janeiro passam por muita angústia neste momento. 
A angústia de saber que poderemos ter subtraídos dos 
nossos orçamentos, dos nossos planos plurianuais, 
recursos que serão de fundamental importância para 
que nós possamos manter o ritmo de organização e 
de investimento em nossos Estados.

Ainda é tempo. Ainda há tempo para que o Con-
gresso Nacional possa impedir essa marcha contra a 
insensatez!

Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Srªs e Srs. Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Eu cumprimento V. Exª, Senador Ricardo Ferra-
ço. Sei que esse é um tema que amanhã deverá levar 
os parlamentares aqui do Senado e da Câmara a um 
intenso debate, e, de fato, é importante que o País 
possa estabelecer regras – e V. Exª traz algumas pre-
ocupações – para que seja algo compatível com a Fe-
deração também. Cumprimento, mais uma vez, V. Exª.

Convido, para fazer uso da palavra, o Senador 
Ruben Figueiró, como orador inscrito. (Pausa.)

Cumprimento também as pessoas que nos visi-
tam aqui nas galerias do Senado. Sejam bem-vindos.

Senador Ruben Figueiró, V. Exª dispõe de um 
tempo de vinte minutos.

O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Obrigado.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, senhores 
telespectadores da TV Senado, senhores ouvintes da 
Rádio Senado de nosso imenso País, que minhas pri-

meiras palavras nesta tribuna também sejam dirigidas à 
população do Município de Sidrolândia, no meu Estado, 
que ontem teve a oportunidade histórica de eleger o 
seu prefeito e o fez na pessoa do Sr. Ari Basso, como 
Prefeito, e como Vice-Prefeito, o Dr. Marcelo Ascoli.

Sidrolândia, para os que não sabem, é um dos 
Municípios mais prósperos do meu Estado, o Mato 
Grosso do Sul. Município essencialmente agrícola e 
que tem dado demonstração, no curso desses anos, de 
uma produtividade, em grãos, excepcional. Tem lideran-
ças expressivas, entre elas o atual Prefeito eleito, Ari 
Basso. Homem do Rio Grande do Sul, gaúcho, gaúcho 
como a Senadora Ana Amélia, como o Senador Paim, 
como o Senador Pedro Simon, e que são, sem dúvida 
alguma, cidadãos prestantes desta Nação.

O Sr. Ari Basso é produtor rural. Veio lá do Rio 
Grande do Sul como um simples migrante e, graças à 
sua inteligência e ao seu trabalho, conseguiu plantar 
não só um nome como produtor rural, mas também 
como um cidadão útil à sua cidade, sobretudo no as-
pecto da benemerência social. O seu vice-prefeito é 
um médico de larga reputação na cidade, com nome 
firmado na sua atividade profissional. Eu tenho abso-
luta certeza de que Sidrolândia vai ter dois administra-
dores à altura do seu progresso e do desenvolvimento 
econômico e social do seu povo.

Desta tribuna, eu transmito, respeitosamente, ao 
povo de Sidrolândia os meus cumprimentos e a minha 
solidariedade aos eleitos, para que eles cumpram a 
sua missão de bem dirigir os destinos daquela terra.

Nós tivemos oportunidade de ouvir a Senadora 
Ana Amélia, que discorreu sobre um assunto que me 
traz também a esta tribuna, que é a questão rural. 

Eu posso dizer a V. Exªs que não há quem negue 
que a produção do campo brasileiro é um grande caso 
de sucesso mundial. A cada ano que passa, batemos 
recordes em várias áreas do setor agropecuário. Re-
centemente, o IBGE divulgou a primeira estimativa 
da safra nacional para 2013, aliás, ressaltada pela 
Senadora Ana Amélia. Vamos totalizar uma produção 
da ordem de 183,3 milhões de toneladas, 13,1% su-
perior ao obtido em 2012. A área plantada em 2013, 
de 53 milhões de hectares, apresenta um acréscimo 
de 8,4% à frente da área colhida em 2012, que foi de 
48,8 milhões de hectares. As três principais culturas 
– arroz, milho e soja –, que, somadas, representam 
92,2% da estimativa da safra, respondem por 85,2% 
da área a ser colhida.

Os números oficiais mostram claramente que o 
agronegócio brasileiro é extremamente eficiente. Isso 
é motivo de orgulho para todo o País. 

O setor privado, mesmo com todas as adversi-
dades que foram aqui apontadas pela Senadora Ana 
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Amélia, está fazendo a sua parte, está aumentando a 
produção e a produtividade. Isso vai se refletir em au-
mento de exportação, o que gerará divisas para o País. 
Enfim, as notícias são boas e alvissareiras.

O que nos preocupa, Srs. Senadores, Srªs Se-
nadoras, porém, continua a ser a deficiência da nossa 
infraestrutura, estradas, ferrovias, hidrovias, portos, 
enfi m, todo o sistema que poderia dar sustentabilida-nfim, todo o sistema que poderia dar sustentabilida-
de ao setor produtivo atravessa graves deficiências. A 
nossa infraestrutura segue em descompasso com o 
ritmo de nossa produção agropecuária.

O resultado desse processo será o aumento ex-
ponencial do custo de exportação de nossos principais 
produtos, e, em médio prazo, haverá perda de compe-
titividade cada vez maior no exterior.

A contradição é evidente: estamos produzin-
do mais, só que mais caro, enquanto o natural seria 
à medida que produzimos mais, em decorrência da 
economia de escala os produtos serem mais baratos 
e com maior demanda em todo o mundo.

No entanto, não é isso o que acontece. O Brasil 
continua na contramão do processo de crescimento 
sustentável. Faltam estradas, faltam trilhos e o nosso 
setor portuário está no gargalo, ou seja, os investi-
mentos públicos estão extremamente atrasados, en-
quanto o setor privado começa a ficar desesperado, 
não sabendo como poderá escoar a sua produção no 
decorrer deste ano.

É lamentável que o Governo brasileiro esteja dei-
xando escapar essa oportunidade de ouro para que 
possamos dar um grande salto de desenvolvimento 
nas próximas décadas.

Causa pasmo o crescente descontrole de nossa 
economia, com aumento da inflação, com o PIB mo-
destíssimo de 0,9%, com contabilidade maquiada e, 
mais grave, com sinais de alerta sobre a baixa gera-
ção de empregos.

O Ministério da Fazenda permanece inerte. Medi-
das paliativas têm sido tomadas, mas a economia não 
tem reagido. O Ministro Guido Mantega vem perdendo 
a credibilidade, pois vende um otimismo desmentido 
diariamente pela realidade. A vontade do Ministro, in-
felizmente, não corresponde aos fatos.

Enquanto isso, a sociedade brasileira começa a 
perceber que a política não tem um eixo, não tem con-
sistência, não conseguirá assegurar uma perspectiva 
positiva de futuro.

O mais curioso, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores, é que, no meio desse quadro, quando a agenda 
prioritária deveria ser o ajuste da economia, a votação do 
Orçamento Geral da União e a liberação de recursos para 
investimentos, o próprio Governo coloca na pauta o pro-

cesso sucessório, misturando alhos com bugalhos, o que 
leva a crer que 2013 será um ano muito tenso e conflitante.

Toda essa situação causa apreensão e merece 
uma reflexão séria da classe política. O Ministro Man-
tega precisa explicar à sociedade brasileira qual é, de 
fato, sua proposta para a economia brasileira, como 
ele pretende superar os gargalos e como se pretende 
melhorar o padrão de crescimento do País.

A Presidente Dilma Rousseff tem mantido o dis-Presidente Dilma Rousseff tem mantido o dis-residente Dilma Rousseff tem mantido o dis-
curso de reafirmar os fundamentos econômicos de seu 
Governo, de crescimento com estabilidade e controle 
da inflação. É natural que ela se defenda.

O que pretendo aqui é reforçar que não se trata 
de uma guerra entre situação e oposição. Está claro 
que não se deseja o pior para o País. As críticas da 
oposição não têm o sentido de condenar a Presidente 
da República, mas de alertá-la para uma realidade que 
talvez os assessores não estejam repassando a ela.

A oposição não quer que a Presidente cometa 
erros no Governo. Queremos que ela acerte. Se ela 
não fizer um bom trabalho, quem sofrerá, inevitavel-
mente, será o povo.

Até porque o País não é descoberto quando se 
inicia um novo mandato. Tudo, os avanços e fracassos, 
é resultado de uma trajetoria de decisões de quem 
passou pela cadeira da Presidência da República ao 
longo das últimas décadas; é resultado das políticas 
públicas para as mais diversas áreas, inclusive e prin-
cipalmente, a área económica; é resultado da atuação 
de governantes de diferentes partidos, em momentos 
diferentes da nossa história recente, que construíram 
o País que vemos hoje.

Os verdadeiros estadistas sabem que toda a 
agenda de governo é construída em longos prazos. 
Os avanços econômicos só podem ser considerados 
exitosos quando promovem os avanços sociais. Esse é 
o processo que temos visto nas últimas duas décadas.

Queremos que a Presidente Dilma acerte, por-
que não se deseja mais perder tempo com “heranças” 
– entre aspas – malditas ou benditas. Esse jogo de 
palavras é inócuo e não constrói nada!

Mas, Sr. Presidente, o Governo me parece confu-
so. Uma medida, como a redução das tarifas de energia 
elétrica, termina por ser anulada porque foi atropelada 
por decisões subsequentes de elevação no preço dos 
combustíveis, que incidirá sobre a inflação, levando a 
desdobramentos imprevisíveis. Isso tem ocorrido em 
outros setores. Uma boa notícia termina por ser supe-
rada por fatos adversos, o que demonstra uma perda 
gradual de controle persistente sobre os pilares de 
sustentabilidade de nosso crescimento.

Queremos o melhor para as próximas gerações. 
Não podemos, em nome de questões circunstanciais – 
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como as eleições de 2014 –, abandonar a estabilidade 
a tão duras penas conquistada, simplesmente porque 
um Partido deseja se manter no poder a qualquer preço, 
não se importando com o sacrifício que será imposto 
a milhares e milhares de brasileiros.

Srªs e Srs. Senadores, desejo agora mudar ra-
pidamente de assunto. Quero deixar aqui registrado, 
Sr. Presidente, neste pronunciamento, que não posso 
deixar de manifestar a V. Exªs a minha decepção com 
a audiência que, sob a liderança do nosso eminente 
colega, Senador Waldemir Moka, mantivemos na se-
mana passada entre a bancada sul-mato-grossense no 
Congresso Nacional e a presidência da Anac – Agência 
Nacional de Aviação Civil.

Fomos reclamar providências para a regulariza-
ção de voos entre Brasília e a capital de Mato Grosso 
do Sul, Campo Grande. Lá chegando, recentemente, 
também tive a oportunidade de ouvir a população re-
clamar sobre o cancelamento de voos entre a capital 
de Mato Grosso do Sul, São Paulo e Cuiabá, coisas 
que estão causando um impacto de prejuízo à comu-
nidade do meu Estado.

A minha decepção, digo, decorre, contudo, não 
do gentil atendimento que a presidência nos concedeu, 
mas da constatação de que a Anac – entidade tida 
como reguladora dos serviços de transporte aéreo do 
País – não tem autoridade, vejam bem, Excelências, 
para atuar sobre as companhias aéreas no sentido de 
fazê-las cumprir os compromissos com os usuários, so-
bretudo quanto à frequência e à regularidade das linhas 
que assumiram. Infelizmente, essa foi a constatação 
que a Bancada de Mato Grosso do Sul fez, repito, na 
audiência com o presidente da Anac.

Perdoem-me a expressão, mas pelo que depre-
endi, decepcionado, a Anac é um risco n’água.

Sr. Presidente, agradeço muito a atenção de V. Exª 

e, mais uma vez, o meu respeito pela sua presença na 
Presidência desta Casa, não só como Presidente, mas 
como Governador de um grande Estado. Quem foi Go-
vernador sempre o será. Minhas homenagens a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Obrigado, Senador Ruben Figueiró. Tive aqui 
o privilégio de ver o encontro de V. Exª com meu pai, 
de quem foi colega Parlamentar, na Câmara dos De-
putados. Meu pai tem por V. Exª uma grande estima.

Para mim, é uma satisfação, como filho do ex-
-Deputado Wildy Viana, estar aqui com V. Exª usando 
a tribuna do Senado como Senador da República. São 
as voltas que o mundo dá e eu cumprimento V. Exª 
pelo pronunciamento.

O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS) – 
Muito obrigado. A honra é minha.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Com a palavra agora, por permuta com este 
que preside, neste momento, a sessão do Senado, o 
Senador Rodrigo Rollemberg, que ainda está compro-
metido, no caminhar, com o acidente que teve.

O Senador Rodrigo, como eu, está eufórico pelo 
resultado de ontem, não é Senador? Nas redes sociais, 
eu fui fazer umas brincadeiras por causa do jogo do 
Flamengo com o Botafogo e agora estão me chaman-
do de mago, de bruxo, porque eu falei que o Botafogo 
ganharia. Eu falei isso de manhã e até hoje isso está 
repercutindo, Senador. Nós estamos de parabéns.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
– DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Muito obrigado, Senador Jorge Viana. Quero 
cumprimentar V. Exª, cumprimentar os demais Sena-
dores e Senadoras, os jornalistas que acompanham 
os trabalhos desta Casa, os telespectadores da TV 
Senado e da Rádio Senado.

Eu ia iniciar o meu pronunciamento comentando, 
Senador Jorge Viana, que estou vendo...

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Em estado de graça.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) –...V. Exª em estado de graça, com um largo sorriso 
no rosto, fruto dos resultados que o nosso alvinegro 
nos propiciou ontem.

Mas quero cumprimentar V. Exª e dizer que, além 
daquela alegria do domingo, que foi muito grande, hoje 
pela manhã eu fiquei muito feliz, Senador Jorge Via-
na, ao ler esta matéria que foi publicada pelo Jornal O 
Globo: “Em busca do ouro e de um futuro. Olimpíada 
de Matemática influencia a qualidade da educação 
pública e muda a vida dos estudantes.”

Fiquei muito feliz, Senador Jorge Viana, porque 
tive a honra, como Secretário de Ciência e Tecnologia 
para Inclusão Social, do Ministério da Ciência e Tecno-
logia, na gestão do então Ministro Eduardo Campos, 
de organizar e coordenar a realização da primeira e 
da segunda Olimpíada Brasileira de Matemática das 
Escolas Públicas.

Eu quero aqui registrar o entusiasmo que o ex-
-Ministro da Ciência e Tecnologia Eduardo Campos e 
o ex-Presidente Lula tinham pela Olimpíada de Ma-
temática. Os dois eram realmente entusiastas dessa 
ideia, e coube a mim, como Secretário, naquela oca-
sião, colocá-la em prática.

Quero registrar que perdi algumas noites de 
sono preocupado com o tamanho da empreitada, com 
a responsabilidade da implementação, e hoje fiquei 
imensamente feliz ao ver essa matéria que traz re-
sultados de uma pesquisa, a que vou me referir ao 
final, mostrando o que tem significado para a melho-
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ria da educação pública no nosso País a realização 
das Olimpíadas de Matemática das Escolas Públicas.

É claro que eu não posso deixar, neste momento, 
de registrar a participação de algumas pessoas abne-
gadas, que dedicam a sua vida em defesa do ensino 
da Matemática, da pesquisa sobre Matemática, espe-
cialmente Dr. César Camacho, Presidente do Impa – 
Instituto de Matemática Pura e Aplicada, organização 
social vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia, 
que trabalhou toda a concepção da Olimpíada Brasi-
leira de Matemática das Escolas Públicas, e da Profª 
Drª Suely Druck, que, junto com o César Camacho, 
interagiu, naquela ocasião, com a Secretaria de Ciên-
cia e Tecnologia.

Não posso também deixar de registrar a partici-
pação de Ildeu de Castro Moreira, que era o Diretor 
– e ainda é – de Difusão e Popularização da Ciência 
e Tecnologia do Ministério da Ciência e Tecnologia.

O objetivo da Olimpíada Brasileira de Matemá-
tica das Escolas Públicas é estimular o estudo da 
Matemática por meio da resolução de problemas que 
despertem o interesse e a curiosidade de professores 
e estudantes.

Todos os alunos inscritos em escolas públicas, 
municipais, estaduais e federais brasileiras podem 
participar da Olimpíada Brasileira de Matemática das 
Escolas Públicas.

Dentre as realizações dessa Olimpíada, podemos 
destacar a produção e distribuição de material didático 
de qualidade, como apostilas e bancos de questões, 
e o Programa de Iniciação Científica Júnior, para os 
medalhistas estudarem Matemática por um ano com 
bolsa do Conselho de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq).

E quero fazer um registro. Essa ideia partiu do 
então Ministro Eduardo Campos, de que deveríamos 
utilizar a Olimpíada Brasileira de Matemática das Es-
colas Públicas para fazer um processo de seleção 
de alunos que receberiam como estímulo essa bolsa 
de iniciação científica. Mas também o projeto oferece 
o Programa de Iniciação Científica e Mestrado para 
professores que estejam cursando graduação com 
bolsas do CNPq e da CAPs. Além disso, a preparação 
especial para competições internacionais, que prepara 
medalhistas de ouro selecionados pela excepcionalida-
de de seus talentos para competições internacionais. 
Também os polos olímpicos de treinamento intensivo, 
que pretendem democratizar e ampliar o acesso dos 
alunos brasileiros a treinamento para competições de 
Matemática, a criação dos clubes de matemática, que 
vão propiciar outros modos de estudo da Matemática 
entre alunos e professores, com atividades interessan-
tes e em ambiente interativo, além da mobilização dos 

coordenadores regionais para a realização de ativida-
des como seminários com professores e cerimônias 
de premiação.

No meu primeiro pronunciamento, Senador Jorge 
Viana, na condição de Líder do Partido Socialista Bra-
sileiro, busquei aqui colocar a importância do investi-
mento na qualidade da educação brasileira como um 
dos grandes desafios para aumentar a produtividade 
da economia brasileira e para aumentar a competitivi-
dade. E é por isso que fiz questão de trazer esse re-
gistro, pela importância comprovada por essa pesquisa 
que me deixou muito feliz. Isso vem contribuindo para 
melhorar o desempenho dos alunos numa disciplina 
que muitas vezes é considerada um tabu, uma disci-
plina de grande dificuldade por grande parte dos es-
tudantes, mas, se ensinada de forma diferente, pode 
se transformar numa grande atração. É uma disciplina 
fundamental para a formação de futuros engenheiros, 
de futuros profissionais, de futuros cientistas extrema-
mente importantes para o futuro do país.

Quero trazer alguns números para conhecimento 
deste Plenário.

Em 2005, quando realizamos a primeira Olimpía-
da Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, nós 
tivemos a participação de 10 milhões de estudantes. 
Imaginem a logística preparada pelo Impa, com apoio 
do Ministério da Ciência e Tecnologia para cumprir 
esse desafio. Tivemos 10 milhões de alunos partici-
pando. Essas provas foram realizadas sem nenhum 
tipo de problema.

Em 2012, Senador Ferraço, 19,1 milhões de alu-
nos se inscreveram na competição, com a participação 
de 99,4% dos Municípios brasileiros representados.

No ano de 2005, nós tivemos 31.109 premiações, 
que consistiam de 300 medalhas de ouro, 405 de prata, 
405 de bronze e 29.999 menções honrosas. E agora, 
em 2012, tivemos 45.434 alunos premiados com 500 
medalhas de ouro, 902 de prata, 3.102 de bronze e 
40.930 menções honrosas.

De lá para cá, de 2005 até 2012, mostrou-se que 
a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas 
Públicas é muito mais do que uma premiação; é uma 
iniciativa que propicia um ambiente diferente e moti-
vador na escola, fazendo com que os alunos tenham 
contato com questões interessantes e desafiadoras 
da Matemática e sejam estimulados a trabalhar em 
grupo. Também faz parte disso a empolgação da tor-
cida pelo desempenho da escola, a expectativa pela 
divulgação dos resultados, a animação com as festas 
de premiação.

Nesse período, 23.902 bolsas de Iniciação Cien-
tífica Júnior foram concedidas a alunos de todo o Bra-
sil, 581 cursos de aperfeiçoamento e estágios no Impa 
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foram oferecidos para professores que se destacaram 
ao longo das Olimpíadas, 262 notebooks e tablets fo-
ram distribuídos aos professores, além de 27 labora-
tórios de computação na escola, 424 notebooks com 
kit de projeção móvel para as escolas e 238 livros de 
Matemática para bibliotecas, além de 10 quadras de 
esporte em diversos Municípios. Portanto, é realmen-
te bastante animador o resultado das Olimpíadas de 
Matemática das Escolas Públicas.

Quero aqui registrar que, avaliando o impacto 
das Olimpíadas Brasileiras de Matemática das Esco-
las Públicas na qualidade da educação, o estudo feito 
por Roberta Loboda Biondi, da Fundação Getúlio Var-
gas, Lígia Vasconcellos, do Itaú-Unibanco, e Naercio 
Menezes-Filho, do Insper e FEA, da USP, conclui que 
a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas 
Públicas influencia a qualidade da educação pública, 
aumentando a nota média de Matemática das escolas 
na Prova Brasil. Esse resultado é ainda mais pronun-
ciado conforme o número de participações e para os 
alunos com melhor desempenho escolar. 

A partir do cálculo do retorno econômico, con-
cluímos que a Olimpíada Brasileira de Matemática 
das Escolas Públicas apresenta uma taxa de retorno 
elevada e promove benefícios salariais futuros aos 
jovens participantes, mesmo sem considerar possí-
veis externalidades positivas para a sociedade e para 
o País, como redução da criminalidade, aumento do 
bem-estar social, entre outras resultantes da melhoria 
da qualidade da educação pública.

A matéria de O Globo traz algumas questões, 
histórias de alguns personagens dessas olimpíadas, 
demonstrando, na prática, o que significou na vida des-
ses estudantes a Olimpíada Brasileira de Matemática 
das Escolas Públicas, a oportunidade de participarem 
de um programa de iniciação científica financiado pelo 
CNPq e também a participação de professores em 
processos de qualificação, de aperfeiçoamento pro-
fissional no Impa.

Refere-se aqui, por exemplo, a esse estudo 
realizado pelos pesquisadores Roberta Biondi, da 
Fundação Getúlio Vargas, Lígia Vasconcellos, do 
Itaú Unibanco, e Naercio Menezes, da USP. Segun-
do eles, participar da Olimpíada aumenta em 1,91 
ponto a nota média dos alunos na Prova Brasil, em 
relação aos outros. Nas escolas que participaram 
três vezes, os pesquisadores apontam impacto de 
2,8 pontos e nas que participaram duas, 1,30 ponto. 
Ou seja, isso mostra que o próprio fato da participa-
ção da escola e dos alunos, na Olimpíada Brasileira 
de Matemática das Escolas Públicas, cria, Senador 
Ferraço, Senador Cristovam, um ambiente de estí-
mulo, de entusiasmo para o conjunto dos estudan-

tes, que se reflete, de forma bastante significativa, 
como mostra a pesquisa, na melhoria do desempe-
nho daquela escola. 

O jornal O Globo traz também a história de Tá-
bata Amaral, que estuda hoje nos Estados Unidos – 
ela faz um curso em Harvard –, mas que quer voltar 
ao Brasil para trabalhar com educação. E mostra que, 
em 2005, na primeira edição da Olimpíada Brasileira 
de Matemática das Escolas Públicas, Tábata Amaral 
ganhou uma medalha de prata; em 2006, quando cur-
sava o 6º ano, levou para casa uma medalha de ouro 
e o convite para estudar numa escola particular. Ela 
já havia cursado o programa de iniciação científica e 
decidiu aceitar. De lá para cá, acabou o ensino médio, 
estudou inglês, fez vestibular e também se inscreveu 
em várias universidades americanas, passou para a 
USP, Harvard, Columbia, Princeton, Yale, Pensilvânia. 
Com tantas opções, escolheu cursar Ciência Política 
e Astrofísica em Harvard e hoje mora perto de Boston. 

Mesmo de longe, Tábata serviu de exemplo para 
a família. Quando se formou no ensino médio, seus 
pais não tinham concluído essa etapa. Agora sua mãe 
já está formada. Além disso, fundou com um grupo de 
amigos o VOA, Vontade Olímpica de Aprender. 

“Criamos o projeto há mais de três anos, prepa-
ramos alunos de escolas públicas para olimpíadas de 
matemática e astronomia”, conta Tábata, que quer vol-
tar ao Brasil. “Volto com toda a certeza para o Brasil, 
meu sonho é trabalhar com educação pública e acho 
que uma formação mais ampla vai me ajudar muito na 
hora de lidar com os problemas que temos no nosso 
sistema de educação. Quero desenvolver projetos e 
políticas que melhorem nosso sistema.” 

Quero chamar a atenção para a importância 
dessa manifestação e o efeito multiplicador da sim-
ples participação de uma estudante numa olimpíada, 
que lhe permitiu abrir novos horizontes e estudar no 
exterior, e o compromisso que ela sente de retornar ao 
Brasil para contribuir com a melhoria da qualidade da 
educação pública no nosso País. Ela percebeu, pelo 
fato de ter tido uma oportunidade que lhe foi dada ao 
participar dessa Olimpíada Brasileira de Matemática, 
que conseguiu ampliar os seus horizontes e melhorar 
muito o seu rendimento, além do seu compromisso em 
trazer essa experiência para o Brasil. 

Quero descrever outro caso específico, do estu-
dante Ricardo Oliveira, de 24 anos, que vive em Várzea 
Alegre, no Ceará. 

Diz ele: “A olimpíada mudou a minha vida. Eu 
não tinha noção de futuro e agora tenho planos. Sou 
conhecido na minha cidade e até tenho mais liberda-
de. Com dedicação, ganhei cinco medalhas de ouro, 
pude me preparar para o Enem e escolher uma car-
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reira”. Prestes a se mudar para Cedro, onde vai cursar 
mecatrônica industrial, Ricardo acredita ter só come-
çado a traçar a sua trajetória de sucesso. É um curso 
técnico superior: “Nos próximos anos, quero focar nos 
estudos e me profissionalizar. Sou o primeiro da minha 
família a ir para faculdade. 

Meu irmão está terminando o ensino médio. O 
estudo já abriu muitas portas para a gente. Eu gostava 
de matemática, mas não sabia que era bom. A Olim-
píada me permitiu ver isso e muito mais.” 

Vejam a importância também desse depoimento 
e o que acontece numa cidade pequena e, normalmen-
te, em nosso País. As nossas crianças estão muito 
focadas nas questões que são importantes, que gos-
tamos – isso faz parte da cultura nacional –, como o 
futebol, por exemplo. 

Ouvi o Senador Cristovam Buarque dizer, várias 
vezes, que gostaria que a população brasileira pudesse 
celebrar também os nossos craques em matemática, 
engenharia, letras. E nós temos aqui uma semente 
desse novo momento em que um jovem afirma que 
é reconhecido e conhecido na sua cidade, se tornou 
uma referência na sua cidade em função do excelen-
te desempenho que vem colhendo nas olimpíadas 
de matemática, que abriu também porta para novas 
oportunidades na sua vida, mostrando a importância 
da educação na transformação da sociedade brasileira.

Realmente, Senador Jorge Viana, quando inicia-
mos a Olimpíada Brasileira de Matemática nas escolas 
públicas, V. Exª era o Governador do Estado do Acre e 
se associou a esse esforço do Ministério da Ciência e 
Tecnologia. Mas eu quero registrar que, nesta vida pú-
blica, a questão que traz mais felicidade para a gente é 
perceber que uma ação, uma iniciativa tomada lá atrás, 
teve sustentabilidade, teve continuidade porque a ideia 
era boa e se assentou em bons alicerces que garanti-
ram essa execução. Os resultados mostram que, com 
criatividade, com compromisso, há várias formas de me-
lhorar a qualidade do ensino no Brasil, especialmente 
melhorando a qualidade do ensino da matemática, tão 
importante na formação das carreiras tecnológicas, que 
são fundamentais para o desenvolvimento do Brasil. 

Mais uma vez, quero aqui registrar o entusiasmo 
do Presidente Lula em relação à Olimpíada de Mate-
mática, a cobrança para que ampliássemos isso para 
as olimpíadas de português e de astronomia, que já 
são realizadas pelo Ministério da Ciência e Tecnologia; 
o empenho, o engajamento, o entusiasmo do então Mi-
nistro Eduardo Campos, que, com seu compromisso, 
associou a realização das olimpíadas à questão das 
bolsas de iniciação científica júnior para os alunos e 
as bolsas de iniciação científica para professores que 
estavam em graduação. 

Quero também registrar a participação de Cé-
sar Camacho, Suely Druck, Ildeu de Castro Moreira, 
no nascedouro desse projeto que tive oportunidade 
de coordenar. 

Ouço com muita alegria o Senador Cristovam 
Buarque.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 
Senador Rodrigo, eu quero voltar à sua comparação 
com os grandes craques de futebol, dizendo que há 
uma explicação fácil por que nós temos tantos cra-
ques, Senador Jorge Viana, e não temos um Nobel, 
não somos produtores de alta tecnologia no Brasil. É 
porque no futebol a bola é redonda para todos, mas, 
na educação, ela é redonda para uns e quadrada para 
outros. Se a bola é redonda para todos, num País com 
200 milhões de habitantes é natural que haja um bom 
número de bons profissionais, ainda mais se é uma 
área que nos satisfaz, de que nós gostamos, que nos 
seduz, como é o futebol. Educação não nos seduz. 
Além disso, não temos escolas redondinhas, iguais 
para todos. Então, nós selecionamos os cientistas, 
os profissionais de alto nível entre um número muito 
pequeno de brasileiros. O resto deixamos para fora. 
Aliás, o futebol já foi assim. No começo do século XX, 
os negros não podiam jogar futebol. Futebol era um 
esporte de rico. Imagine quantos craques não teríamos 
perdido se o futebol continuasse sendo um esporte 
de branco. É o que estamos perdendo por educação 
ser uma atividade dos que têm dinheiro. Nós estamos 
jogando fora nossos cérebros por não lhes dar o tram-
polim que permite a eles saltarem, que é a educação 
de qualidade. A grande meta deste País é a escola 
igual para todos e a escola de qualidade para todos. 
Aí nós não vamos desperdiçar nenhum recurso. E aí 
não tenha dúvida de que, da mesma maneira que nós 
temos os melhores craques de futebol, porque a bola 
é redonda para todos e as regras são as mesmas, 
nós poderemos ter os grandes cientistas, os grandes 
profissionais, os grandes cérebros do mundo inteiro. 
Está faltando praticar o cérebro. Praticamos muito as 
pernas e, felizmente, isso nos dá muitas alegrias, mas 
não praticamos o cérebro do povo brasileiro.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – Muito obrigado, Senador Cristovam. E apenas 
para concluir, veja que é possível – e esse é o grande 
desafio brasileiro –, com medidas relativamente simples 
e buscando o conhecimento de quem tem o conheci-
mento, a expertise, no caso o Instituto de Matemática 
Pura e Aplicada. 

A Olimpíada de Matemática, Senador Jorge Viana, 
já existia, mas existia apenas no âmbito das escolas 
privadas e atendia um número irrelevante de alunos 
para um país das dimensões do Brasil. O grande de-
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safio foi exatamente realizar a Olimpíada Brasileira de 
Matemática das escolas públicas nas escolas públicas 
e, aí, atingindo esse contingente enorme de brasilei-
ros, inicialmente 10 milhões de alunos e, agora , mais 
recente, 19 milhões e 100 mil alunos.

Mas não podemos deixar de registrar o papel do 
educador, dos professores. Percebemos muitas vezes, 
Jorge Viana, que uma escola no interior de determina-
do Estado, muitas vezes sem as mesmas condições 
de outras, tem um resultado, Senador Dornelles, que 
chama a atenção, e, quase sempre, numa escola que 
tem um resultado diferenciado, vamos ver que ali tem 
um educador especial, que constrói formas, digamos, 
inteligentes, alternativas, de ensinar matemática e, 
com isso, amplia o interesse dos alunos...

(Soa a campainha.)

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – ...pelo conhecimento da matemática. 

Portanto, Senador Jorge Viana, como disse, nós 
tivemos a alegria com a vitória do Botafogo, ontem, 
mas quero registrar que uma alegria ainda maior eu 
tive hoje, ao ler essa matéria de O Globo, de ver o re-
sultado de um trabalho que vem dando frutos e vem 
contribuindo para melhorar a qualidade da educação 
pública no nosso País.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Cumprimento V. Exª, Senador Rodrigo Rollem-
berg. Digo que V. Exª ajudou a construir essa história de 
sucesso, sendo um dos cargos de confiança do então 
Ministro Eduardo Campos, que executava uma políti-
ca conjunta do Governo do Presidente Lula. Hoje, as 
olimpíadas são uma realidade, motivo de orgulho para 
todos nós brasileiros e renovam a nossa fé, a nossa 
esperança num futuro melhor para o País.

Convido para fazer o uso da palavra o Senador 
Francisco Dornelles, que tão bem representa o Estado 
do Rio de Janeiro nesta Casa.

V. Exª dispõe do tempo regimental de 20 minutos, 
Senador Dornelles.

É uma satisfação, para mim, enorme, presidir 
uma sessão, onde V. Exª é o orador.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP 
– RJ. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Senador Jorge Viana, Srªs e Srs. Senadores, 
eu queria dizer, Senador, que é uma honra para mim, 
muito grande, participar hoje desta sessão presidida por 
V. Exª, a quem eu reitero meu maior respeito e minha 
maior admiração, pelo trabalho que V. Exª realizou em 
todos os cargos que tem ocupado no País. 

A Presidente Dilma Rousseff vetou projeto, apro-
vado pelo Congresso, de autoria do ilustre e competente 

Senador Vital do Rêgo. De modo que assim, Senador 
Ferraço, a inconstitucionalidade do Projeto Vital do 
Rêgo não está sendo questionada somente por par-
lamentares do Rio e do Espírito Santo, nem pelos ju-
ristas mais renomados do País. A grande contestação, 
hoje, ao Projeto Vital do Rêgo vem da Presidenta da 
República Dilma Rousseff. 

Eu estou certo, Senador Jorge Viana, de que as 
Lideranças do Governo e do Partido que apoia o Go-
verno vão defender o veto da Presidenta Dilma Rous-
seff. Entretanto, eu vou me antecipar e discutir alguns 
pontos relacionados com esse veto.

Três inconstitucionalidades flagrantes existem no 
projeto. A primeira está relacionada com o artigo 20, 
§ 1º, da Constituição. Eu quero dizer, de início, que o 
petróleo pertence à União Federal. Ninguém discute 
isso. A União Federal pode distribuir os lucros que ela 
obtém na exploração do petróleo, respeitados os dis-
positivos orçamentários, da maneira que ela quiser. O 
royalty, entretanto, é uma compensação que aquele 
que explora, direta ou indiretamente, o petróleo deve 
aos Estados e Municípios que sofrem o desgaste da 
exploração, que têm o desgaste e o ônus daquela 
exploração no seu território ou no mar confrontante. 

Assim sendo, Sr. Presidente, ela é reconheci-
damente uma receita originária desses Estados. A 
Constituição diz que é uma compensação devida a 
Estados e Municípios produtores e confrontantes ou à 
administração direta da União. Ora, não poderia uma 
lei federal distribuir e destinar aos Fundos de Partici-
pação dos Estados e dos Municípios uma receita que 
pertence ao Estado produtor e confrontante.

Eu queria ler aqui o trecho da Presidenta Dilma 
Rousseff sobre o assunto: 

Os royalties fixados na legislação constituem 
uma compensação financeira dada aos Esta-
dos e Municípios produtores e confrontantes 
em razão da exploração do petróleo em seu 
território. Devido a sua natureza indenizatória, 
os royalties incorporam-se às receitas originá-
rias desses Estados, inclusive para efeitos de 
disponibilidade futura. Trata-se, portanto, de 
uma receita certa, que, em vários casos, foi 
objeto de securitização ou operações de an-
tecipação de recebíveis 

A Presidenta da República diz claramente que o 
royalty é uma receita originária dos Estados e Municí-
pios onde é feita a exploração, dos Estados e Municí-
pios confrontantes, dos Estados e Municípios vizinhos.

A Constituição não fala de distribuição a Estados 
e Municípios. E esse é o primeiro vício de inconstitu-
cionalidade.
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Em segundo lugar, Sr. Presidente, ele destinou 
aos Fundos de Participação dos Municípios royalties 
de contratos já assinados. Ele não se limitou a dizer 
que os contratos que forem assinados futuramente 
pertenceriam aos Fundos de Participação dos Estados. 

Ora, no momento em que se assina um contrato 
para exploração de petróleo, estão definidos os ele-
mentos e as obrigações decorrentes dessa assinatura. 
Está definido qual vai ser o campo sujeito à exploração, 
qual a obrigação das partes, quanto cabe à União, que 
é dona do petróleo, quais são as obrigações da empre-
sa que vai receber o campo e daqueles que sofrem o 
dano da sua exploração. De modo que está definido 
naquele momento. Não se pode mudar futuramente, 
nem para aumentar a contribuição da empresa, nem 
para aumentar o volume que se deve aos Estados. Os 
elementos são fixados naquele momento. 

E a Presidenta disse também, com muita pro-
priedade, que as novas regras de distribuição, “ao não 
ressalvar sua aplicação aos contratos já em vigor, vio-
lam frontalmente o disposto no inciso XXXVI do art. 
5º” da Constituição.” 

De modo que são palavras da própria Presidenta 
da República que utilizo para defender a manutenção 
do veto.

Terceiro ponto, Sr. Presidente, quero me referir 
a certos aspectos orçamentários da razoabilidade or-
çamentária. 

O Projeto de Vital do Rêgo foi aprovado em 2011. 
Ele trata de royalties distribuídos em 2012 e 2013. Ora, 
os royalties de 2012 já tiveram o destino que lhes cabia 
anteriormente. Já foram utilizados para pagar dívidas, 
já foram utilizados para negociação de recebíveis, já 
foram incorporados à Previdência de cada Estado.

De modo que não pode, em 2013, um projeto de 
lei dizer como devem ser distribuídos os royalties de 
2011 e 2012. Esse dispositivo fere o art. 167 da Cons-
tituição, a que a Presidenta Dilma também se refere: 
“A alteração desta realidade jurídica afronta o disposto 
no inciso XXXVI do art. 5º e o princípio do equilíbrio 
orçamentário previsto no art. 167, ambos da Consti-
tuição Federal.”

Sr. Presidente, é com essas palavras e expres-
sões da Presidenta Dilma Rousseff que venho pedir 
a todos os parlamentares que mantenham o veto da 
Presidenta, porque a derrubada do veto, realmente, 
significa a manutenção de uma lei que fere princípios 
básicos da Constituição brasileira.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC) 

– Eu só pediria ao Senador Ferraço, se puder, assumir 
a Presidência da sessão, para que eu possa fazer uso 
da palavra e, logo em seguida, o Senador Alvaro Dias.

Cumprimento o Senador, ex-Ministro, Francisco 
Dornelles, pelo pronunciamento, sempre conciso e com 
um conteúdo que nos faz pensar e refletir.

O Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a 
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Ricardo Ferraço.

O SR. PRESIDENTE (Ricardo Ferraço. Bloco/
PMDB – ES) – Como orador inscrito, concedo a pa-
lavra a S. Exª o Senador Jorge Viana, que dispõe do 
tempo regimental, para a sua manifestação.

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Agra-
deço o Sr. Presidente, Senador Ricardo Ferraço, cum-
primento os demais colegas, a Senadora Ana Amélia, 
os demais colegas aqui no plenário, todos que nos 
acompanham pela TV Senado, pela Rádio Senado, 
pela Internet. 

O que me traz à tribuna, Sr. Presidente, é um ato 
da Mesa, aliás, um ato conjunto, o Ato Conjunto nº 1, 
de 2013, do Presidente da Câmara e do Presidente 
do Senado, que cria uma Comissão Mista destinada 
a elaborar, em 60 dias, uma proposta de reforma para 
o Regimento Comum do Congresso Nacional. Esse é 
um tema – hoje, ainda cedo, dei entrevista para a Rá-
dio Senado – da maior importância. 

E reproduzo, aqui, os termos do Ato Conjunto 
assinado pelo Presidente Renan e pelo Presidente 
Henrique Alves, Presidente da Câmara: 

O Presidente do Senado Federal e o Presiden-
te da Câmara dos Deputados, no uso de suas 
atribuições regimentais resolvem: 
Art. 1º Fica instituída uma Comissão Mista, 
composta por 6 Senadores [ou Senadoras] e 
6 Deputados Federais, destinada a elaborar, 
no prazo de 60 dias, Projeto de Resolução de 
Reforma do Regimento Comum do Congres-
so Nacional.
Art. 2º A Comissão compor-se-á dos Senado-
res Romero Jucá, Lobão Filho, Flexa Ribeiro, 
Walter Pinheiro, Jorge Viana, Ana Amélia, e 
dos Deputados Federais Cândido Vaccarezza, 
Osmar Serraglio, Bruno Araújo, Mendoça Filho, 
Júlio Delgado e Jô Moraes.

Essa composição começa a trabalhar nos pró-
ximos dias e o ato foi assinado dia 1º de março pelo 
Presidente Renan Calheiros e pelo Presidente Hen-
rique Alves.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, talvez a 
população não entenda, mas o Regimento Comum é 
o regimento que estabelece as normas para as reuni-
ões do Congresso Nacional.
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Amanhã, teremos uma sessão do Congresso. 
Estaremos reunidos no mesmo espaço, na Câmara 
dos Deputados, Senadores e Senadoras, Deputados 
e Deputadas, deliberando sobre uma matéria que é 
prerrogativa do Congresso Nacional, provavelmente 
sobre um tema que V. Exª trouxe há pouco à tribuna, os 
vetos presidenciais ligados aos royalties – e que aca-
ba também de ser levantado pelo Senador Dornelles.

Mas amanhã também a expectativa é que se 
aprecie, que se comece a debater sobre a votação 
do Orçamento da União, que deveria ter sido votado 
ainda no ano passado. E toda essa problemática que 
estamos vivendo, de certa forma, decorre do que te-
mos de Regimento Comum.

Nós temos hoje um Regimento Comum que foi 
elaborado em 1970, em pleno regime militar, no auge do 
que tínhamos de pior no regime de exceção, o governo 
Médici. Exatamente naquele período, em 1970, com a 
Resolução nº 1, elaborou-se o Regimento Comum do 
Congresso. Imagine em que condições! 

Esse regimento tem 152 artigos, passou por gran-
des transformações e mudanças a partir da Constituição 
Federal de 1988, com várias resoluções subseqüentes. 

Então, o que temos é que a partir da Constituição 
de 88 foram expedidas resoluções que alteram o Re-
gimento Comum, mas não fazem parte do Regimento 
Comum; é como se elas fossem anexos. Obviamente 
que estabelecem também as diretrizes para o Regi-
mento Comum.

Eu tenho aqui em minhas mãos o Regimento 
Comum. Ele tem 152 artigos e ele se encerraria aqui, 
exatamente aqui. E tudo isso aqui, que é quatro vezes 
o tamanho do Regimento, são resoluções que têm de 
ser consultadas quando se tem dúvida sobre o Regi-
mento Comum do Congresso Nacional. E aí faço al-
gumas observações, Sr. Presidente. 

A primeira delas é essa falta de coesão estrutural 
do texto do Regimento Comum do Congresso Nacional, 
e o problema é que elas não estão reunidas em um 
único texto. Como foi dito, o atual Regimento Comum 
do Congresso Nacional foi originalmente aprovado pela 
Resolução nº 1, de 1970. No entanto, muitas resoluções 
foram sendo editadas em separado. Apesar de serem 
consideradas parte integrante do Regimento, elas não 
compõem um texto único. Várias resoluções integram 
o Regimento Comum, mas não estão reunidas em um 
só texto. Então, não tenho dúvidas de que essa Co-
missão tem um trabalho a fazer da maior importância. 

Vamos pegar um exemplo da Resolução nº 1, de 
2002, que dispõe sobre medidas provisórias, porque 
a essência do Regimento Comum é tratar de medidas 
provisórias – ou seja, aquilo que é comum à Câmara e 
ao Senado, às sessões do Congresso –, vetos, CPMIs 

e as matérias orçamentárias; é basicamente isso que 
o Regimento Comum deve regular. E, referindo-me à 
Resolução nº 1, de 2002, que dispõe sobre as medidas 
provisórias, em seu art. 1º o legislador colocou: “Esta 
Resolução é parte integrante do Regimento Comum”. 
Contudo, o leitor não a encontra na estrutura do Regi-
mento Comum. A Resolução nº 1, de 2002, é apenas 
um exemplo das regras dispersas que, desnecessa-
riamente, tanto dificultam o trabalho no Legislativo e 
geram conflitos e debates, geram demandas judiciais.

Outro aspecto que eu queria ressaltar é que as 
principais matérias reguladas pelo Regimento, como 
falei ainda há pouco, são as medidas provisórias, as 
matérias orçamentárias, o Plano Plurianual, a Lei de 
Diretrizes Orçamentária, a lei orçamentária anual, ve-
tos e CPMIs...

Essas são as matérias conflituosas, que sempre 
geram debate, dúvidas, e sempre geram demandas 
depois de deliberadas no Congresso, nos tribunais, 
especialmente no Supremo Tribunal Federal.

Eu queria dizer que, sobre as medidas provisó-
rias, inicialmente faremos um breve histórico: com a 
promulgação da Constituição de 1988, foi editada a 
primeira resolução no Congresso para regular o pro-
cesso legislativo das medidas provisórias. Essa resolu-
ção é a nº 1 de 1989. Então, nós temos aí: o Governo 
do Presidente Sarney, do Presidente Collor, de Itamar, 
Fernando Henrique, Lula, que, de alguma maneira, até 
o final do Governo do Presidente Fernando Henrique, 
vinham – e tudo era resolvido a partir da apreciação 
dessa Resolução nº 1, de 1989. Entretanto, as medidas 
provisórias, criadas para serem passageiras na Cons-
tituição, como fica expresso no próprio nome – provi-
sórias – passaram a ser quase uma lei permanente, 
exatamente por conta desse conflito, que nós sempre 
tivemos. Como agora, amanhã, vamos ter uma sessão 
onde se consultará a todo instante, a todo momento, 
o Regimento Comum. 

O Presidente da República editava uma medida 
provisória e, antes do seu vencimento, em trinta dias, 
que elas tinham um prazo de trinta dias, eram reedi-
tadas, e, passados mais trinta dias, novamente reedi-
tadas, e assim ficavam anos sendo reeditadas várias, 
milhares de medidas provisórias, mês a mês. Diante 
do silêncio de um Congresso que não cumpria o que 
estava estabelecido na própria Constituição. Isso per-
durou até que fosse aprovada a Emenda de nº 32, 
em 2001, que estabeleceu um novo regramento, ou 
explicitou o regramento para as medidas provisórias, 
onde se estabeleceu a Resolução nº 1, de 2002, que 
vale até hoje. 

Com essas mudanças, o Presidente da República 
ficou impedido de reeditar medidas provisórias. E aí 
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nós tivemos, em contrapartida, um prazo: o prazo de 
trinta dias da vigência passou para sessenta, poden-
do ser reeditado mais sessenta dias. Isso em 2001, 
com aquela modificação, salvo engano, uma proposi-
ção apresentada pelo então Deputado Aécio Neves. 
O certo é que, esgotado o prazo de cento e vinte dias 
sem que o Congresso se manifestasse, a medida pro-
visória perdia o efeito. 

Ora, Sr. Presidente, com essa questão o nosso 
Governo inclusive se viu diante de um grande desafio. 
Até ai, não era tão complicado se governar neste País, 
em que se busca a todo o momento e se recorre a todo 
momento às medidas provisórias. Elas eram reeditadas 
quase que indefinidamente. E com essa normativa exa-
tamente no começo, quando o Presidente assume, ficou 
explicito que ela deixaria de ser lei em 120 dias, caso 
não viesse a ser apreciada pelo Congresso. Ai estava 
se colocando novamente a importância do Congresso, 
mas estava se colocando um desafio para o Governo 
de compor uma aliança em condição de governar. Daí 
surgiu o governo de coalizão que teve que ser montado 
por necessidade pelo Presidente Lula especificamen-
te no segundo mandato. E de lá para cá as medidas 
provisórias passaram a tramitar separadamente nas 
duas Casas: na Câmara e no Senado. Primeiro ocorre 
uma manifestação prévia na Comissão Mista de depu-
tados e senadores, caso aprovada a MP vai à votação 
na Câmara e depois segue para o Senado. 

Em resumo, o fim da reedição pelo Presidente 
da República e a tramitação separada na Câmara e no 
Senado foram as duas grandes mudanças feitas pela 
Emenda Constitucional nº 32, de 2001, regulamentada 
na Resolução nº 1, de 2002. 

Mais isso estava escrito, mas não vinha sendo 
cumprido, as comissões não apreciavam às medidas 
provisórias e elas iam direto para o plenário. Nós ficamos 
assim até março de 2012, quando veio uma outra novi-
dade. Esse judicializado estava esperando uma decisão 
do Supremo. E a diferença é que em 2001 as mudanças 
foram feitas pelo Parlamento. E aí eu chamo a atenção, 
Sr. Presidente, dos colegas senadoras e senadores.

Vejam só, havia uma normativa constitucional; ela 
não foi regulamentada. O Parlamento aclarou essa nor-
mativa com a 32, de 2001. Uma parte da tramitação de 
medidas provisórias ficou ainda não sendo cumprida. 
Recorre-se ao Supremo, e o Supremo começa, então, 
a substituir o papel do Congresso. 

E eu acho que essa é a coisa mais grave que te-
mos hoje acontecendo no País: em virtude de o Con-
gresso não cumprir com as suas prerrogativas, quem 
perde aqui recorre ao Supremo e o Supremo começa 
a estabelecer normas, substituindo, inclusive, as prer-
rogativas do próprio Congresso. 

É o caso típico. Em março de 2012, veio essa 
novidade, onde o Supremo alterou a tramitação das 
medidas provisórias. E por que razão ele fez isso? Por-
que se recorreu ao Supremo sobre a Emenda nº 32, 
e o Plenário do Supremo declarou inconstitucional o 
art. 5º da Resolução nº 1, de 2002, entendendo que 
o prazo de funcionamento das comissões mistas não 
deveria ser de 14 dias improrrogáveis; para o Supremo, 
as MPs devem ficar nas comissões mistas pelo tempo 
que for necessário para a sua aprovação ou rejeição, 
só saindo de lá em direção à Câmara dos Deputados 
quando forem efetivamente apreciadas, mesmo que 
para isso leve bem mais tempo do que os 14 dias.

É dentro desse fato concreto que encontramos 
algo que alguns traduzem como judicialização da po-
lítica. É quase um processo, porque é absolutamente 
normal que se recorra ao Supremo Tribunal quando 
se tem uma dúvida sobre a aplicação da nossa Cons-
tituição. O Supremo é o guardador da Constituição, é 
quem pode interpretar a Constituição. Mas quem ela-
bora as leis é esta Casa. 

Agora, aqui, o costume é esse: perde-se uma 
votação, recorre-se ao Supremo no outro dia. E isso 
tem tirado as prerrogativas do Senado, da Câmara e 
do Congresso Nacional. Falo isso sem medo de errar. 
Isso não era assim. Até, salvo engano, a presidência 
do grande jurista e parlamentar Paulo Brossard, até 
ali, quando se tentava recorrer sobre matérias que 
são prerrogativas do Congresso, o Supremo devolvia, 
dizendo: “Essa matéria é prerrogativa do Congresso. 
O Congresso resolva, delibere sobre ela”. 

Mas, nos últimos anos, não tem sido assim. O 
Congresso está sempre esperando uma decisão da 
Justiça para poder trabalhar e cumprir suas prerro-
gativas, constitucionais inclusive. Foi o caso, agora, 
desse debate, é o caso agora desse debate sobre 
vetos, que tem todo o vínculo com o que falo neste 
pronunciamento.

E o fato, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
como se vê, é que o regramento sobre as medidas 
provisórias vem sendo alterado e que o texto atual 
está ficando obsoleto. Para piorar, as normas sobre os 
procedimentos de medidas provisórias estão fora da 
estrutura do Regimento Comum. Então, essa comis-
são tem que trazer para dentro do texto do Regimen-
to Comum o regramento sobre medidas provisórias.

O segundo item de que o Regimento Comum 
trata são matérias orçamentárias. Essas matérias or-
çamentárias são o Plano Plurianual, a Lei de Dire-
trizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual, a 
LOA. E a regulamentação está na Resolução nº 1, de 
2006, que é separada também do corpo do Regimento 
Comum. Isso deixa bem claro o quanto é acertada a 
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decisão dos Presidentes das duas Casas de nomear 
uma comissão para tratar de unificar essas normati-
vas e fazer um Regimento Comum que tenha regras 
claras, que aponte o caminho de maneira clara para 
eventuais conflitos.

Se as matérias que estão vinculadas ao Regimen-
to Comum são conflituosas, e o são – Orçamento, vetos 
presidenciais, funcionamento de CPMIs, comissões 
parlamentares mistas, e, ao mesmo tempo, medidas 
provisórias –, é fato que uma grande contribuição que 
estaríamos dando para o Congresso seria o estabele-
cimento de um novo Regimento Comum que atenda a 
essa expectativa, para que a gente saia desse quase 
confronto permanente, que é absolutamente, eu diria, 
até antipedagógico para a sociedade, porque esse 
conflito permanente entre o Congresso e o Supremo 
não existe. Mas fica parecendo que ele existe. O Su-
premo tem a sua independência e deve-se recorrer a 
ele somente quando necessário, e o Parlamento tem 
que cumprir as suas prerrogativas e deixar de ficar re-
correndo ao Supremo por qualquer coisa, porque nós 
estamos vivendo, claramente, um processo de judi-
cialização das eleições, da política, das deliberações, 
do Senado, da Câmara e do próprio Congresso. E eu 
entendo que não é boa para a independência dos Po-
deres a situação que nós estamos vivendo.

Então, Sr. Presidente, eu queria concluir aqui a 
minha fala, dizendo que, diferentemente das MPs das 
matérias orçamentárias, que são disciplinadas por re-
soluções esparsas, os vetos e as CPMIs encontram 
abrigo no texto do Regimento Comum. Eles encon-
tram abrigo.

Mesmo assim, nada impede que os procedi-
mentos sejam revisados dentro dos limites fixados na 
Constituição, e é isso que essa Comissão certamente 
fará. Estou muito agradecido pelo privilégio de poder 
fazer parte dessa Comissão e poder colaborar para 
que possamos ter um Regimento Comum que ajude 
a resgatar o respeito e o prestígio que são tão essen-
ciais para o fortalecimento do Congresso Nacional.

Amanhã teremos um debate, um enfrentamento, 
e já antecipo que, com as regras de hoje, certamente o 
lado perdedor vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal.

Mas seria muito importante que já tivéssemos 
regulamentado todos os artigos da Constituição que 
dependem de regulamentação, que tivéssemos atuali-
zado, da década de 70 para os dias de hoje no Brasil, 
o Regimento Comum e o Regimento do Senado e o 
mesmo para o Regimento da Câmara.

O Regimento do Senado está nas mãos do Se-
nador Lobão Filho, e a Mesa Diretora do Senado está 
solicitando que haja a tramitação dele na Comissão 
e que ele possa chegar à Mesa Diretora do Senado, 

para que encontremos uma maneira de encaminhá-lo 
ao Plenário. E penso que, com isso, o Presidente desta 
Casa, o Senador Renan, e a Mesa Diretora cumprirão o 
seu papel de ajudar a resgatar o prestígio, o respeito e 
as prerrogativas do Senado e do Congresso Nacional.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Jorge Viana, o Sr. Ri-
cardo Ferraço deixa a cadeira da Presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Anibal Diniz.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – Obrigado, Senador Jorge Viana.

E agora, com a palavra, o Senador Alvaro Dias, 
pela Liderança do PSDB.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pela 
Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, Srªs Senadoras, inscreve-se hoje, nas 
páginas da imprensa brasileira, a crônica de um declí-
nio anunciado, com revelações que dizem respeito à 
performance administrativa da Petrobras, a grande e 
histórica empresa brasileira.

O declínio da Petrobras, com a sua trajetória des-
cendente, jamais foi ignorado pelo bloco oposicionista 
no Congresso Nacional. O alerta esteve presente, inú-
meras vezes, em pronunciamentos da tribuna do Sena-
do Federal e da Câmara dos Deputados e, sobretudo, 
no ato de instalarmos uma Comissão Parlamentar de 
Inquérito para investigar irregularidades denunciadas 
pela imprensa do País.

Liderei a iniciativa da coleta de assinaturas e, 
surpreendentemente, conseguimos o número regi-
mental. A CPI foi instalada. Obedecido o princípio da 
proporcionalidade, ela foi integrada, majoritariamente, 
por representantes do Governo.

O que pretendia investigar a CPI? Um elenco de 
denúncias, como, por exemplo:

– indícios de fraudes nas licitações para refor-
ma de plataformas de exploração de petróleo 
apontados pela Operação Águas Profundas, da 
Polícia Federal;
– graves irregularidades nos contratos de cons-
trução de plataformas, apontadas pelo Tribunal 
de Contas da União;
– indícios de superfaturamento na construção da 
Refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, aponta-
dos por relatório do Tribunal de Contas da União;
– denúncias de desvios de dinheiro dos royalties 
do petróleo, apontadas pela Operação Royalties, 
da Polícia Federal;
– denúncias de fraudes do Ministério Público 
Federal, envolvendo pagamentos, acordos e 
indenizações feitos pela Agência Nacional de 
Petróleo a usineiros;



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 07123 

– denúncias de uso de artifícios contábeis que 
resultaram em redução do recolhimento de im-
postos e contribuições no valor de R$4,3 bilhões; 
e denúncias de irregularidades no uso de verbas 
de patrocínio da estatal. Essa mágica contábil foi 
a primeira de uma série adotada pelo Governo 
do PT.

Era inaceitável, sob qualquer ângulo republicano, 
assistir, de forma indiferente, à maior empresa estatal 
brasileira frequentando, com assiduidade, as páginas 
policiais da imprensa. Uma realidade que, obrigatoria-
mente, deve ser objeto de máxima atenção por parte 
do Poder Legislativo em sua competência de fiscali-
zação sobre o Poder Executivo.

Como agravante, sobrepunha-se o fato de o braço 
auxiliar do Poder Legislativo, o Tribunal de Contas da 
União, considerar essa estatal uma das mais fechadas 
e resistentes no repasse de informações ao Tribunal, 
havendo, inclusive, registro de casos de fornecimen-
to de dados incorretos, informações desencontradas. 
A caixa-preta a que, por tantas vezes, nos referimos 
desta tribuna.

Foi nesse contexto, em face da existência de uma 
sucessão de denúncias de irregularidades e desvios 
de recursos feitas pela Polícia Federal, Ministério Pú-
blico e Tribunal de Contas da União, bem como das 
dificuldades desses órgãos em obter as informações 
necessárias para concluir as investigações, que fomos 
compelidos a investigar os fatos, por intermédio da 
Comissão Parlamentar de Inquérito. Não foi, portanto, 
picuinha ou revanchismo, oposicionismo irresponsável, 
que nos moveu. Agimos em absoluta sintonia com os 
ditames republicanos.

A verdade cristalina é que o Governo, a partir da 
instalação da CPI da Petrobras, depois de tentar impe-
dir a sua concretização, encarregou sua base de apoio 
de preparar as exéquias desse colegiado. Na prática, 
o Presidente da República assumiu a liderança desse 
processo. Pessoalmente, o Presidente da República 
assumiu a liderança do processo de abafa CPI da Pe-
trobras. Foi ele quem comandou e orientou o denomi-
nado “tratoramento” da comissão. Sem condições de 
impedi-la, já que o Supremo Tribunal Federal assegu-
raria à minoria o direito de instalar a CPI, o Governo a 
dominou de forma absoluta, desrespeitando as mais 
caras tradições do Senado Federal. 

Ela foi transformada em palco para narrativas 
técnicas e conceituais, passando ao largo das denún-
cias. Em reação, a oposição anunciou, no dia 10 de 
novembro de 2009, sua retirada definitiva da comis-
são, sem, no entanto, abdicar do dever de apurar as 
denúncias que ensejaram a criação da CPI. Nesse 
sentido, 18 representações foram encaminhadas ao 

Ministério Público. Completamos a 19ª no final do ano, 
quando protocolei, no dia 21 de dezembro, mais uma 
representação, a respeito da negociata denunciada, 
realizada no Texas, da usina Pasadena. Depois nos 
referiremos a ela. 

Na verdade, essas 18 representações, à época, 
significavam uma espécie de relatório final paralelo, 
antecipado, da oposição, com o intuito de contribuir 
para o esclarecimento de pontos tão controvertidos da 
gestão, à época, da Petrobras. Prosseguimos investi-
gando e, dessa forma, mantendo em funcionamento 
uma CPI paralela, uma espécie de CPI paralela. 

Sendo assim, não podíamos compactuar com 
nenhuma encenação para abafar irregularidades gra-
víssimas. Apenas numa das representações, aponta-
mos um desfalque de US$2 bilhões, conforme estudo 
realizado pela assessoria técnica, que estabeleceu um 
comparativo dos preços das obras da Refinaria Abreu 
e Lima, em Pernambuco, com os preços das obras do 
gênero mais caras do mundo. 

Foram US$2 bilhões, considerando o preço es-
timado para a execução da obra àquela época, que 
era de US$4 bilhões. Hoje chegamos à previsão de 
US$20 bilhões para a conclusão dessa obra da Refi-
naria Abreu e Lima.

Fomos além, oferecendo representação contra 
empresas que, mesmo denunciadas pelo Ministério 
Público, continuavam celebrando contratos e se bene-
ficiando de recursos da Petrobras, bem como contra 
os fatos que envolviam os gastos com a manutenção 
e a recuperação do sistema de produção de óleo e 
gás natural da Região Norte. Denunciamos, ainda, no 
caso da compra da Suzano Petroquímica pela Petro-
bras, violação da Constituição Federal e fortes indícios 
de improbidade administrativa, sem falar na violação 
de sigilo funcional.

O rol de ilícitos identificados nos contratos da Pe-
trobras e suas subsidiárias parecia infindável. A venda 
de refinarias para a Bolívia por preço inferior ao valor 
de mercado foi objeto de outra representação junto ao 
Ministério Público.

A despeito do cenário de tantas ilicitudes, fomos 
impedidos de ter acesso a documentos, informações, 
prestações de contas, sem falar na obstrução para 
convocarmos pessoas que deveriam depor na CPI. 
Até mesmo os envolvidos e iniciados criminalmente 
no curso da Operação Águas Profundas da Polícia 
Federal foram blindados pela tropa de choque do Go-
verno. É de pasmar!

A única alternativa que restou à oposição foi 
abandonar o palco montado para atender os inte-
resses do Governo e o seu proselitismo adminis-
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trativo, na tentativa de ocultar desvios constatados 
pelo Tribunal de Contas e pelo Ministério Público. 

Na seleção de crimes listados pelo Ministério 
Público, havia formação de quadrilha, improbidade 
administrativa, enriquecimento ilícito, etc. As condutas 
criminosas eram inúmeras, impondo pesadas lesões 
ao patrimônio público. 

Nessa crônica de um declínio anunciado, devo 
ressaltar que a decisão de acionar o Ministério Público 
para a instauração dos procedimentos que ensejariam 
a investigação judiciária necessária já havia sido anun-
ciada por mim antes mesmo da instalação da comis-
são, prevendo a possibilidade da operação “abafa”. O 
compromisso foi cumprido.

Como destaquei à época, as irregularidades eram 
gravíssimas e não podiam ser sepultadas com honras 
fúnebres, como desejava o Governo, sob pena de pre-
valecer o manto da impunidade que protegia os des-
mandos na administração do Presidente Lula.

O desmonte da Petrobras estampado atualmen-
te é decorrente desse declínio anunciado. Não é por 
acaso que o lucro da empresa em 2012 – R$21,18 
bilhões – foi 36% menor que o do ano anterior. Não é 
surpreendente verificar que a Petrobras perdeu R$53,9 
bilhões em valor de mercado somente em 2013, até 28 
de fevereiro, segundo cálculos da consultoria Econo-
matica. O montante é maior que o verificado em todo 
o ano de 2012, de R$36,7 bilhões. E mais: desde o 
fim de 2010, a estatal perdeu R$179,3 bilhões de valor 
de mercado. Ora, Srs. Senadores, R$179,3 bilhões!

Como tão bem afirmou editorial do Jornal O Es-
tado de S. Paulo: 

[...] a Petrobras paga um preço devastador pela 
sujeição aos interesses político-partidários do 
Palácio do Planalto. Investimentos mal plane-
jados, orientação ideológica, loteamento de 
cargos”. [E prossegue:] “Os danos impostos 
à companhia são parte da herança desastro-
sa deixada pelo Presidente [...] [Lula] à sua 
sucessora.

É a consequência do balcão de negócios insta-
lado em Brasília, a pretexto de se assegurar gover-
nabilidade, como se impossível fosse governar sem 
balcão de negócios.

Não podemos esquecer que a recente decisão 
do Ministério Público Federal de representar junto ao 
Tribunal de Contas sobre denúncia que aponta evidên-
cias de atos lesivos ao patrimônio público na compra 
pela Petrobras de uma refinaria em Pasadena, nos 
Estados Unidos, a que me referi como a 19ª repre-
sentação que a oposição protocolou. Esta protocolei 

só, individualmente; as 18 anteriores foram protoco-
ladas conjuntamente pelo PSDB e pelo Democratas.

Registro que a compra da mencionada refinaria 
pela estatal foi objeto de representação de minha autoria 
no final do ano passado, dia 21 de dezembro. Solicitei, 
à época, abertura de inquérito civil administrativo e in-
diquei, caso comprovadas as denúncias, que fossem 
aplicadas aos responsáveis pela operação sanções 
previstas na Lei nº 8.429, de 1992, tais como perda 
da função pública, suspensão dos direitos políticos e, 
especialmente, o ressarcimento ao Erário dos danos 
causados ao patrimônio. Avalia-se um prejuízo de mais 
de US$1 bilhão nessa transação inusitada.

É bom repetir o que ocorreu com esta refinaria já 
antiga, eu diria longe da modernidade que se exige para 
a competição atual. Os belgas adquiriram por US$42 
milhões em 2005; em 2006 venderam à Petrobras por 
US$1,18 bilhão. Portanto, um negócio das arábias, um 
negócio da China, na verdade; um negócio do fim do 
mundo; um negócio que só poderia interessar aos cor-
ruptos da República, aos ladrões do Brasil. É preciso 
dar o nome correto a essa gente. Que nome poderia 
dar a alguém que assalta os cofres públicos tão des-
caradamente como nesta ocasião?

O que justificou essa transação diabólica? Não 
há nenhuma justificativa técnica. Não há nenhuma 
justificativa de natureza econômica. 

O que há aqui, certamente – e nós estamos au-
torizados a pressupor – é o desejo do enriquecimento 
fácil e ilícito à custa do patrimônio público. 

Esse é mais um escabroso capítulo da melancó-
lica crônica de um declínio anunciado. Aqui estão, Sr. 
Presidente, em minhas mãos as 19 representações – 
18 iniciais como consequência da CPI que instalamos 
e a última referente a essa transação do Texas. Elas 
representam a manifestação inequívoca que não nos 
curvamos aos desmandos e muito menos compactu-
amos com a impunidade.

Eu peço a V. Exª, Sr. Presidente, que autorize o 
registro nos Anais da Casa de todas essas represen-
tações. São 19! E agradeço a oportunidade de me 
pronunciar a respeito de mais essa história em vários 
capítulos que possibilitou a feitura da crônica do declí-
nio anunciado da grande empresa brasileira a Petro-
brás. Consequência do modelo de promiscuidade que 
temos que destruir, sob pena de comprometermos o 
futuro deste País; modelo de promiscuidade que liga 
o Executivo ao Legislativo através de um balcão de 
negócios, que possibilita o aparelhamento do Estado 
brasileiro com o loteamento dos cargos e a abertura 
das portas do Erário para a corrupção desenfreada.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – V. 
Exª permite um aparte?
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O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Eu 
concedo ao Senador Cristovam Buarque, com alegria, 
o aparte que solicita.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 
Senador Alvaro, apenas para dizer que o governante 
que não ouve críticas, não ouve alerta, mesmo vindos 
da oposição, vai tropeçar em algum momento. Para 
isso existe a democracia. A democracia não é só para 
que a cada quatro anos a gente veja com quem está 
a maioria, é para, durante o período entre uma eleição 
e outra dialogar-se. Nem sempre para aceitar. Para re-
bater muitas vezes. Mas não ter ouvidos fechados para 
o que vem da oposição. Eu aqui tenho escutado V. Exª 
falar tanto tempo e tenho certeza que o governo teria 
evitado alguns erros se tivesse escutado a sua fala. 
Mas mais grave, daqui para frente não escutar essas 
afirmações que o senhor está fazendo, seja para levar 
em conta, seja para dizer que não são exatamente as-
sim, é mais do que um tropeço, é um suicídio, porque 
é ficar conivente com coisas equivocadas que, mais 
dia menos dia, vão cobrar um alto preço. E a oposição 
vai poder dizer que alertou, vai poder dizer que não foi 
surpresa, vai poder dizer que eles não sabiam, por-
que a televisão, eu espero, deve ficar ligada também 
no Senado.

Então, eu parabenizo a sua fala como alerta ao 
Brasil, mais mesmo do que como crítica. E que o Go-
verno ouça e converse, como a gente está vendo, nos 
Estados Unidos, o diálogo permanente do Presidente 
da República com as lideranças da oposição, para ver 
como encaminhar os problemas que o país tem. Não 
tem futuro a democracia que não ouve a oposição. E eu 
digo isso sendo de um partido que é da base de apoio. 
Mas não tem futuro um Governo que não ouve a voz 
da oposição em tudo aquilo que ela traz como alerta, 
e mesmo naquilo que ela traz como crítica, para que 
seja combatida, seja refutada, mas jamais ignorada.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Mui-
to obrigado, Senador Cristovam Buarque. V. Exa, com 
a postura republicana, de independência, que adota, 
contribui para valorizar uma instituição como a nossa, 
tão desgastada por acontecimentos conhecidos da 

opinião pública brasileira. Certamente, essa postura 
de independência adotada por V. Exa, pela Senadora 
Ana Amélia, pelo Senador Pedro Taques, pelo Sena-
dor Randolfe e por tantos outros é uma postura que 
contribui para superarmos barreiras que nos impedem 
de recuperar a credibilidade que o Senado perdeu ao 
longo dos anos.

Este pronunciamento tem o objetivo de rememorar 
os fatos, de registrar nos anais da história, nos Anais 
do Congresso Nacional, do Senado Federal, mas tem 
o objetivo também de solicitar ao Ministério Público, à 
Procuradoria Geral da República, informações sobre 
a consequência dessas representações protocoladas. 
De algumas delas, sabemos... Desta última, está em 
curso o procedimento instaurado, que procura investi-
gar a denúncia. Esta última, a 19a, diz respeito à venda 
da refinaria de Pasadena.

Sei, por exemplo, de uma outra representação 
que protocolamos, referente à Refinaria Getúlio Vargas, 
em Araucária, no Paraná, onde o Tribunal de Contas 
constatou o desvio de R$800 milhões...

(Soa a campainha.)

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – ...na 
ampliação da refinaria. Sabemos que há um inquéri-
to em andamento na delegacia da Polícia Federal em 
Curitiba, no Estado do Paraná, mas queremos que o 
Ministério Público possa nos informar também sobre 
o andamento dos procedimentos que eventualmente 
foram adotados em razão dessas representações que, 
em nome da oposição, protocolamos nos últimos anos.

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
E, mais uma vez, reitero o pedido para que es-

ses documentos sejam registrados nos Anais do Se-
nado Federal.

Muito obrigado.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. 
SENADOR ALVARO DIAS EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso I e § 
2º, do Regimento Interno.)
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EXCELENTÍSSIMO 

REPÚBLICA 

SENHOR PROCURADOR-GERAL DA 

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA -

PSDB e o DEMOCRATAS - DEM, agremiações partidárias com representação 

no Congresso Nacional e com sede nesta Capital, a primeira no SGAS Quadra 

607, Edifício Metrópolis, Cobertura 02, CEP: 70.200-670, e a segunda no 

Senado Federal, Anexo I: 26° andar, CEP: 70,165-900, vêm, com o respeito e o 

acatamento devidos, à ilustre presença de Vossa Excelência, por intermédio de 

seus representantes no Senado Federal, subscrito in fine, com fulcro na 

legislação de regência e em especial nos artigos 5°, XXXIV, 'a), da Constituição 

Federal, e 14 da Lei n° 8.429, de 02.06.1992, apresentar a presente 

REPRESENTAÇA-O 

objetivando a apuração de possíveis ilegalidades e atas improbas praticados por 

dirigentes e funcionários da empresa PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. -

PETROBRAS, com endereço à Avenida República do Chile, n° 65, na cidade 

do Rio de Janeiro - RJ. 
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I - DOS FATOS E DO DIREITO 

o Tribunal de Contas da União, em cumprimento à disposições da 

Lei nO 9.755/ 98 e da Inst rução Normativa TCU nO 028/99 , eriou sitio na Internet 

denOluinado "Contas Públicas" (http://\>fWW.contaspublícas.gov.br ) visando dar 

maior efetividade aos princípios que norteiam a administração públic~ 

consagrados no act. 37 da Constituição Federal, em especial o da publicidade. 

Por força das disposições contidas na citada Lei e na Instrução 

Normativa do TeU, todos as órgãos, entidades e empresas públicas de todos os 

entes da Fcderação (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), no âmbito 

dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, estão obrigadas a disponibilizar 

en} seus sítios na Internet" em página especifica, dados sobre (i) montantes de 

cada um dos tributos arrecadados; (ii) relatórios resumidos da execução 

orçan1entária; (iii) balanço consolidado das contas, orçamentos do exercício e os 

respectivos balanços d o exercício anterior; (iv) resumos dos instrumentos de 

contrato ou de seus aditivos; e (v) as relações mensais de todas as compras feitas 

pela Administração direta ou indireta. 

Ocorre que a PETROB~S, sistematicaJTlente, não respeita o que 

determinado pela Lei nO 9.755/98 e pela Instrução Normativa TCU n" 028/ 99. 

De fato, conforme documentos em anexo, é possível perceber que 

as informações ofertadas pela PETROBRAS em seu si t io na Internet são 

incompletas, pois omitem.: 

(i) a correta identificação do bem comprado ou do serviço contratado; 

(ii) o fundamento legal da licitação, dispensa ou ínexigibilidade; 

(iii) o objeto claramente definido; 

(iv) aS datas de publicação do reSUll10 do instrumento no respectivo Diário 

Oficial; 

(v) o programa de trabalho originário dos recursos orçall1entários relativos 

ao objeto; 

(vi) o número e nome da Unidade Gestora emitente do empenho original; 

(vii) o número e nome .da Gestão à conta da qual c orrem os recursos; 

(viii) o número do empenho original; e 
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Ora, é sabido que a PETROBRAS é uma sociedade de economia 

mista, controlada pela UNIÃO, com prazo de duração indeterminado, vinculada 

ao MlNISTÉRIO DE MlNAS E ENERGIA, tudo em consonância com a Lei 

n' 9.478, de 06 de agosto de 1997 e o Estatuto Social da Empresa._ 

Porém, a PETROBRAS está, e diferente não poderia ser, obrigada 

a observar os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 

publicidade, da igualdade~ bem como o da economicidade. 

Assim, mesmo sendo a PETROBRAS uma empresa estatal 

exploradora de atividade econêmica e, portanto, sujeita ao regime jurídico 

próprio das empresas privadas, não se pode relevar o fato de que a 

PETROBR4.S é sociedade de economia mista, integrante da administração 

pública federal indireta, sujeitando-se, dessa forma, aos princípios de direito 

administrativo inseridos no caput do artigo 37 da Constituição Federal, bem 

como às demais normas, cm especial a Lei n' 9.755/98 e pela Instrução 

Normativa TeU n' 028/99. 

Portanto, ainda que possua autonomia administrativa, operacional e 

financeira, razão de ser da própria descentralização da administração pública, 

não pode a PETROBRAS abusar de sua liberdade de ação na consecução de 
seus fins, em detrimento principalmente do princípio constitucional da 

legalidade e da publicidade. 
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Dessa forma, do que foi exposto a PETROBRAS claramente 

infringiu a legislação pátria, em especial o disposto no artigo 37 da Consti tuição 

Federal, pois de fonna ilegal não observa o princípio da publicidade. 

Assim, a situação fálica antes relatada pode configurar violação ao 

inciso II, IV e VI do artigo 11 , da Lei 8.429/92: 

"'A ri. lI. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra 
os principios da administração pública qualquer ação ou omissão que 
viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às 
instituições, e notadamente: 
(.) 

II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de oficio; 

( .) 

IV - negar publicidade aos atas oficiais; 

(.) 

VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo;" 

II - CONCLUS.4 O 

Assim sendo, diante da legitimidade ativa de Vossa Excelência, 

bem como a função institucional do Ministério Público em defesa da ordem 

pública, com base nos argumentos colacionados na presente Representação, 

requer-se sejam apuradas as responsabilidades e adotadas as medidas cabíveis, 

em especial para apurar eventuais infrações a Lei na 8.429, de 02 de junho de 

1992; e demais normas da legi,lação pertinente. 
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Nesses Termos, 

Pede Deferimento. 

Brasília - DF, 11 de novembro de 2009. 

SENADOR SÉRGIO GUERRA 

SENADOR ANTÔNIO CARLOS - . 
MAGALHAES JUNIOR 

SENADOR ÁLVARO DIAS 

SENADOR JOSÉ AGRlPINO 
MAIA 
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EXCELENTÍSSIMO 

REPÚBLICA 

SENHOR PROCURADOR-GERAL DA 

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA -

PSDB e o DEMOCRATAS - DEM, agremiações partidárias com representação 

no Congresso Nacional e com sede nesta Capital, a primeira no SOAS Quadra 

607, Edificio Metrópolis, Cobertura 02, CEP: 70.200-670, e a segunda no 

Senado Federal, Anexo I, 26' andar, CEP: 70,165-900, vêm, com o respeito e o 

acatamento devidos, à ilustre presença de Vossa Excelência, por intermédio de 

seus representantes no Senado Federal, subscrito in fine, com fulcro na 

legislação de regência e em especial nos artigos 5', XXXIV, 'a', da Constituição 

FederaL e 14 da Lei n' 8.429, de 02.06.1992, apresentar a presente 

REPRESENTAÇAo 

objetivando a apuração de possíveis ilegalidades e atos improbas praticados por 

dirigentes e funcionários da empresa PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A, 

empresa subsidiária da PETROBRAS, com endereço à Rua General Canabarro, 

n' 500, Maracanã, CEP: 20.271-900, Rio de Janeiro - RJ. 
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I - DOS FATOS E DO DIREITO 

O Tribunal de Contas da União, em cumprimento à disposições da 

Lei na 9,755/ 98 e da Instrução Normativa TeU na 028/ 99, criou sitio na Internet 

denominado "Contas Públicas" (http://,-,,'WW,contaspubUeas,gov,br ) visando dar 

ITlaior efetividade aos princípios que norteiam a administração públ,c~ 

consagrados no art, 37 da Constituição Federal, em especial o da publ icidade, 

Par força das disposições contidas na citada Lei e na Instrução 

Normativa do TCU, todos os órgãos, entidades e empresas públicas de todos os 

entes da Federação (União, Estados, D istrito F ederal e Municípios), no âmbi to 

dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciálio, estão obrigadas a disponibilizar 

em seus sítios na Internet, em página específica, dados sobre (i) rrtontantes de 

cada um dos tributos arrecadados; (ii) relatórios resu.midos da execução 

orçamentária; (iii) balanço consolidado das contas, orçamentos do exercício e os 

respectivos balanços do exercici o anterior; (iv) resUITIOS dos instrUITlentos de 

contrato ou de seus aditivos; e (v) as relações mensais de todas as COlnpras feitas 

pela Administração direta ou indireta, 

Ocorre que a PETROBRAS DISTRIBUIDOR-\, S • .c'\.., 

sistcII1aticarnente, não respeita o que det enninado pela L,ei n Q 9.755/98 e pe l a 

Instrução Normativa TCU na 028/ 99, 

De fato, comolTIlc documentos em anexo~ é passivei perceber que 

as inforrrtações ofertadas pela PETROBRAS DISTRIBUIDOR-\, S,A eITl seu 

sitio na Internet são incoITlpletas, pois olTIitem: 

O) a correta identificação do bem comprado ou do serviço contratado; 

(ü) o fundamento legal da licitação, dispensa ou inexigibüidade; 

(iii) o objeto claramente def'tnido; 

(iv) O CNPJ/CPF do contratado; 

(v) as datas de assinatura e de pub licação do resumo do instrumento no 

respectivo Diário Oficial; 

(vi) 
(vii) 

a vigência; 

o programa de trabalho originário dos recursos orçamentários relativos 

ao objeto; 
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(viii) o número e nome da Unidade Gestora emitente do empenho original; 

(ix) o número e nome da Gestão à conta da qual correm os recursos; 

(x) o número do empenho original; e 

(xi) o valor global. 

Ora, a PETROBRAS DISTRIBlliDORA S.A como subsidiária da 

PETROBRÁS e, portanto, integrante da administração indireta, é controlada 

pelo Governo Federal e subordinada ao MINISTÉRIO DE MINAS E 

ENERGIA. 

Porém, asSllll como a PETROBR<\S, a PETROBR<\S 

DISTRIBUIDORA S.A está, e diferente não poderia ser, obrigada a observar os 

principios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da 

igualdade, bem como o da economicidade. 

Assim, mesmo sendo a PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A 

uma empresa estatal exploradora de atividade económica e, portanto, sujeita ao 

regime jurídico próprio das empresas privadas, não se pode relevar o fato de que 

a PETROBRAS DISTRIDUIDORA S.A é integrante da administração pública 

federal indireta, sujeitando-se, dessa forma, aos princípios de direito 

administrativo inseridos no caput do artigo 37 da Constituição Federal, bem 

como às demais normas, em especial a Lei n° 9.755/98 e pela Instrução 

Normativa TeU n° 028/99. 
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Portanto, ainda que possua autonomia administrativa, operacional e 

financeira, razão de ser da própria descentralização da admin istração pública, 

não pode a PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A abusar de sua liberdade de 

ação na consecução de seus fins, em detrimento principalmente do princípio 

constitucional da legalidade c da publicidade. 

Dessa forma, do que fo i exposto a PETROBRAS 

DISTRIBUIDORA S.A claramente infringiu a legislação pátria, em especial o 

dispôsto no artigo 37 da Constituição Federal, pois de forma ilegal não observa 

o principio da publicidade. 

Assim, a situação fática antes relatada pode configurar violação ao 

inciso II, IV e V1 do artigo 11, da Lei 8.429/92: 

"Arl. I I. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra 
os principias da administração pública qualquer ação ou omissão que 
viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade ás 
instituições, e nOladamente: 
(..) 

11 - retardar ou deixar de praticar. indevidamente. ato de oficio; 

IV - negar publicidade aos atas oficiais; 

(.) 

VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado afazê-lo.'" 
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II - CONCLUSÃO 

Assim sendo, diante da legitimidade ativa. de Vossa Excelência, 

bem como a função institucional do Ministério Público em defesa da ordem 

pública, com base nos argumentos colacionados na presente Representação, 

requer-se sejam apuradas as responsabilidades e adotadas as medidas cabíveis, 

em especial para apurar eventuais infrações a Lei n° 8.429, de 02 de junho de 

1992; e demais normas da legislação pertinente. 

Nesses Termos, 

Pede Deferimento. 

Brasília - DF, 11 de novembro de 2009. 

SENADOR SÉRGIO GUERRA 

SENADOR ANTÔNIO CARLOS 
MAGALHÃES JLWOR 

SENADOR ÁLVARO DIAS 

SENADOR JOSÉ AGRlPINO 
MAIA 
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EXCELENTÍSSIMO 

REPÚBLICA 

SENHOR PROCURADOR-GERAL DA 

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA -

PSDB e o DEMOCRATAS - DEM, agremiações partidãrias com represenlação 

no Congre;;so Nacional e com sede nesta Capital, a primeira no SOAS Quadra 

607, Edificio Metrópolis, Cobertura 02, CEP: 70.200-670, e a segunda no 

Senado Federal, Anexo I, 26' andar, CEP: 70,165-900, vêm, com o respeito e o 

acatamento devidos, à ilustre presença de Vossa Excelência, por intermédio de 

seus representantes no Senado Federal, subscrito in fine! com fulcro na 

legislação de regência e em especial nos artigos 5°> XXXIV, 'a'. da Constiruição 

Federal, e 14 da Lei n' 8.429, de 02.06. 1992, apresentar a presente 

REPRESENTAÇÃO 

objetivando a apuração de possiveis ilcgatidades e atos improhos praticados por 

dirigentes e funcionários da empresa PETROBRAS QUÍMICA S.A -

PETROQUISA, empresa subsidiária da PETRO~RAS, com endereço à Av. 

República do Chile, n' 65, 9'andar, parte, CEP: 20.031-912, Rio de Janeiro - RI. 
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I - DOS FATOS E DO DIREITO 

o Tribunal de Contas da União, em cumprimento à disposições da 

Lei n° 9.755/98 e da Instruçã.o Normativa TCU n° 028/ 99, criou sitio na Internet 

denominado "Contas Públicas" (htlp://www.contaspublicas.gov.br ) visando dar 

maior efetividade aos princípios que norteiam a administração pública, 

consagrados no art. 37 da Constituição Federal, em especial o da publicidade. 

Por força das disposições contidas na citada Lei e na Instrução 

Nonnativa do TCU, todos os órgãos, entidades e empresas públicas de todos os 

entes da Federação (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), no âm.bito 

dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, estão obrigadas a disponibilizar 

em seus sítios na Internet, em página específic~ dados sobre (i) 1110ntantes de 

cada um dos tributos arrecadados; (ii) re latórios resumidos da execução 

orçamentária; (iii) balanço conso lidado das contas, orçan1entos do exercício e os 

respect ivos balanços do exercício anterior; (i v) resumos dos instrUTI1entos de 

contrato ou de seus aditivos; e (v) as relações ll"wnsais de todas as compras feitas 

pela Administração d ireta ou indireta. 

Ocorrc quc a PETROQlJISA, sistematicruuent e, não respeita o que 

determinado pe la Lei n° 9.755/98 e pela Ins trução Normativa TCU nO 028/ 99. 
De fat o, confonne dDCUtnentos eITl anexo, é possível perceber que 

as infonnações ofertadas pela PETROQUISA em seu s itio na In ternet são 

incompletas, pois omitem: 

(i) o fundamento legal da licitação, dispensa ou inexigibilidade; 

( ii) as datas de assinatura e de publ icação do resUITlO do instrumento no 

respectivo Diário Oficial; 
(iii) a vigência; 

(iv) o programa de trabalho originário dos recursos orçamentários relativos 

ao objeto; 

(v) o núrnero e nome da Unidade Gestord. emi tente do empenho original; 

(vi) o número e nome da Gestão à cont a da qual correm os recursos; 

(vii) o nÚlnero do eITlpenho original; e 

(viii) o valor global. 
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Ora, a PETROQUISA como subsidiária da PETROBRÁS e, 

portanto, integrante da administração indireta, é controlada pelo Governo 

Federal e subordinada ao MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA. 

Porém, assim como a PETROBRAS, a PETROQUISA esta, e 

diferente não poderia ser, obrigada a observar os princípios da legalidade, da 

impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da igualdade, bem como o da 

economicidade. 

Assim, mesmo sendo a PETROQUISA uma empresa estatal 

exploradora de atividade económica e, portanto, sujeita ao regime jurídico 

próprio das empresas privadas, não se pode relevar o fato de que a 

PETROQUISA é integrante da administração pública federal indireta, 

sujeitando-se, dessa forma, aos princípios de direito administrativo inseridos no 

caput do artigo 37 da Constituição Federal, bem como às demais normas, em 

especial a Lei n° 9.755/98 e pela Instrução Normaiiva TCU n' 028/99. 

Portanto, ainda que possua autonomia administrativa, operacional e 

fmanceira, razão de ser da própria descentralização da administração publica, 

não pode a PETROQUISA abusar de sua liberdade de ação na consecução de 

seus fins, em detrimento principalmente do princípio constitucional da 

legalidade e da publicidade. 
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Dessa forma, do que foi exposto a PETROQUISA claramente 

infringiu a legislação pátria, em especial o disposto no artigo 37 da Constituição 

Federal, pois de fonna i1egal não observa o princípio da publicidade. 

Assim, a situação fática antes relatada pode configurar violação ao 

inciso II, IV e VI do artigo 11, da Lei 8.429/92: 

"Ar!. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra 
os principios da administração pú.blica qualquer ação ou omissão que 
viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às 
instituições, e notadamente: 
() 

II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de oficio; 

(.) 

IV - negar publicidade aos atos oficiais; 

(.) 

VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo;" 

II - CONCLUSÃO 

Assim sendo, diante da legitimidade ativa de Vossa Excelência, 

bem como a função institucional do Ministerio Público em defesa da ordem 

publica, com base nos argumentos colacionados na presente Representação, 

requer-se sejam apuradas as responsabilidades e adotadas as medidas cabíve is, 

em especlal para apurar eventuais infrações a Lei nO 8.429, de 02 de junho de 

1992; e demais nonnas da legislação pertinente. 
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Nesses Tennos) 

Pede Deferimento. 

Brasília - DF, 11 de novembro de 2009. 

SE"'ADOR SÉRGIO GUERRA 

SENADOR ANTÔNIO CARLOS 
MAGALHÃES JÚNIOR 

SENADOR ÁLV ARO DIAS 

SENADOR JOSÉ AGRIPUlO 
MAIA 



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 07141 

EXCELENTÍSSIMO 

REPÚBLICA 

SENHOR PROCUR4.DOR-GERAL DA 

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACLo\. BRASILEIRA -

PSDB e o DEMOCRATAS - DEM, agremiações partidárias com representação 

no Congresso Nacional e COITl sede nesta Capital, a primeira no SGAS Quadra 

607, EdifIcio Metrópolis, Cobertura 02, CEPo 70.200-670, e a segunda no 

Senado Federal, Anexo I, 26 0 andar, CEP: 70,165-900, vem, com o respeito e o 

acatall1ento devidos, à ilustre presença de Vossa Excelência, por intermédio de 

seus representantes no Senado Federal, subscrito in fine:) com fulcro na 

legislação de regência e 12m especial nos artigos 5°, X:X:XI\l, 'a', da Constituição 

Federal, e 14 da Lei na 8.429, de 02.06.1992, apresentar apresente 

REPRESENTA ÇA-O 

objetivando a apuração de possíveis ilegalidades e atas improbas praticados por 

dirigentes e funcionários da empresa PETROBRAS GÁS S.A. - GASPETRO, 

eJIlpresa subsidiária da PETROBRAS; com endereço à Av. República do Chile, 

na 65, Sala 1201-C, CEPo 20.031-912, Rio de Janeiro - R.J. 

I - DOS FATOS E DO DIREITO 

o Tribunal de Contas da União, em cumprimento à disposições da 

Lei na 9.755/98 e da Instrução :'\formativa TCU na 028/99, criou sitio na Internet 

denominado "Contas Pú.blicas" (http://,,,,,,,,,,·.contaspublicas.gov.br ) visando dar 

maior efetividade aos princípios que norteiam a administração pública, 

consagrados no art. 37 da Constituição Federal, em especial o da publicidade. 

Por força das disposições contidas na citada Lei e na Instrução 

Normativa do TeU, todos os órgãos, entidades e e.rnpresas públicas de todos os 

entes da Federação (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), no âmbito 

dos Poderes Executiv9., Legislativo e Judiciária, estão obrigadas a disponibilizaT 

em seus sítios na Internet, enl página específica, dados sobre (i) n10ntantes de 

cada um dos tributos arrecadados; (ii) relatórios resumidos da execução 

orçamentária; (iii) balanço consolidado das contas, orçamentos do exercício e os 

respectivos balanços do exercicio anterior; (iv) resumos dos instrumentos de 

contrato ou de seus aditivos; e (v) as relações rn.ensais de todas as compras :feitas 

pela Administração direta ou indireta. 
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Ocorre que a GASPETRO não respe ita o que deterrrlÍnado pela Lei 

n° 9.755 / 98 e pela Instrução Normativa TCU n° 028/99. 

De fato" confor.me documento em anexo" a G~~SPETRO não criou, 

até a presente data: sitio na Internet, omitindo por completo as seguintes 

infonnações: 

a) exercÍcio e mês da assinatura dos cont ratos; 

b) fundamento legal da licitação, dispensa oU inexigibilidade; 

c) modalidade da licitação; 

d) número do processo de licitação, dispensa ou inexigibilidade; 

e) número do processo relativo ao aditivo; 

f) objeto; 

g) nome e CNPJ/CPF do contratado; 

h) datas de assinatura e de publicação do resumo do instrumento no 

respectivo Diário Oficial; 

i) vigência; 

j) programa de t rabalho originário dos recursos orçamentários relativos 

ao objeto; 

k) número e nome da Unidade Gestora emitente do empenho original; 

1) número e nome da Gestão à conta da quaJ correITl os recursos; 

m) número do empenho original; e 

n) valor globaL 

Ora, a GASPETRO corno subs idiária da PETROBRÁS e, 

portanto, integrante da administração indireta, é controlada pelo Governo 

Federal e subordinada ao lVIINISTÉRlO DE lVIINAS E ENERGIA. 

Porém, assim como a PETROBR.A.S, a GASPETRO está, e 

diferente não poderia ser, obrigada a observar os princ ípios da legalidadc~ da 

impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da igualdade, bem cmno o da 

economicidade. 

Assim, mesmo sendo a GASPETRO uma empresa estatal 

exploradora de atividade econôrnica e , portan to, suje ita ao regime j urídico 

próprio das empresas privadas, não se pode relevar o fato de que a GASPETRO 

é integrante da administração pública federal indireta, sujeitando-se, dessa 

forma, aos principios de direito administrativa inseridos no caput do artigo 37 

da Constituição Federal, bem como às demais nonnas, enl especial a Lei nO 

9.755/98 e pela Instrução Konnativa TCU nO 028/99 . 
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Portanto ~ ainda que possua autonomia adrrLinistrativa, operae-ional e 

financeira, razão de ser da própria descentralização da administração pública, 

não pode a GASPETRO abusar de sua liberdade de ação na consecução de seus 

fins, em detriment o principalmente do principio constitucional da legalidade e 

da publicidade. 

Dessa forma, do que foi exposto a GASPETRO claramente 

infringiu a legislação pátria, em especial o disposto no artigo 37 da Constituição 

Federal, pois de forma ilegal não observa o principio da publicidade. 

Assim, a situação fática antes relatada pode configurar violação ao 

inciso II, IV e VI do artigo 11, da Lei 8.429/92: 

';'Art. 1 J. Constitui ato de improbidade adnúnistrativa que atenta contra 
os princípios da administração publica qualquer ação ou omissão que 
viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às 
instituições, e notadamente: 
(.) 
II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente" ato de oficio; 
(. ) 
IV - negar publicidade aos atos oficiais; 

( . ) 
VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado afazê-lo, 

II - COl'iCLUSÃO ) 

Assim sendo, diante da legitinüdade ativa de Vossa Excelência, 

bem como a função institucional do Ministério Público em defesa da ordelTI 

pública, com base nos argumentos colacjonados na presente Representação, 

requer-se sejam apuradas as responsabilidades e adot adas as medidas cabíveis, 

em especial para apurar eventuais infrações a Lei nO 8.429, de 02 de junho de 

1992; e delTIais normas da legislação pertinente. 

Nesses Termos, 

Pede Deferimento. 

Brasília - DF, 1 1 de novembro de 2009. 

SEI'-;ADOR SÉRGIO GUERRA 

SENADOR ANTÔNIO CARLOS 
MAGALHÃES JÚNIOR 

SENADOR ÁLVARO DIAS 

SENADOR JOSÉ AGRlPINO 
MAJA 
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EXCELENTÍSSIMO SEl'o'HOR PROCURADOR-GERAL DA 

REPÚBLICA 

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA -

PSDB e o DEMOCRATAS - DE::vl, agremiações partidárias com representação 

no Congresso Nacional e com sede nesta Capital, a priIneira no SGAS Quadra 

607, Edificio Metrápolis, Cobertura 02, CEP: 70.200-670, e a segunda no 

Senado Federal, Anexo I, 26° andar, CEP: 70,165-900, vêm, com o respe ito e o 

acatamento devidos, à ilustre presença de Vossa Excelência, por intermédio de 

seus representantes no Senado Pedera]. subscrito in fine, com fulcro na 

legislação de regência e em especial nos artigos 5°, XXXI\r, 'a": da Constituição 

Federal, e 14 da Lei n° 8.429, de 02.06.1992, apresentar a presente 

REPRESENTA ÇA-O 

objetivando a apuração de passiveis ilegalidades e atas improbas praticados por 

dirigentes e funcionários da empresa PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. -

PETROBRAS, com endereço à Avenida República do Chile, nO 65, na cidade 

do Rio de Janeiro - RJ. 

I - DOS FATOS E DO DIREITO 

o Decreto n° 2.745/98 foi editado nos termos da Lei nO 9.478/97, e 

do art. 173, § 1°, da Const ituição, com a redação dada pela Emenda n° 19/ 98, 

para disciplinar o procedimento Iicitatório a ser realizado pela PETROBRAS, 

para contratação de obras, serviços, compras e a l ienações. 

Conforme O citado Decreto, ao tempo em que a PETROBRAS deve 

manter registro cadastral de empresas interess.adas na realização de obras, 

serviços ou fornecimentos para a Companhia, de forma que estas possam 

participar das licitações , o seu item 4.8 determina o cancelamento do registro de 

fornecedor que cometer qualquer ato ilícito. 

Or3.:, d iante de tal dispositivo, e dos demais princípios inerentes à 

administração pública,. em especial os previstos no art. 37, da Constituição 

Federal, não pode a PETROBRAS manter relação comercial com firma que 

tenha praticado qualquer t ipo de ato ilicito, principalmente que atentem contra a 

regularidade de proced imento licitatório. 
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Não é o que ocorre, conforme os documentos em anexo, a 

PETROBRAS matem contrato com a empresa IESA Ó leo e Gás S/A e a 

empresa QUIP S/A , ambas investigadas pela Polícia Federal, na "Operação 

Águas Profundas", por falsa participação e venda de i nformações em processo 

licitatório da PETROBRAS. 

Ora, é sabido que a PETROBRAS é uma sociedade de economia 

mista, controlada pela UNIÃO, com prazo de duração indeterminado, vinculada 

ao MINISTÉRIO DE MIl'\AS E El'\ERGlA, tudo em consonãncia com a Lei 

nO 9.478, de 06 de agosto de 1997 e o Estatuto Social da Empresa. 

Porém, a PETROBRAS está, e diferente não poderia ser, obrigada 

a observar os principias da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 

publicidade, da igualdade, bem como o da economicidade. 

Assim, mesmo sendo a PETROBR.AS uma empresa estatal 

exploradora de atividade econômica e, portanto, suj eita ao regime jurídico 

próprio das empresas privadas, não se pode relevar o fato de que a 

PETROBRAS é sociedade de economia m ista, integrante da administração 

pública federal indireta, sujeitando-se, dessa fonna, aos princípios de direito 

administrativo inseridos no capul do artigo 37 da Constituição Federal. 

Portanto, ainda que possua autonomia administrativa, operacional e 

financeira, razão de ser da própria descentralização da admini stração pública, 

não pode a PETROBRAS abusar de sua liberdade de ação na consecução de 

seus fins, em detrimento principalmente do princípio constitucional da 

legalidade e da moralidade. 

Dessa fonna, do que foi exposto al'ETROBRAS claramente 

infringiu a legislação pátria, em especial o Decreto nO 2.745/98 e o disposto no 

artigo 37 da Constituição Federal, p ois de fonua ilegal não observa o princípio 

da legalidade e da moralidade. 
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AssÍln, a situação fática antes relatada pode configurar violação ao 

inci so VIII, do art. 10, e ao inciso n, do artigo 11, ambos da Lei 8.429/92: 

"'Arf. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que c ausa lesão ao erárw 
qual quer ação ou omissão. dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desv io, 
apropriação" malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades 
referidas no ar!. 1'" desta lei. e notadamenre.-
(. .) 

VIII -frustrar a licitude de processa !icitatório ou dispensá-lo in.del'jdQmente; ~> 

«Ar!. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios 
da administração pública qualquer a ç ão ou omissiio que viole os deveres de 
honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente: 
(. ) 

11 - retardar ou deixar de praticar, indevidamente~ ato de oficio; 

11- CONCLUSÁO 

Assim sendo, diante da legitÍlnidade ativa de Vossa Excelência, 

bem como a função institucional do Ministério Público em defesa da ordem 

pública, com base nos argumentos colacionados na presente Representação, 

requer-se sejam apuradas as responsabilidades e adotadas as .medidas cabíveis , 

em especial para apurar eventuais infrações a Lei n° 8.429, de 02 de junho de 

1992; e dell1ais nonnas da legis lação pertinente. 

Nesses Tennos, 

Pede Deferimento. 

Brasília - DF, II de novembro de 2009. 

SENADOR SÉRGIO GUERRA 

SENADOR A.! ...... TÔNIO CARLOS 
MAGALHÃES JÚ1'.'10R 

SENADOR ÁLVARO DIAS 

SENADOR JOSÉ AGRlPINO 
MAIA 
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EXCELENTÍSSIMO 

REPÚBLICA 

SENHOR j'ROCURADOR-GERAL DA 

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 

PSDB e o DEMOCRATAS - DEM, agrenlÍações partidárias com representação 

no Congresso Nacional e com sede nesta Capital, a primeira no SGAS Quadra 

607, Edificio Metrópolis, Cobertura 02, CEPo 70.200-670, e a segunda no 

Senado Federal, Anexo I, 26° andar, CEPo 70,165-900, vêm, COlll o respeito e o 

acatamento devidos; à ilustre p~esença de ""-ossa _Excelênc-j~ por intermédio de 

seus representantes no Senado Federal, subscrito in .fine, com fulcro na 

legislação de regência e em espec-iaL nos artigos 5°~ xx::::;;crv~ 'a',. da Constiruição 

Federal, e 14 da Lei nO 8.429, de 02.06.1992, apresentar a presente 

REPRESEI'lTA çÃO 

objetivando a apuração de possíveis ilegalidades e atos improbos praticados por 

dirigentes e n.mcionários da empresa PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. 

PETROBRAS, com endereço à Avenida República do Chile, n° 65, na cidade 

do Rio de Janeiro - RJ. 

I - DOS FATOS E DO DIREITO 

o Decreto nO 2.745/98 foi editado nos termos da Lei n° 9.478/97, c 

do art. 173, § 1°, da Constituição, com a redação dada pela Emenda nO 19/98, 

para disciplinar o procedimento licitatório a ser realizado pela PETROBRAS, 

para contratação de obras,- serviços::- compras e alienações. 

Confonne o citado Decreto, ao teITlpo em que a PETROBRAS deve 

manter registro cadastral· de elTIpresas interessadas na realização de obras, 

serviços ou fornecimentos para a Companhia, de forma que estas possrun 

participar das licitações, o seu item 4.8 deterrnjna o cancelatnento do registro de 

fornecedor que cometer qualquer ato ilicito. 

Or~ diante de ta.l dispositivo",. e dos deITlais principios inerentes à 

adm.inistração pública, Clll especial os previstos no act. 37, da Constituição 

Federal, não pode a PETROBRAS manter relação comercial com ftrtna que 

tenha praticado qualquer tipo de ato ilícito, principaltnente que atenteITl contra a 

regularidade de procedimento licitatório. 
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Não é o que ocorre,. confonne os documentos em anexo, a 

PETROBRAS manteve mais de dezenove contratos com a empresa GDK S/A, 

invest igada pelo Tribunal de Contas da u nião por superfaturar contTato de 

serviço para adaptação da planta da Plataforma P-34 . 

Ora, é sabido que a PETROBRAS é uma sociedade de economia 

mista, controlada pela UNIÃO, com prazo de dur~ção indeterminado., vinculada 

ao MINISTtruO DE MINAS E ENERGIA, tudo em cOl~nâncla com a Lei 

nO 9.478, de 06 de agosto de 1997 e o Estatuto Social da Empresa. 

Porém, a PETROBRAS está, e diferente não poderia ser, obrigada 

a observar os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 

publicidade, da igualdade, bem como o da economic idade. 

Assim, mesmo sendo a PETROBRAS uma empresa estatal 

exploradora de atividade econômica e, portanto, sujeita ao regime jurídico 

próprio das empresas privadas, não se pode relevar o fato de que a 

PETROBRAS é sociedade de economia mista, integrante da administração 

pública federal índireta, sujeitando-se, dessa forma, aos principios de direito 

administ rat ivo inseridos no caput do artigo 37 da Constituição Federal. 

Portanto, ainda que possua autonomia administrativa, operacional e 

f"lnanceira, razão de ser da própria descentralização da administração pública, 

não pode a PETROBRAS abusar de sua liberdade de ação na consecução de 

seus fins, em detrimento principalmente do principio constitucional da 

legalidade e da moralidade. · 

Dessa forma do que foi exposto a PETROBRAS claramente 

in fringiu a legislação pátria, em especial o Decreto n° 2.745/98 e o disposto no 

artigo 37 da Constituição Federal, pois de forma ilegal não observa o princípio 

da legalidade e da moralidade. 
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Assim, a situação fática antes relatada pode configurar violação ao 

inciso VIII, do act. 10, e ao inciso II, do artigo 11, ambos da Lei 8.429/92: 

"Arf. lO. Constitui ata de improbidade administrativa que causa lesão ao erário 
qualquer oção ou omissão, dolosa ou culposa, qUe! enseje perda patrimonial, desvio, 
apropriação._ malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades 
referidas no art. 10 desta lei, e notadamente: 
( . .) 
VIII - frustrar a licitude de processo fieitatória ou dispensá-lo indevidamente;'" 

'<Arl. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que alenta contra os princípios 
da administração pública qualquer ação ou omtssão que viole os deveres de 
honestidade, imparcialidade, legabdade. e lealdade. às instituições, e notadamente: 
( . .) 

II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de oficio; 

II - CONCLUSÃO 

Assim sendo, diante da legüimidade ativa de Vossa Excelência, 

be1TI . corno a função institucional do Ministério Público em defesa da ordem 

pública, com base nos argumentos colacionados na presen te Representação, 

requer-se sejam apuradas as responsabilidades e adotadas as medidas cabiveis, 

e.m especial para apurar eventuais infrações a Lei n° 8.429:> de 02 de junho de 

1992; c demais normas da legislação pertinente. 

Nesses Termos, 

Pede Deferimento. 

Brasília - DF, 11 de novembro de 2009. 

SENADOR SÉRGIO GUERRA 

SENADOR Ái"'fTÔNIO CARLOS 
MAGALHÃES JÚNIOR 

SEl"ADOR ÁLVARO DIAS 

SENADOR JOSÉ AGRIPINO 
l\'lAIA 
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA 

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIR."- -

PSDB e o DEMOCRATAS - DEM, agremiações partidárias com representação 

no Congresso Nacional e com sede nesta Capital, a primeira no SGAS Quadra 

607, Edificio Metrópolis, Cobertura 02, CEPo 70.200-670, e a segunda no 

Senado Federal, Anexo 1,26° andar, CEPo 70,165-900, vêm, com o respeito e o 

acatamento devidos, à ilustre presença de Vossa Excelêncí~ por intermédio de 

seus representantes no Senado Federal, subscrito in fine, com fulcro na 

legislação de regênda e em especial nos artigos 5°" XXXIV" 'a", da Constituição 

Federal, e 14 da Lei nO 8.429, de 02.06.1992, apresentar a presente 

REPRESENTAÇÃO 

o bjetivando a apuração de possiveis ilegalidades e atos improbos praticados por 

dirigentes e funcionários da empresa PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. -

PETROBRAS, com endereço à Avenida Repúblicâ do Chile, nO 65, na cidade 

do Rio de Janeiro - RJ. 

I - DOS FATOS E DO DIREITO 

A Agência Brasil, no sitio W·~lv,r~agênciabrasiLgov.bT , trouxe a 

seguin te notícia no último dia 25/ 08/09: 

"Gerente da Petrobras nega superfaturamento, mas diz que obra de 
refinaria custará O triplo 

Luciana Lima 
Repórter da Agência Brasil 

Brasília - Mesmo admitindo que o custo total das obras da Refinaria 
Abreu e Lima, em Permunbuco, será o triplo do que foi orçado, em 
2006, o gerente-geral de Implementação de Empreendimentos para 
a refinaria, Glauco Colepicolo Legatti, disse hoje (25), em 
depoimento à CPI da PetTobras no Senado, que não houve 
superfaturaITlento ou sobrepreço em nenhuma fase de implantação 
da unidade. 
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seguinte: 

o p rojeto inicial previa, de ac ordo com Legatti, US$ 4 bilhões e 
agora a estimativa é de que o custo to tal seja USS l2 bilhões, custo 
que ainda está sendo analisado pela Petrobras. "Não batemos o 
martelo, mas essa é a estimativa", disse Legatti. Ele admitiu que o 
encarecimento da obra ocorreu por indefinições no proje to 
básico,do aumento nos preços de equjpamentos e produtos, alem da 
inclusão de um si s tema de tratamento de enxofre e de diminuição 
de emissôes de gases tóxicos. 
"As propostas estão dentro do n ível de aceitabilidade. Nâo existe 
sobrepreço. Existiria se estivesse acima da n1argem''; disse Legatti. 
A refinaria está sendo constru ída no Polo de Suape, município de 
Ipojuca, perto de Recife. Trata-se de uma parceria com o governo 
da Venezuela por meio da PDYSA, estatal venezuelana de 
exploraçâo de petróleo. 
Um relatório do Tribuna l de Contas da União (TCU) cita a 
existênc ia de superfaturarncnto na obra da refinaria e motivou o 
bloque io de R$ 16 m i lhões dos R$ 63,5 milhões que deveriam ter 
s ido pagos ao consórcio que realiza a obra, entre dezembro de 2008 
e abril de 2009. A Conrroladoria-Geral da União, com base no 
documento do TCU, apontou ainda erros da Petrobras na construção 
da unidade." 

Da mesma forn1a, o sitio de noticias wvvV\.'.gl .com.br, informou O 

"Funcionário da Petrobras admite que rcfrnaria custará o triplo do 
previsto. 
Iucá pediu que motivo do aumento" seja repassado por escrito à CPI. 
Audi toria do TCU apontou indícios de superfaturamento na obra. 

Eduardo Bresciani 
Do G1, em Brasília 

o gerente-geral de Implementação de Empreendimentos para a 
Reflllaria Abreu Lima, Glauco Colepicolo Legatti, admitiu que o 
custo da obra será o triplo do previsto no projeto inicial apresentado 
em 2006 . Ele presta depoimenro na CPI da Petrobras nesta terça
feira (25). 

Legatti confirmou que a prevlsao inicial era de gastos de US$ 4 
bilhões e agora a estimativa do plano de negócios da empresa é de 
investimentos de US$ 12 bilhões na obra. De acordo com o gerente
geral, o valor triplicou por Hindefmições" no projeto inicial, 
escalada do preço de equipamentos e produtos, inclusão de 
tratamento de enxofre e abatimento de emissões. 
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Uma audi toria do Tribunal de Contas da União (TCtJ) aponou 
indicios de sobrep reço e superfaturamento na construção da 
ReGnaria Abreu Lima. A Controladoria-Geral da União, com base 
no documento do TCU, apontou erros da Petrobras na construção 
da refmaria, que está sendo feita cm parceria com a PDVSA, estatal 
venezuelana. 

Legatti, negou em depoimento à CPI, a 
superfaturamento ou sobrepreço na obra, mas 
reltnaria custará o triplo do previsto. 

existência de 
admitiu que a 

o senador Tasso Jereissati (pSDB-CE) questionou o aumento dos 
gastos. "Se nós faJamos de US$ 4 bi para US$ 12 bi e não há 
modificação substancial isso muda todo o quadro de retorno da 
Petrobras tomando-se num potencial prejuízo g igantesco para 
empresa. Vai ter que mexer no preço do produto final, inchisive» . 
O relator, Romero Iucá (PMDB-RR), solicitou que as justificativas 
para O aumento do preço final sejam repassadas por escri to à CPI 
em momento posterior. 

Antes, Legatti negou que tenha existido superfaturamento nas obras 
de terraplanagem da refmaria. Ele destacou que, a pedido do 
Tribunal de Contas da União (TCU), já foram bloqueados R$ 16 
,nilhões no pagamento ao consórcio vencedor. Legatti destacou que 
a proposta vencedora se enquadraria dentro da licitação mesmo se o 
preço base para a obra fosse o sugerido pe lo TCU. 

Durante a sessão) foram aprovados requerimentos convidando para 
audiéncia na próxima semana o auditor André Delgado, do Tribunal 
de Contas da União (TCU), responsável pelo trabalho que 
encontrou indícios de superfaturamento na obra. Foram convidados 
também Luiz Raimundo Freire e Mário Sérgio Pioi, que respondem 
pe la PINI Engenharia, especialista na consultoria de preços de 
p rojetos semelhantes ao da refioaria" 

Ocorre que, não obstante o desmentido de superfaturamento das 

obras, conforme relatório de levantamento de auditoria real izado pelo Tribunal 

de Contas da Un ião, processo 008.472/2008-3 , nas obras de construção da 

Refinaria Abreu e Lima, em Recife-PE, também chamada de Refinaria do 



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 07153 

Nordeste: que teve recursos previstos na Lei Orçamentária para 2008 no valor de 

R$ 389.775.448,00 sob o PT nO 25.753.0288.1P650026, e previsão, no PPA 

2008-2011, de investimentos totais na ordem de R$ 10.140.000.000,00, foram 

identificadas pe l o menos doze indícios de irregularidades na obra, concernentes 

à fase licitatória, à contratação do projeta bãsico e a ocorrências relativas ao 

contrato celebrado entre a PETROBRAS e o Consórcio Camargo Corrêa, 

GaIvão Engenharia, Queiroz Gaivão e Korberto Odebrecht, sob o na 

0800.0033808.07.2, tendo por objeto "a execução dos serviços de elaboração do 

projeto e execução da terraplenagern e de serviços cOll)plementares de 

drenagens. arruamento e pavimentação,. de modo a preparar a área destinada à 

construção e montagem da Refinada do Nordeste", no valor de R$ 

429.207.776,71, a preços iniciais, data-base de 22 de junho de 2007. 

Destacam-se, entre as irregularidades apontadas inicialmente pelo 

TeU, a ocorrência de sobrepreço no orçamento e no contrato, na ordem de R$ 

81.558.706,86. 

Tais fatos são reveladores da violação de princípios básicos~ 

norteadores da Administração Pública, principalmente os previstos no artigo 37, 

da Constituição Federal. 

De fato, em 2006, a PETROBRAS estimou investimento de US$ 4 

bilhões para a construção da Refinaria Abreu Lima, mas em menos de três anos 

este valor pulou para US$ 12 bilhões, possivelmente inflado justamente em face 

da ocorrência de sobrepreço em contratos. 

A justificativa da PETROBRAS para o aumento do investimento é 

baseada nos seguintes argumentos: (i) Valorização do Real, (ii) Aumento de 

capacidade de 200 para 230 mil barris de petróleo por dia, (iii) Aumento do 

custo de cDnstrução para refinarias, (i v) Instalação de unidades de apoIO para a 

refinaria. 
J'o..-a entanto~ taís justjficativas não são suficientes para abonar 

aun~ento tão expressivo, donde surgen~ alguns questionamentos: O aumento se 

deve a construção de unidades de apoio? Unidades de apoio secundárias 

custariaTIl mais que a refinaria eITl seu projeto inicial? Por que até hoje a 

Petrobras não apresentou o descritivo do projeto detalhando as mudanças e seus 

impactos no custo? 
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A partir da análise dos gráficos abaixo, chega-se a conclusão de que 

o aUlnento dos custos para a construção da Refinaria Abreu e Lima permanece 

sem justificativa. 

Análise da Valorização do .Real 
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Análise do Aumento de Capacidade da Refinaria 
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Vê-se claramente que as justificativas apresentadas pela 

PETROBRAS seriam capazes de justificar um aumento de aproximadamente 

cinqüenta por cento, nunca trip licar o seu valor! 

A título de exemplo, cabe informar que, após estudo realizado 

comparando o custo de obras de refinarias pelo mundo, para a construção da 

refinaria "Rãs Tanura", com o dobro da capacidade de refino, 400 mil barris dia, 

a Arábia Saudita gastará li$ 8 bilhões! Igualmente, o Qatar, para a construção da 

refinaria "Mesaieed", com capacidade de refino de 250 mil barris dia, gastará 

U$ 6 bi lhões. 

Ora, é sabido que a PETROBRAS é uma sociedade de economia 

mista, contro lada. pela UNIÃO, com prazo de duração indeterminado, vinculada 

ao MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, tudo em consonância com a Lei 

nO 9.478, de 06 de agosto de 1997 e o Estatuto Social da Empresa. 

Purérn, ii PETROBRAS está, e diferente não poderia ser, obrigada 

a observar os principios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 

publicidade, da igualdade, bem como o da economicidade. 

Assim, meSmO sendo a PETROBRAS uma empresa estatal 

exploradora de atividade económica e, portanto~ sujeita ao regime juridico 

próprio das empresas privadas, não se pode relevar o fato de que a 

PETROBRAS é sociedade de economia mista, integrante da administração 

pública federal indireta, sujeitando-se, dessa forma, aos princípios de direito 

administrativo inseridos no caput do artigo 37 da Constituição Federal. 

Portanto, ainda que possua autonomia administrativa, operacional e 

financeira, razão de ser da própria descentralização da administração pública, 

não pode a PETROBRAS abusar de sua liberdade de ação na consecução de 

seus fins, em detrimento principalmente dos princípios constitucionais da 

legalidade e da eficiência. 
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Dessa forma" do que foi exposto a PETROBRAS claramente estã a 

infringir a legislação pátria, em especial o disposto no artigo 37 da Constituição 

Federal. 

Assim, a situação fática antes relatada pode configurar violação ao 

inciso V , do art. 10,. e ao inciso II, do artigo 9, ambos da Lei 8.429/92: 

«Ar/. 10. Constitui ato de improbidade administrativa q u e causa lesão ao erano 
qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desv io, 
apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades 
referidas no arfo 1" desta lei, e notadamente: 
( .) 
V - permitir oufacilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço 
superior ao de mercado;" 

Arl. 9 0 Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilicilO 
auferir qualquer t ipo de vantagem patrimonial indevida em raz ão do exercicio de 
cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no art, 10 
desta le(, e notadamente_' 
(. ) 
II - perceber vantagem económica, direta o u indireta, para facilitar a aqulszçao, 
permuta ou locação de bem móvel ou imóvel, ou Q contratação de serviços pelas 
ent idades referidas no arfo 10 por preço superior ao valor de mercado; 

II - CONCLUSÁO 

Assim sendo, diant e da legitimidade ativa de Vossa Excelência" 

bem corno a função institucional do Ministério Público em defesa da ordem 

pública, com base nos argumentos colacionados na presente Representação, 

requer-se sejam apuradas as responsabilidades e adotadas as medidas cabíveis, 

em especial para apurar eventuais infrações a Lei n" 8.429, de 02 de junho de 

1992; e demais normas da legislação pertinente. 

Nesses Termos, 

Pede Deferimento. 

Brasília - DF, 11 de novembro de 2009. 

SENADOR SÉRGIO GUERRA 

SENADOR ANTÕl\~O CARLOS 
MAGALHÃES JÚNIOR 

SENADOR ÁLVARO DIAS 

SENADOR JOSÉ AGRIPIl'õO 
MAIA 
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EXCELENTÍSSIMO 

REPÚBLICA 

SENHOR PROCURADOR-GERAL DA 

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRAC1A BRASILEIR... .... -

PSDB e o DEMOCRATAS - DEM, agremiações partidárias com representação 

no Congress o Nacional e com sede nesta Capital, a primeira no SGAS Quadra 

607, Edifício Metrópolis, Cobertura 02, CEP: 70.200-670, e a segunda no 

Senado Federal, Anexo I, 26° andar, CEP: 70,165-900, vêm, com o respeito e o 

acatamento devidas, à ilustre presença de Vossa Exc-e lência. por intennédio de 

seus representantes no Senado Federal, subscrito in fine, com fulcro na 

legislação de regência e em especial nos artigos 5°;> XXXIV, 'a', da Constituição 

Federal, e 14 da Lei n° 8.429, de 02.06.1992, apresentar a presente 

REPRESENTA ÇA-O 

objetivando a apuração de possíve l infração contra a ordem eco.nônUca praticada 

pela empresa PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS, com 

endereço à Avenida República do Chile, n O 65, na cidade do Rio de Janeiro - RJ. 

I - DOS FATOS E DO DIREITO 

Os preços de gasolina praticados no Brasil são os maiores do grupo 

e conômico conhecido como BRIC - Bras il, Rússia, Ín dia e China - q ue 

possuem politicas econõmÍcas e sociais supostamente semelhantes . 

De fato, o preço da gasolilla imposto pela PETROBRAS e s tá no 

patamar dos preços da União Européia, onde os países aplicam taxas altíssimas 

sobre a gasolina corno uma política d e contenção de utilização de trans porte 

individuaL Aliás, a União Européia é reconhecida internacionalmente por ter os 

maiores preços de gasolina e diesel do mundo. 

Quando comparado com paises da Alnerica Latina os preços 

praticados no Brasil só perdem para O Peru e Cuba. 

Vejamos os gráficos: 
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Preços de gasolina do BRIC (na bomba) 
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Consequências da Redução do Preço da Gasolina 
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Dessa forma, como a PETROBRAS produz mais de 95% da 

gaso lina comercializada no Brasil e quase 100% da sua distribuição e revenda, 

claramente infringe a legislação pátria, em especial D d isposto no artigo 170 da 

Constituição Federal, ]Xlis de forma abusiva atenta contra a ordem económica ao 

impor preços superiores a outros países. 

Assim, a situação rática antes relatada pode configurar violação ao 

inciso IV, do art. 20 e inciso xxni do ali. 21, ambos da Lei 8.884/94: 

"Art. 20. Constituem infraçào da ordem econômka, tndep rmdentemente de 
culpa, os atos sob qualquer forma manifestados, que tenham por objeco ou 
possam produzir os seguintes efoitos, ainda que não sejam alcançados: 
(..) 
IV - exercer de forma abusiva posição dominante. 
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§ 2 0 Ocorre posição dominante quando uma empresa ou grupo de empresas 
controla parcela substancial de mercado relevante, como fornecedor, 
intermediário, adquirente ou financiador de um produto, serviço ou tecnologia 
a de relativa. 
§ 30 A posição dominante a que se refere o parágrafo anterior é presumida 
quando a empresa ou grupo de empresas controla 2OD/6 (vinte por cento) de 
mercado relevante, podendo este percentual ser alterado pelo Cade para 
se tores especificas da economiaJRedacão dada pela Lei n° 9. 069. de 29.6.95)" 

"Arl. 21. As seguintes canduras, além de outras, na medida em que configurem 
hipótese prevista no art. 20 e seus incisos, caracterizam infração da ordem 
económica; 
XXiV - impor preços excessivos, ou aumentar sem justa causa o preço de bem 
ou serviço." 

II - CONCLUSÃO 

Assim sendo, diante da legitimidade ativa de Vossa Excelência, 

bem como a função institucional do Ministério Público em defesa da ordem 

pública, com base nos argumentos colacionados na presente Representação, 

requer-se sejam apuradas as responsabilidades e adotadas as medidas cabíveis, 

em especial para apnrar eventnais infrações a Lei n° 8.884/04, e demais normas 

da legislação pertinente. 

Nesses Tcnnos, 

Pede Deferimento. 

Brasília - DF, II de novembro de 2009. 

SENADOR SÉRGIO GUERRA 

SENADOR Al\'TÔl'\'IO CARLOS 
MAGALHÃES .rr,"NIOR 

SENADOR ÁLVARO DIAS 

SENADOR JOSÉ AGRlPINO 
MAIA 
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EXCELENTÍSSIMO 

REPÚBLICA 

SEl'o'HOR PROCURADOR-GERAL DA 

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA -

PSDB e o DEMOCRATAS - DEM, agremiações partidár ias com representação 

no Congresso Nacional e com sede nesta Capital, a primeira no SGAS Quadra 

607, Edificio Metrópolis, Cobertura 02, CEPo 70.200-670, e a segunda no 

Senado Federal, Anexo 1, 26° andar, CEPo 70,165-900, vêm, com o respeito e o 

acatamento devidos, à ilustre presença de Vossa Excelência, por intermédio de 

seus representantes no Senado Federal, subscrito in fine, com fulcro na 

legislação de regência e em especial nos artigos 5°, XXXIV, ~a', da Constituição 

Federal, e 14 da Lei nO 8.429, de 02.06.1992, apresentar a presente 

REPRESENTA ÇA-O 

objetivando a apuração de passivei infração contra a legislação ambiental 

praticada pela empresa PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS, 

com endereço à Avenida Repúbli ca do Chile, n° 65 , na cidade do Rio de Janeiro 

-RJ. 

I - DOS FATOS E DO DIREITO 

Conforme estudos internacionais, a gasolina c0111ercializada no 

B rasil é de péssima qualidade e coloca em risco o rneio ambiente e a saúde 

humana. 

A PETROBRAS, responsável por mais de 95% da produção de 

gasolina no Brasil, negligencia processos de remoção de enxofre da gasolina, o 

que torna o produto por e la produzido, distribu;do e comerci alizado em um dos 

mais nocívos ao meio ambiente e ao ser humano. 

Vejamos alguns gráficos: 
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Pelo levantamento do International Fue! Quality Center, o Brasil 

não chega a fazer parte da lista dos 100 países com menor teor de enxofre na 

gasolina. 

o ranking publicado em Abril de 2009 tem por base o teor máximo 

de enxofre permitido pelos padrões nacionais. 
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Alguns Países com Teor de Enxofre na Gasolina 
Melhor que o Brasil 
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Alguns Países com Teor de Enxofre no Diesel 
Melhor que o Brasil 

1:hih! 

Dessa fonna, como a PETROBR""S produz mais de 95% da 

gasolina comercializada no Brasil e tendo em vista que negligencia processos 

que redundariam em melhor qualidade do produto, no que se refere ao impacto 

ambiental e humano, claramente infringe a legislação ambiental pátria, em 

especial a Lei 6,938/81 e a Lei 9,605/98, 

Assim, a situação fática antes relatada pode configurar violação a 

Lei 6,938/81 c a Lci 9,605/98: 

LEI N° 6.938. DE 31 DE AGOSTO DE ] 981 Dispõe sobre a Política Nacional 
do Meio Ambiente , seus fins c mecanismos de formulação c aplicação, c dá 
ouLTaS providências. 
Art. 40 

- A Política Nacional do MelO Ambiente "isnrá: 
(---) 
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VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou 
indenizar os danos causados, e ao usuário, de contribuição pela utlhzação de 
recursos ambientais com fins econôrnicos. 

ArL 15. O poluidor que expuser a perigo a inco lurnidade humana, animal ou 
vegetal, ou estiver tornando mais grave situação de perigo existente, lica 
sujeito à pena de reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos e "mu1ta de 100 (cem) a 
1.000 (mil) MVR. (Redação dada pela Lei n° 7.804, de 1989) 
§ 10 A pena e awnentada até o dobro se: (Redação dada pela Lei nO 7 .804~ de 
1989) 
I - resultar: 
a) dano irreversível à fauna. à flora e ao melO ambiente; 
b) lesão cOlporal grave; 
II - a poluição é decorrente de atividade industrial ou de transporte; 
ln - o crilne é praticado durante a noite, em domingo ou em feriado. 
§ 2<C Incorre no mesmo crime a autoridade competente que deixar de promover 
as medidas tendentes a impedir a prática das condutas. acima descritas. 
(Redação dada pela Lei nO 7.804, de 1989) 

LEI N° 9.605, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1998. Dispõe sobre as sanções 
penais e administrativas derivadas de condutas. e atividades lesivas ao tTleio 
ambiente, e dá outras providências. 
( ... ) 
ArL 3° As pessoas jurídicas .serão responsabilizadas adnlinistrativa~ civil e 
penalmente confonne o disposto nesta Lei, nos casos em que a infração seja 
cometida por decisão de seu representante legal ou contcatual~ ou de seu órgão 
colegiada, no interesse ou beneficio da sua entidade. 
Parágrafo único . .t\ respon sabil idade das pessoas jurídicas não exe-lui a das 
pessoas fisicas~ autoras~ co-autoras ou partícipes do mesmo fato. 
( ... ) 
Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis t a is que resultem ou 
possamo-resultar cm danos à saúde humana, ou que provoquem a ll10rtandade de 
animais ou a destruição significativa da flora: 
Pena - reclusão, de um a quatro ano.<;~ e ll"1ulta. 

§ I <> Se o crime. e culposo: 
Pena - detenção~ d e seis. meses a um ano~ e multa. 
S 2<> Se o crime: 
l-tornar uma árca~ urbana ou ["ural~ imprópria para a ocupação humana; 
II causar poluição atmosférica que provoque a retirada, ainda que 
momentânea, dos habitantes das áreas afetadas, ou que cause danos diretos à 
saúde da população; 
[II causar poluiçiio hjdrica que torne necessana a interrupção do 
abastecllnento público de água de wna comunidade; 
rv - dificultar ou impedir o uso públ ico das praias; 
V - ocorrer por lançaITlento de residuos sólidos, líquidos ou gasosos , ou 
detritos, óleos ou substâncias oleosas, em des.acordo com as exigt::ncias 
estabelecidas em leis ou regulamentos: 
Pena - reclusão, de um a cinco anos. 
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~ 3° Incorre nas mesmas penas prevista!> no parágrafo anterior quem deixar de 
adotar, quando ass im o exigir a autoridade competente, medidas de precaução 
cm caso de risco de dano ambiental grave ou irreversível. 

II - CONCLUSÃO 

Assim sendo, diante da legitimidade ativa de Vossa Excelência, 

bem como a função institucional do Ministério Público em defesa da ordem 

públic~ com base nos argumentos colacionados na presente Representação, 

requer-se sejam apuradas as responsabilidades e adotadas as medidas cabíveis, 

em especial para apurar eventuais infrações a legislação ambiental brasileira, e 

demais normas da legislação pertinente. 

Nesses Termos, 

Pede Deferimento. 

Bras[lia - DF, 11 de novembro de 2009. 

SENADOR SÉRGIO GUERRA 

SENADOR ANTÕi'I'lO CARLOS 
MAGALHÃES JÚNIOR 

SENADOR ÁLVARO DIAS 

SENADOR JOSÉ AGRIPINO 
MAIA 
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EXCELENTÍSSIMO 

REPUBLICA 

SENHOR PROCURADOR-GERAL DA 

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA -

PSDB e o DEMOCRATAS - DEM, agremiações partidárias com representação 

no Congresso Kaeional e com sede nesta Capital, a primeira no SGAS Quadra 

607, Edificio Metrópolis, Cobertura 02, CEP: 70.200-670, e a segunda no 

Senado Federal, Anexo I, 26° andar, CEP: 70,165-900, vêm, com o respeito e o 

acatamento devidos, à ilustre presença de Vossa Excelência, por intennédio de 

seus representantes no Senado Federal, subscrito in fine) com fulcro na 

legislação de regência e em especial nos artigos 5°, XXXIV, 'a', da Constituição 

Federal, e 14 da Lei n" 8.429, de 02.06.1992, apresenlar a presente 

REPRESENTA çÃO 

objetivando a apuração de possiveis ilegalidades e atos improbos praticados por 

dirigentes e funcionários da empresa PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. -

PETROBRAS, com endereço à Avenida República do Chile, n' 65, na cidade 

do Rio de Janeiro - RJ. 
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I - DOS FATOS E DO DIREITO 

T oda atividade industrial tem corno objetivos a maximização da 

produção e a minimização das despesas resguardando-se certas condições de 

contorno. entre elas o zelo pelos p adrões de segurança. 

Para garantir tais tins , se faz necessário o estabelecimento de um 

planejamento criterioso de manutenção do ativo. 

Muitos dos procedimentos de manutenção se dão em paradas 

programadas (ou planej adas) da produção para inspeção e consertos d os 

equipan1entos de processo. 

As paradas prog ram adass fazem parte de um 1uacro planejarnento 

das companhias industriais . 

A interrupção da produção também pode ocorre r devido a 

problemas inesperados, não previstos, não programados, ocasionado por fatores 

inrerno s ou externos~ afetando , em alguns casos, a segurança e causando 

in1pactos ambientais. Tais i n t errupçõe s são conhecidas eOlUO " Paradas ~ão

Programadas". 

Todas as c01np anhias industrias do mundo tem como objetivo zerar 

s eus gastos com paradas não program adas. rreqüenternente essas paradas sâo 

b em mais honerosas do que as paradas p rograma das. 

Algumas causas de paradas não -programadas são: 

• Fatores Naturais: -terremotos, furacões: enchentes " ... 

• Fatores Humanos: sabotagem de equipamentos industriais e 

terrorismo 

• Ineficiências: negligência ou desleixo de operadores, falta de 

treinarn.ento adequado, falta de planejarnenlo~ manutenção incorreta o u 

falha 
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No caso da PETROBRAS as paradas não programas são fruto de 

pura negligência e falta de planejamento. 

Vejamos alguns quadros ilustrativos: 

Petrobras E&P: Custos com Paradas Não-Programadas 

Percebe-se um aumento 5ub5tancial dos gastos com paradas nio'programJdas 
nas últimos trimestres pelo setar de Exploração & Produção da Petrobra; 
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Aumento substancial dos gastos da Petrobras com Paradas Nârr 
Progrilmadas taratleriza ato de improbidade administrativa 
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Aumento substancial dos gastos da Pelrobras ·com Parada.. N';o-c 
Programadas caracteriza ato de- improbidade- administrativa 
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Ora, é sab ido que a PETROBRAS é uma sociedade de economm 

m ista, controlada pela UNL.\O, com prazo de duração indeterminado, v inculada 

ao MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGJA, tudo em consonância com a Lei 

nO 9 .478, de 06 de agosto de 1997 e o E statuto Social da Empresa. 

Porém, a PETROBRAS está, e diferente não p oderia ser, ob rigada 

a obse rvar os p r incípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 

publicidade, da igualdade, bem como o da economicidade. 

Assim, mesmo sendo a PETROBRAS uma. em p resa estatal 

exploradora de ativi d ade econômica e, portanto; sujeita ao regim e juríd ico 

próprio das empresas privadas, não se pode re levar o fato de que -a 

PETROBRAS é sociedade de economia mista, integrante da administração 
pública federal indireta, sujeitando-se, dessa forma , aos principias de direito 

administrativo inseridos no caput do artigo 37 da Constituição Federal. 
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Portanto: ainda que possua autonomia administrativa, operacional e 

financeira. razão de ser da própria descentralização da administração pública, 

não pode a PETROBRAS abusar de sua liberdade de ação na consecução de 

seus fins, em detrimento principaJmente dos princípios constitucionais da 

legalidade e da eficiência. 

Dessa fonna, do que foi exposto a PETROBRAS claramente está a 

infringir a legislação pátria, enl especial o disposto no artigo 37 da Const ituição 

Federal, pois como explicar esse aumento substancial em despesas não 

planejadas na área de E&P da Petrobras? 

Assim, a situação fática antes relatada pode configurar violação aos 

incisos V e X, do art. 10, e ao inciso II, do artigo 9, ambos da Lei 8.429/92: 

"Ar!. Ia. Constitui alo de improbidade adminislraliva que causa lesão ao erario 

qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perdi! patrimonial, deSVIO, 

apropriação, malbar-atamento ou dilapidaçâo dos bens ou haveres das entidades 

referidas no art. jOdesta lei, e no{udamenle: 

( . .j 

v -permitir oufacilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço 

superior ao de mercado; 

(.) 

x - agir negligenlemenie na arrecadllçào de tributo ou renda, bem como no que diz 

respeito à conservação do palrimónio público;" 

Arl. 9° Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilicito 

auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de 

cargo, mandato, função. emprego ou atividade nas entidades mencionados no arl. r' 
desta lei, e notadamente: 

( . .) 

II - perceber vantagem económica, direta ou indireta, para facilitar a aquisição, 

permuta ou locação de bem móvel ou imóvel, ou a contratação de serviços peias 

enlidades refer-idas no ar!. 10 por pr-eço superior ao valor de mercado; 
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II - CONCLUSÃO 

Assim sendo, diante da legitimidade ativa de Vossa Excelência, 

bem como a funcão institucional do Ministério Público em defesa da ordem , 

pública, com base nos argumentos colacionados na presente Representação, 

requer-se sejam apuradas as responsabilidades e adotadas as medidas cabíveis, 

em especial para apurar eventuais infrações a Lei n' 8.429, de 02 de junho de 

1992; e demais normas da legislação pertinente. 

Nesses Termos, 

Pede Deferimento. 

Brasília - DF, 11 de novembro de 2009. 

SENADOR SÉRGIO GUERRA 

SENADOR ANTÔNIO CARLOS 
MAGALHÃES JÚNIOR 

SENADOR ÁLVARO DIAS 

SENADOR JOSÉ AGRlPINO 
MAIA 
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EXCELENTÍSSIMO 

REPÚBLICA 

SENHOR PROCURADOR-GERAL DA 

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA -

PSDB e o DEMOCRATAS - DEM, agremiaç5es partidárias com representação 

no Congresso Nacional e com sede nesta Capital, a primeira no SGAS Quadra 

607, Edificio Metrópolis, Cobertura 02, CEP: 70.200-670, e a segunda no 

Senado Federal, Anexo l, 26' andar, CEP: 70,165-900, vêm, com o respeito e o 

acatamento devidos, à ilustre presença de Vossa Excelência, por intermédio de 

seus representantes no Senado Federal~ subscrito ;n fine, com fu lcro na 

legislação de regência e em especial nos artigos 5', XXXIV, 'a', da Constitu ição 

Federal, e 14 da Lei n' 8.429, de 02.06.1992, apresentar a presente 

REPRESENTA ÇA-O 

objetivando a apuração de possiveis ilegalidades e atos improbos praticados por 

dirigentes e fun cionários da empresa PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. -

PETROBRAS, com endereço à Avenida República do Chi le, nO 65, na cidade 

do Rio de Janeiro - RJ. 
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I - DOS FATOS E DO DIREITO 

Conforme inspeção realizada pelo Tribunal de Contas da União, 

processo TC O 18.112/2004,0, em contratos firmados pela Petrobras, no âmbito 

da Refinaria Gabriel Passos, foi detectado superfaturamenlo nos contratos, 

fundamentalmente porque os valores efetivamente pagos pelas empresas 

contratadas a título de mão-de-obra teriam sido inferiores aos que constavam das 

propostas c, assim, a remuneração percebida pelas empresas ao longo das 

contratos teria sido excessiva. 

Necessário destacar do Acórdão 310/2006 que as justificativas 

trazidas pelos responsáveis não lograram descaracterizar o superfaturamento 

apontado pela Unidade Técnica do TeU, o qual, aliás, seria da ordem de 

aproximadamente 80%. 

Tais fatos são reveladores da violação de princípios básicos, 

norteadores da Administração Pública, principalmente os previstos no artigo 37, 

da Constituição Federal. 

De fato, da leitura do acórdão em anexo, vê-se claramente que a';; 

justificativas apresentadas pela PETROBRAS não foram capazes de justificar o 

superfaturamento dos contratos firmados. 

Ora, é sabido que a PETROBRAS é uma sociedade de economia 

mista., controlada pela Ul'IIÃo, com prazo de duração indeterminado, vinculada 

ao MIJ."iISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, tudo em consonância com a Lci 

n° 9.478, de 06 de agosto de 1997 e o Estatuto Social da Empresa. 
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Pore1TI, a PETROBRAS está, e diferente não poderia ser, obrigada 

a observar os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 

publicidade, da igualdade, bem como o da economicidade. 

Assim, mesmo sendo a PETROBRAS uma empresa estatal 

exploradora de atividade económica e, portant o , sujeita ao regime jurídico 

próprio das empresas privadas, não se pode relevar o fato de que a 

PETROBRAS e sociedade de economia mista, integrante da administração 

pública federal indireta, sujeitando-se, dessa forma, aos princípios de direit o 

administrativo inseridos no caput do artigo 37 da Constituição Federal. 

Portanto,. ainda que possua autonomia adrni_nistrativ~ operacional e 

tmanceira, razão de ser da própria descentralização da administração pública, 

não pode a PETROBRA .. S abusar de sua liberdade de ação na consecução de 

seus fins:> em detrimento principalmente dos princípios constitucionais da 

legalidade e da eficiência. 

Dessa forma, do que foi exposto a PETROB~~S claramente está a 

infringir a legislação pátria, em especial o disposto no artigo 37 da Constiruição 

Fcderal. 

Assim, a situação fática antes relatada pode configurar violação ao 

inciso V, do art. 10, e ao inciso II, do artigo 9, ambos da Lei 8.429/92: 

'Ar!. 10. Constitui ato de improbidade adminó'lraliva que causa lesão ao erário 
qu.alquer ação ou omissilo, dolosa ou culposa, que ensej e perda pa!rimonial, desvio, 
apropriação, malbaralamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades 
referidas no arfo 10 desta lei, e notadamenle: 
(.) 
V - permitir oufacilitar a aquisição. permuta ou locação de bem ou serviço por preço 
superior ao de mercado;~' 

Ar!. 9 ° Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento dicito 
auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercicio de 
cargo, mandato, junção, emprego ou atividadc nas entidades mencionadas no art. ]0 
desta lei. e notadamente : 
( .) 
fI - perceber vantagem económica, direta ou indireta, para facilitar a aquisição , 
permuta ou locuçiíu de bem móvel ou imóvel, ou a contratação de serviços pelas' 
entidades referidas no art. 1::: por preço superior ao valor de mercado,' 
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II - CONCLUSÃO 

Assim sendo, diante da legitimidade ativa de Vossa Excelência, 

bem como a função institucíonal do Ministério Público em defesa da ordem 

pública, com base nos argnmentos colacionados na presente Representação, 

requer-se sejam apuradas as responsabilidades e adotadas as medidas cabíveis, 

em especial para apurar eventuais infrações a Lei n° 8.429, de 02 de junbo de 

1992; e demais normas da legislação pertinente. 

Nesses Termos, 

Pede Deferimento. 

Brasília - DF, 11 de novembro de 2009. 

SENADOR SÉRGIO GUERRA 

SENADOR ANTÔl'lIO CARLOS 
MAGALII.4.ES JÚNIOR 

SENADOR ÁLVARO DIAS 

SENADOR JOSÉ AGRlPINO 
MAIA 
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EXCELENTíSSIMO SENHOR PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA 

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCR"-CL"- BRASILEIRA -

PSDB e o DEMOCRATAS - DEM, agremiações partidárias com representação 

no Congresso N acional e com sede nesta Capital, a primeira no SGAS Quadra 

607, Edificio Metrópolis, Cobertura 02, CEPo 70.200-670, e a segunda no 

Senado Federal, Anexo I, 26° andar, CEPo 70,165-900, vêm, com o respeito e o 

acat amento dev idos, à jlustre presença de Vossa Excelência, por int ennédio de 

seus representantes no Senado Federal, subscrito in fine~ com fulcro na 

legislação de regência e em especial nos artigos 50, XXXIV, <a', da Constituição 

Federal , e 14 da Lei n a 8.429, de 02.06.1992, apresentar a presente 

REPRESENTA çÃO 

objetivando a apuração de possíveis ilegalidades e atas in1probos praticados por 

dirigentes e funcionários da empresa PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. -

PETROBRAS, com endereço à Avenida República do Chile, na 65, na cidade 

do lUa de Janei ro - RJ. 

I - DOS FATOS E DO DIREITO 

Conforme auditoria realizada pelo Tribunal de Contas da União, 

processo TC 017.894/2004-9, no Contrat o n. o 567.2.004.02-3, firmado com a 

empresa Setal Engenharia, Construções e Perfurações S.A., a fim de apurar a 

legalidade e economicidade de todos os atas apontados como indícios de 

irregularidade, constaLaram-se diversas irregularidades: 

- projeto básico elaborado na fase de licit ação não estava 

devidamente detalhado, com o nível de infoITI.1ações e 

especificações adequados exigidos pela legislação; 

- indícios de pagamento em duplicidade de custos adicionais à 

contratada no valor de R$ 10.741.463,92 (preços de j unho de 

2002). decorrentes do ressarcimento de mão-de-obra indireta e 

custos de permanência de equipan1entos e máquinas referentes às 

Solicitações de Alteração de Escopo previstas nos 3 0 e 4 0 termos 

aditivos, em razão de já t erem sido cobrados nas próprias SAE~s ; 
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habilitação e contratação de empresa, que possuía títul os 

protestados e em situação finance ira comprometida" conforme 

consta do Relatório de Avaliação Económica-Financeira~ expondo a 

Petrobras a risco; 

- realização de Solicitações de Alteração de Escopo (SAE), nos 

exercícios de 2003 e 2004, devidarn.ente aprnvadas, mas sem a 

respectiva cobertura contratual; 

- falta de cobrança do custo financeiro dcvido pelas antecipações de 

pagamento, que não foi debitado das medições subseqüentes; 

estimativas de custos apresentando falhas: incoerências, 

imprecisões e allnlentos inj ustificados de valores; 

- orn.issão da realização de um levantamento g lobal e do respectivo 

ajuste contratual, pela compensação financeira das alterações com 

redução de escopo ocorridos na consolidação, adaptação e 

complementação do projeto básico da PPER-O l e UTOC. 

inexatidão do percentual de realização física-financeira do 

contrato e inexistência de controle forl1181 da real execução dos 

serviços incluídos nas SAE's submetidas a adiantamento. 

Após a realização de reunião entre técnicos da Petrobrás e do TCU 

para o esclareciment o de questões pendentes acerca desse trabalho, o TeU 

concluiu, fundanlentada,.-nente , que ocorreram efetivamente dois pagamentos a 

maior realizados à Set al (valores referentes ajunho de 2002): 

a) 717.119,37, relativos à diferença entre o que foi pago pela 

Petrobrás por força do aditivo nO 55 (R$ 1. 137.122,17) e o que realmente era 

devido (RS 420.002,80) (valores referentes à alteração do projeto do coletor de 

condensado~ decorrente de acréscimos e supressões de itens de serviços e 

materiais aplicados); 

b) R$ 610.910,38, relativos ao pagamento em dup licidade de custos 

indiretos de extensão de prazo e de permanência, abrangendo os aditivos n Os 1, 

3,4e55. 

Tais fatos são reveladores da violação de princípios básicos, 

norteadores da Administração Pública, principalmente os previstos no artigo 37, 

da Constituição FederaL 
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De fato, da leitura do acórdão em anexo, ve-se claramente que as 

justificativas apresentadas pela PETROBRAS não [oram capazes de justificar 

as irregularidades na execução dos contratos firmados. 

Ora, é sabido que a PETROBRAS é uma sociedade de economia 

mista, controlada pela UNIÃO, com prazo de duração indeterminado, vinculada 

ao MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, tudo em consonância com a Lei 

n° 9.4 78, de 06 de agosto de 1997 e O Estatuto Social da Empresa. 

Porém., a PETROBRAS está", e diferente não poderia ser", obrigada 

a observar os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 

publicidade, da igualdade, bem COITlO o da economicidade. 

Assim, mesmo sendo a PETROBRAS UITla empresa estatal 

exploradora de atividade econômica e, portanto, sujeita ao regilue jurídico 

prõpria das empresas privadas, não se pode relevar o fato de que a 

PETROBRAS é sociedade de economia mista, integrante da administração 

pública federal indireta, sujeitando-se, dessa forma, aos princípios de direito 

administrativo inseridos no caput do artigo 37 da Constituição Federal. 

Portanto, ainda que possua autonomia administrativa, operacional e 

financeira, razão de ser da própria descentralização da administração pública, 

não pode a PETROBRAS abusar de sua liberdade de ação na consecução de 

seus fins, em detrimento principalIIlente dos princípios consthucionais da 

legalidade e da eficiência. 

Dessa fornla, do que foi exposto a PETROBRAS claramente está a 

infringir a legislação pátria, em especial o disposto no artigo 37 da Constituição 

Federal. 

Assim:> a situação fática antes relatada pode configurar violação ao 

inciso V, do art. 10, e ao inciso II, do artigo 9, ambos da Lei 8.429/92: 

"Arf. 1 O. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao 

erário qu.alquer ação ou ol1úss50, dolosa ou. culposa. que enseje perda 

patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos 

bens ou haveres das entidades referidas no art. 10 desta lei.. e 

notadamente." 

( . .) 
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v - permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou 

serviço por preço superior ao de mercado;" 

Ar/. 9° Constitui a/o de improbidade administrativa importando 

enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial 

indevida em razão do exercício de cargo. mandato, fimção, emprego ou 

atividade nas entjdades mencionadas no art. 1° desta lei, e notadamente. 

(..) 

II - perceber vantagem económica, direla ou indireta, para facilitar Q 

aquisição, permuta ou locação de bem móvel ou imóvel, ou a contratação 

de serviços pelas entidades referidas no arfo ] 0 por preço superior ao 

valor de mercado; 

II - CONCLUSÃO 

Assim sendo, diante da legitimidade ativa de Vossa Excelência, 

bem como a função institucional do Ministério Público em defesa da ordem 

púb[jca, com base nos argumentos colacionados na presente Representação, 

requer-se sejam apuradas as responsabilidades e adotadas as medidas cabíveis, 
em especial para apurar eventuais infrações a Lei n° 8.429, de 02 de junho de 

1992; e demais normas da legislação pertinente. 

Nesses Termos, 

Pede Deferimento. 

Brasília - DF, 11 de novembro de 2009. 

SENADOR SÉRGIO GUERRA 

SENADOR A!'.'TÔNl O CARLOS 
MAGALHÃES JÚNIOR 

SENADOR ÁLVARO DIAS 

SENADOR JOSÉ AGRIPINO 
MAIA 
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EXCELENTÍSSIMO 

REPÚBLICA 

SENHOR PROCURADOR-GERAL DA 

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA -

PSDB e o DEMOCRATAS - DEM, agremiações partidárias com representação 

no Congresso Nacional e com sede nesta Capital, a primeira no SOAS Quadra 

607, Edifício Metrópolis, Cobertura 02, CEP: 70.200-670, e a segunda no 

Senado Federal, Anexo 1,26° aodar, CEP: 70,165-900, vêm, com o respeito e o 

acatamento devidos, à ilustre presença de Vossa Excelência, por intermédio de 

seus representantes no Senado Federal, subscrito in fille~ com fulcro na 

legislação de regência e em especial nos artigos 5°, XXXIV, 'a' , da Constituição 

Federal, e 14 da Lei nO 8.429, de 02.06 .1 992, apresentar apresente 

REPRESENTA ÇA-O 

objetivaodo a apuração de possiveis ilegalidades e pela empresa PETRÓLEO 

BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS, com endereço à Avenida República do 

Chile, n° 65, na cidade do Rio de Jaoeiro - RJ. 
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I - DOS FATOS E DO DIREITO 

o Decreto nO 2.745/98 foi editado nos termos da Lei nO 9.478197, e 

do art. 173, § 1°, da Constituição, com a redação dada pela Emenda n° 19/9 8, 

para disciplinar o procedimento licitatório a ser realizado pela PETROBRAS, 

para contratação de obras, serviços, compras. e alienações. 

Conforme o citado Decreto, a licitação destina-se a selecionar a 

proposta mais vantajosa para a realização da obra, serviço ou fornecimento 

pretendido peja PETROBRAS e será processada e julgada com observáncia dos 

principios da legalidade. da impessoalidade. da moralidade, da publicidade, da 

igualdade, bem como da vinculação ao instrumento convocatório, da 

economicidade, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos . 

Ademais, nenhunla obra ou serviço será licitado SCOl a aprovação 

do projeto básico respectivo: com a definição das características, referências e 

demais elementos necessários ao perfeito entendimento, pelos interessados, dos 

trabalhos a realizar, nem contratado, sem a provisão dos recursos financeiros 

suficientes para sua execução e conclusão integraL 

No que se refere a dispensa e inexigibilidade da 1icitação, o referido 

Decreto disciplina o seguinte: 

2.1 
A licitação poderá ser dispensada nas seguintes hipóteses: 
a) nos casos de guerra, grave perturbação da ordem ou calamidade 
pública; 
b) nos casos de emergência, quando caracterizada a urgência de 
atendimento de situação que possa ocasionar preJUlzo ou 
comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos 
e outros bens; 
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c) quando não acudirem interessados à licitação anterior, e esta não 
puder ser repetida sem prejuízo para a PETROBR.","-S, mantidas, 
neste caso: as condições preestabelecidas; 
d) quando a operação envolver concessionário de serviço público e 
o objeto do contrato for pertinente ao da concessão; 
e) quando as propostas de licitação anterior tiverem consignado 
preços manifestamente superjores aos praticados no mercado, ou 
incompatíveis com os fixados pelos órgãos estatais incumbidos do 
controle oficial de preços; 
f) quando a operação envolver exclusivamente subsidiárias ou 
controladas da PETROBRÁS. para aquisição de bens ou serviços a 
preços con~patíveis COIU os praticados no mercado~ bem corno com 
pessoas jurídicas de direito público interno, sociedades de economia 
mista, eITlpresas ·públicas e fundações ou ainda aquelas sujeitas ao 
seu controle TIlajoritário, exceto se houver en1.presas privadas que 
possam prestar ou fornecer os mesmos bens e serviços, hipótese em 
que todos ficarão sujeitas a licitação; e quando a operação entre as 
pessoas antes referidas objetivar o fornecimento de bens ou serviços 
sujeitos a preço fixo ou tarifa, estipuladas pelo Poder Público; 
g) para a compra de rnatenalS, equipamentos ou gêneros 
padronizados par órgão oficial, quando não for possível estabelecer 
critério objetivo para o julgamento das propostas; 
h) para a aquisição de peças e sobressalentes ao fabricante do 
equipatllento a que se destinam, de :forma a manter a garantia 
técnica vigente do mesmo; 
i) na contratação de remanescentes de obra~ serviço ou 
fOTIlecimento, desde que aceitas as mesmas condiçõcs do licitante 
vencedor, inclusive quanto ao preço, devidamente corrigido e 
lTIediante ampla consulta a empresas do raIUO, partidpantes ou não 
da licitação anterior; 
j) na contratação de instituições brasileiras, selTI fins lucrativos: 
incumbidas regimental ou estatutarialTIente da pesquisa, ensino, 
desenvonuncnto institucional, da integração de portadores de 
deficiência física, ou programas baseados no Estatuto da Criança e 
do Adolescente (Lei n" 8.069, de 13 de Julho de 1990), dcsdc que 
detenham inquestionável reputação ético-profissional; 
k) para aquisição de hortifrufigrangeiros e gêneros perecíveis, bem 
corno de bens e serviç.os a serem prestados aos navios petro leiros e 
embarcações, quando eTI1 estada eventual de curta duração em 
portos ou localidades diferentes de suas sedes, por motlva ou 
nl0vimentação operacional,. c para equipes sísmicas terrestres. 
2.2 
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A dispensa de licitação dependerá de exposlçao de motivos do 
titular da unidade administrativa interessada na contratação da obra., 
serviço ou compra em que sejam detalhadamente esclarecidos: 
a) a caracterização das circunstâncias de fato justificadoras do 
pedido; 
b) o dispositivo deste Regulamento aplicável à hipótese; 
c) as razões da escolha da ruma ou pessoa fisic.a a ser contratada; 
d) a justificativa do preço de contratação e a sua adequação ao 
mercado e à estimativa de custo da PETROBRÁS. 
2.3 
É inexigível a licitação, quando houver inviabilidade fática ou 
jurídica de competição, em especial: 
a) para a compra de materiais, equipamentos ou gêneros que 
possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante 
comercial exclusivo, vedada a preferência de marca; 
b) para a contratação de serviços técnicos a seguir enumerados 
exeITIplificadarnente~ de natureza singular, com profissionais ou 
empresas de notória especialização: 
- estudos técnicos, planejamento e projetas básicos ou executivos; 
- pareceres, perícias e avaliações em geral; 
- assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras; 
- fiscalização, supervisão ou gerenciarnento de obras ou serviços; 
- patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas, em 
especial os negócios jurídicos atinentes a oportunidades de negócio, 
financiaUlentos, patrocínio, e aos demais cujo conteúdo seja regido, 
predominantemente, por regras de direito privado face as 
peculiaridades de mercado; 
- treinamento e aperfeiçoamento de pessoal ; 
c) para a contratação de profissional de qualquer setor artístico, 
diretamente ou através de empresário, desde que consagrado peta 
crítica especializada ou pela opinião pública; 
d) para a obtenção de licenciamento de uso de software COIU o 
detentor de sua titularidade autoral, sem distribuidores, 
representantes comerciais, ou com um destes na hipótese de 
exclusividade, com-provada esta por documento hábil; 
e) para a contratação de serviços ou aquisição de bens, em situações 
atípicas de mercado em que, compravadarnente, a realização do 
procedimento liciiatório não seja hábil a atender ao princípio da 
economicidade; 
f) no caso de transferência de tecnologia, desde que caracterizada a 
necessidade e essencialidade da tecnologia em aquisição; 
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g) para a cotnpra ou locação de imóvel destinado ao servlço da 
PETROBRÁS, cujas características de instalação ou localização 
condicionem a sua escolha; 
h) para a :formação de parcerias~ consórcios e outras Íorrnas 
associativas de natureza contratual, objetivando o desempenho de 
atividades compreendidas no objeto social da PETROBRÁS; 
i) para a celebração de "contratos de aliançau

, assitn considerados 
aqueles que objetivem a SOITla de esforços entre eITlpresas, para 
gerenciarnento conjunto de ernpreendimentos~ conlpreendendo o 
planejarnento, a administração~ os senáços de procura~ construção 
civil, rnontageITI, pré-operação, cornissionarnento e partida de 
unidades, mediante o estabelecinlento de preços "meta" e "teto", 
para efeito de bónus e penalidades, em função desses preços, dos 
prazos e do desempenho verificado; 
j) para a cOInercialização de produtos decorrentes da exploração e 
produção de hidrocarbonetos, gás natural e seus derivados, de 
produtos de indústrias químicas, para importação, exportação e 
troca desses produtos, seu transporte, beneficiamento e 
arrnazen8.1Tlento,. bem corno para a proteção de privilégios 
industriais e para opeações bancárias e crediticias necessárias à 
ITlanutenção de participação da PETROBRÁS no mercado; 
k) nos casos de cOlTlpetitividade rnercadológica, em que a 
contratação deva ser iminente, por motivo de alteração de 
prograITlação, desde que cornprovadaITlente não haja tempo hábil 
para a realização do procedimento licitatório, justificados o preço 
da contratação e as razões técnicas da alteração de programação; 
I) na aquisição de bens e equipamentos destinados à pesquisa e 
desenvolvimento tecnológico aplicáveis às atividades da 
PETROBRÁS, 
2.3,1 
Considera-se de notória especialização o profissional ou e.n .. l.presa 
cujo conceito no campo de sua especiaiidade, decorrente de 
desempenho anterior,. estudos" expenencias, publicações, 
organização, aparelhamento, equipe técnica~ ou de outros requisitos 
relacionados com suas atividades" perlTlita in.ferir que seu trabalho é 
o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato, 
2.32 
Considera-se corno produtor~ finna ou representante cOlTIercial 
exclusivo, aquele que seja o único a explorar" legahnente, a 
atjvidade no local da contratação, ou no território nacional, ou o 
único inscrito no registro cadastral de licitantes da PETROBRÁS, 
conforme envolva a operação custo estiITIado nos limites de convite, 
concorrência ou tomada de preços .. 
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2.4 
A Diretoria da PETROBRÁS definirá, em ato especifico, as 
competências para os atos de dispensa de licitação. 
2.5 
Os casos de dispensa (item 2.1) e de inexigibilidade (item 2.3) de 
licitayão deverão ser comunicados pelo responsável da unidade 
competente à autoridade superior, dentro dos cinco dias seguintes 
ao ato respectivo, devendo constar da documentação a 
caracterização da situação justificadora da contratação direta, 
conforme o caso, a razão da escolha do fornecedor ou prestador de 
serviço e a justificativa do preço. 

Ocorre que, a dispensa e a inelegibilidade de licitação tem sído regra nos 

procedimentos da PETROBR'\.S, quando, na realidade deveriam se exceção. 

Vejamos as análises abaixo: 

Contratações da Pelrobras ferem os principios constitucionais da 
moralidade e eficiência e a livre concorrência 

Só n..:l ultime, 2I:'I['l~ 05 rontrz.ms de- uorviço; flrmãdos. sem qU.<Jlqu,.,r pr("::,,,~s.o con(orr~ncl1!.1 

re..clt~ilda~ pela ~etrobfils totali:z:a rr. RS .12,1 birhô@~, sup!i!rio:'" .. 60% dr, todo o irno~:i.timE-nto 
r€:alizad-o_ 

-(om~'li(J 557 1,' ::"""l~l'~ ~~-··~·~l.!d,,~ iI:lI 

C.tm\'il!e 21.M2 3;8.7 11'!'.'l· ~"prl'tJ:..:.!:ot1" 

t;)l"~~~' ~ ."j .:Ij~ 
""'il~;J 3,0 O 

il)rtla~ d~ Pr::9l~ 6,:- o 
Ir,:· H,S. ~í:hó~\ • 4,~% ) 

InJ ;;k~bil;d;!;d .. 9.12i!õ 1€-,7 S,-'1 ' •. ;;:::. ~Qnv .I', J~:J, .\';·1 

Di:S~e:'I~i! L!!93 3,5 
..,Itll~~~~'" ~O·l~~lrrt::nI:I~ .. 

i~~ l~.)' tJil"rij;~, . :Q'~ 
I:II~xi~bi:lid~d~ 11.132 !~ .::: 
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Contratações da Petmbras ferem os princípios constitucionais da 
moralidade e eficiência e a livre concorrência 

E)( i:::-tem mi!-te~laj" õ!dqu iricC:i p~l.a F'e~rab r.a:;: o-ra !::om ,ii e:(is.!êr,r;:i.i; d-e or.ocesSQs .;:onc-a:r1!n ::is.!$., 0 1'".3 

ser.:; t ais- p'rlXell.~U:S... 

Por ... .e:;:~. 'tõi5. 1":"l-2!'te:ü -is p05S;;Je.m preçc4 eT.::re~-;:-,;;;mente m .. is. ,,"Je\'ãd::ls q':Jar,dc corr~~_rado:<" 5i:'m 

truaJquer Droc.e"5C' cc!'!co rr.?frciai 

...... _-..Dff:ma~ _~_~."\I!!_~ 
... :;"-,,....-.;.:;..; li . ... If; ""'-4-";" -1 ... . 01.-.1" ,< -;, ... 
........ "\;." .~.\ J""'.'_,,,~ ·~ ..... r .. · , ... t 4 " ' . ' " .< "'.' "" 

t--<-RI>~ . . 
1";4<~""'"" '::'..n.,,,,c: ~,,"H"';., 
·" ... l ... ' ..... ~ ...... 

~'"'~ .... WI~1Íc r«>o;a.;.~ __ " . ~1ó'f;O;l __ 

, '",-",_.~ . •. ", r~ ,~. M::'" t~.,«>tl ~'<I_ ·;!'I"" _...,u ....... ~. :;;.P.; .... \~ " ...... _........ 1/, MI ." ....... ," 

No exemplo. iws-traoo o meam ti tipo de t.uba,ª adqubido a um Pf?Ç"O de i!!proxim3d2mlli!:n.t.;;,: ;::; 1.' '= 
::ter I'll.:t ro no C~G-' CE' :n;o:.;'.s:ibLJcE>ll":: e 8.$ !."!.S" ::O~ metf~ _~,D r::.=>o d; r~":>m~,r;:: .-:.:::~ C:::lIí\:i .!:_ 

Petrobras S.A. 

Modalidades de cornr3·t-Clção de materia-is 

. Matec.i.aisc 
ad quiridos--;apenas 
.sem 'a preserlçel dI!

prooe;50' 

Mat.e-riais e dquiridos taM<l .atra-w !: d€ procesSQS t:onçcn-endais rom-o sem a 
p/e:<ença de proc~s5Q:ô. C:O f'.ocorrH'idais 
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Petrobras S.A. 
Distnbuição dos materitlls contra1<1das por ambas as mo-dahdô3des 

M ;; t'" n;:; i :: "' ri .qu il" i ~::· t:::. ::::: n~ = :::~,,~ ~ de 
:J !'" CC e:sii -::a conc~,'r ar_:: i i::Õ ::C-rn-:> :s- Êm ~ 

::: re~ .:nc= de ::or::.lces:sos :c no:;)~r~nd.:;j:;; 

Petrobras Netherlands 8V 
Modalidade:'> de con.tratação de materia is 

US$ 305 
milhões 

Valores @M 

R.$ mllhõ., 

• (i)m PrCJc~$SIO c.onc.,rrc ndaJ 

M;teriai~ 

iildquiridos apenas 
-sem a presença de 

P'"Dc:e.SW5-
alnCOrrll!rKLilIS 

M~teriais adq-uiridos tamo através oe procogss:os l:om:orre!X.ia is com_o sem a 
presença de processo_; concorrenciais 
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Petrobras Netherlands BV 
Dis.t ribuição dos mat edais contrat.ados por ambas as. modalidadE:5 

VaJQUS I!m 

Lf5S milhi3es 

t ... t;:ji~p_al;; ;:,;.:q,-J:ri,jo:.::Z. ~n:c ;5't,~Vª"~ .je 

,,~o·;.e5'$OS ::QO':Cf"'"er.c;-::is ::omo $:õ!'m::: 

p·eo:; o:: n ça e e :::Jr-:)cE!S~O::> :C-f)·=C " '2"r. ,c: ~ is 

• Sem rTOC~SO Concor rencial 

Fatos Ilustrativos 

• Exemplos de ma-teria[5 adqu:irido5 sob .amb.a5 as mod;;,lidades contratu::a.ís 

a.LJlÃOCAB5Drr316.P' 901 NPTMA..CHO 

. iWodst~_~ we.~--' ~~ 

COm ~lo:Jr~ncill 

5~ t:Dn::;;)it~ 

:!.5-

5 

ruBOAr. SL-B PSl-:1 C3)ID..ll6 STOSCH 

14 

na 

i 

• 

-

4.454.-6íi 

; .J:B.J • .:s:9 

SS.Hl.f..2 

J;6.4-B'L-4S i ,D4 

4:l..;BQ.OO 

H-7.2ti::" ,71 
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Dos gráficos acima apresentados, surgem as seguintes questões; I ) 

Como pode ser explicado o gasto elevado de contratos sem concorrência para 

materiais que, a princípio, poderiam ser adquiridos com concorrência? 2) Por 

que, dentre os materiais que são adqu iridos sob ambas as m odalidades (com e 

sem concorrência), o percentual do valor desembulsado sem concorrênc ia é bem 

mais alto? 
Tais fatos são reve ladores da violação de princ ípios básicos, 

norteadores da Administração Públíca, principalmente os previ stos no artigo 37, 

da Constiruição Federal. 
Ora, é sabido que a PETROBRAS é uma sociedade de economia 

mista, controlada pela UNIÃO, com prazo de duração indetenninado, vinculada 

ao MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, rudo em consonância com a Lei 

n' 9.478, de 06 de agosto de 1997 e o Estaruto Socia l da Empresa. 
P orém, a .PETROBRAS está, e diferente não poderia ser, o brigada 

a observar os prin cipias da legalidade, da impessoalidade, da moralidade , da 

publicidade, da igualdade, bem como o da economicidade . 
A ss im, mesmo sendo a PETROBRAS uma empresa estatal 

exploradora de atividade econõ:mica e, portanto, sujeita ao regime jurídico 

próprio das empresas privadas, não se pode relevar o fato de que a 

PETROBRAS é sociedade de economia mista, integrante da administração 

pública fed.eral indireta, suj eitando-se, dessa forma, aos princjpios de direito 

administrativo inseridos no caput do anigo 37 da Constituição Federal. 
Portanto, ainda que possua autonomia administrat iva, operacional e 

fmanceira, razão de ser da própria descentralização da administração pública, 

não pode a PETROBRAS abusar de sua liberdade de ação na consecução de 

seus lms, em detrimento principalmente dos princíplos constituciona is da 

legalidade e da eficiência. 
Dessa fonna, do que foi exposto a PETROBRAS c laramente está a 

infringir a legislação pátria, em especial o disposto no artigo 37 da Constituição 

Federal. 
Outrossim, a situação fática antes relatada pode configurar vio lação 

a Lei 8.429/92, em especial ao que disciplina o inciso vm, do ano 10; 
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"'Ar!. J O. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao 

erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda 

patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos 

bens ou haveres das entidades referidas no art. 10 desta lei, e 

notadamente: 

(.) 

VIII - frustrar a licitude de processo licitatário ou dispensá-lo 

indevidamente;" 

II - CONCLuSÃO 

Assim sendo, diante da legitimidade ativa de Vossa Excelência, 

bem como a função institucional do Ministério Públ ico em defesa da ordem 

pública, com base nos argumentos colacionados na presente Representação, 

requer-se sejam apuradas as responsabilidades e adotadas as medidas cabíveis, 

em especial para apurar eventuais infrações a Lei na 8.429, de 02 de junho de 

1992; e demais normas da legis lação pertinente . 

Nes.ses Termos, 

Pede Deferimento. 

Brasília - Dr, 11 de novembro de 2009. 

SENADOR SÉRGIO GUERRA 

SENADOR ANTÔNIO CARLOS - , 
M.c\.GALHAES JUNIOR 

SENADOR ÁLVARO DIAS 

SENADOR JOSÉ AGRIPINO 
MAIA 
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EXCELENTÍSSIMO 

REPÚBLICA 

SENHOR PROCURADOR-GERAL DA 

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIR-\ -

PSDB e o DEMOCRATAS - DEM, agremiações partidárias com representação 

no Congresso Nacional e com sede nesta Capital, a primeira no SGAS Quadra 

607, Edificio Metrópolis, Cobertura 02, CEP: 70.200-670, e a segunda no 

Senado Federal, Anexo 1,26° andar, CEP: 70,165-900, vêm, com o respeito e (I 

acatamento devidos, à ilustre presença de Vossa ExceJênci~ por intermédio de 

seus representantes no Senado Federal, subs crito in fine, com fulcro na 

legislação de regência e em especial nos artigos 5°, XXXIV, 'a', da Constituição 

Federal, e 14 da Lei n° 8.429, de 02.06.1992, apresentar a presente 

REPRESENTA çÃO 

objetivando a apuração de possíveis ilegalidades e pela empresa PETRÓLEO 

BRASILEIRO S.A. - PETROBR-\S, com endereço à Avenida República do 

Chile, n° 65, na cidade do Rio de Janeiro - RJ. 

I - DOS FATOS E DO DIREITO 

É de conhecimento deste Órgão que uma quadrilha, flagrada na 

Operação Águas Profundas, da Polícia Federal, fraudava licitações feitas pela 

empresa Petrobras e que funcionários da p rópria estatal forneciam informações 

privilegiadas aos criminosos, que contavam com empresas fantasmas para 

desenvolver o esquema de circulação dos recursos e sonegação de tributos, 

so bretado do imposto de renda. 

De fato, depois de dois anos de investigação, a Polícia Federal 

desbaratou um esquema de fraudes em licitações para serviços de reparos em 

plataformas petrolíferas da Petrobras. 
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o trabalho resultou na denúncia de aproximadamente 26 pessoas, 

entre os quais poucos func ionários da Pctrobras em nível de gerência, o que 

causa certa surpresa! tendo em vista a magnitude dos contratos em questão. 

No entanto, confonne análise abaixo, possivelmente mais 

func ionários da PETROBRAS estariam envolvidos nas fraudes apontadas, assim 

como as medidas até aqui aplicadas administrativamente pela PETROBRAS e 

pela CGU mostraram-se insuficientes: 

Mais funcionários da Petrobras deveriam ter sido penalizados na 
operação ~uas Profundas 
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Mais funcionárins da petrobras deveriam ter ,ido penalizados na 
Operação Águas Profundas 
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Mais fundonários da Petrobras deve·riam ter sido penalímdCls na 
Operação Água.s Profundas 
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Mai"i funcionários da Petrobras. deveriam ter sido penalizados n _H 

Operação Águas Profundas 

Contrato 4600 16705-7 
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Mais funcionários- da Petrobras deveriam ter :sido penalizados na 
Operação Águas Profundas. 
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Mais funcionários da petrobras deve·riam ter sido penalizados na 
Operação Ãguas Profundas 

Cont rato 4600 160 826 
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Mais funcionários da Petrobras deveriam ter sido penalizados na 
Operação Águas Profundas 

Contrato 4600 160 936 
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Ma;'l fUl"Idonário5 da Petrot>ras deveriam ter sido penalizados na 
Operação Águas Profundas 

Contrato 4600-1.83 933 
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Mais funcioluirios da Petrobras deveriam ter 'lido penalizados na 
Operação Águas Profundas 

COõ1tr.,lto 4600 227 977 
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Come;. se vê~ per enquanto os órgãos .responsáveis se mostraraln 

lenientes na busca de todos os responsáveis pelas fraudes perpetradas contra o 

património público, donde surgem as seguintes indaga9ôes: 1) A contram\'ão de 

serviços <:'Jm valor total superior a RS 450 milhões sé pas$atia por 3 

funcionárbs da J>ETROBRA.B? 2) Por quantas instâncias passa.'U os çontratos 

com valores superiores a RS 5 milhões? 3) Por que o processo de auditoria 

interna só funcionou após a intervellção da PF? 

II - CONCLUSÁO 

Assim sende> , diante da legitimidade ativa de Vossa. Excelência, 

bem como a função institucional do t>1inistério Público em defesa da ordem 

púbHca, com base nos argumentos colacionados na presente Representação., 

requer-se sejam apuradas as responsabilidades e adotadas as medidas cabíveis, 

em especial para apurar eventuais infrações a Lei na 8.429, de 02 de junho de 

1992 e ao Código Penal, bem como demais normas da legislação pertinente. 

Nesses Termos, 

Pede Deferimento. 

Brasília - DF, 11 de novembro de 2009. 

SENADOR SÉRGIO GUERRA 

SENADOR ANTÔNIO CARLOS 
MAGALHÃES JÚNIOR 

SENADOR ÁLVARO DIAS 

SENADOR JOSÉ AGRIPI"oIO 
MAIA 
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EXCELENTÍSSIMO 

REPÚBLICA 

SEKHOR PROCURADOR-GERAL DA 

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA -

PSDB e o DEMOCRATAS - DEM, agremiações partidárias com representação 

no Congresso Nacional e com sede nesta Capital, a primeira no SGAS Quadra 

607, Edifício Metrópolis, Cobertura 02, CEP: 70.200-670, e a segunda no 

Senado Federal, Anexo I, 26° andar, CEPo 70, 165-900, vêm, com o respeito e o 

acatamento devidos, à ilustre presença de Vossa Excelência, por intermédio de 

seus representantes no Senado Federal> subscrito in fine, com fulcro na 

legislação de regência e em especial nos artigos 5°, XXXIV, 'a', da Constituição 

Federal, e 14 da Lei nO 8.429, de 02.06. J 992, apresentar a presente 

REPRESENTA çÃO 

objetivando a apuração de possíveis ilegalidades e atas improbas praticados por 

dirigentes e funcionários da empresa PETRÓLEO BRASD--EIRO S.A. -

PETROBRAS, com endereço à Avenida República do Chile, n° 65, na cidade 

do Rio de Janeiro - RJ. 

I - DOS FATOS E DO DIREITO 

o Jornal "O Globo", no sitio wv.·w.oblobo.globo.com , trouxe a 

seguinte notícia no dia 03108/ 07: 

Petrobras compra Suzano Petroquímica por RS 2,7 bilhões 
Publicada em 03/08/2007 às 19h 16m 
Valor Online / O Globo Online 
SÃO PAULO - A Petrobras comprou nesta sexta-feira a Suzano Petroquímica. 
A aqu isição foi fechada pelo preço total de R$ 2,7 b ilhões, sendo R$ 2, 1 
bilhões para os contro ladores e RS 600 milhôes de oferta pública de ações para 
os minoritários. Uma Assembléia Geral Extraordinária de AClonislas d a 
Companh ia será convocada para ratificar a operação. 
A empresa vai adquirir um toda de 97,3 milhões de ações ordinárias pelo preço 
de até RS 13,44 por ação e 75.2 milhões de ações pr~ferenciais pelo preço de 
até R$ 10,76 por ação. Essa aquisição corresponde à participação societária de 
99,90/0 das açocs ordinárias c 58,2% das ações preferenciais de emissão da 
Suzano. representando 76, I %, do capital total. 
" Pet.-obras ficará com 76, I % do capital total da Suzana Petroquímica " 
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Com cap acid ade de produzir 685 m.iltoneladas p o r ano~ a SULan o é 2 m aior 
fabricante de r es.ina d e polipropi le n o da I\.mérica Latina e vice-líder n acional 
cm r es inas tcnnoplãsticas, tarnbe m a t rás da B ras ke.rn . A companhi a conta C O Ill 

três unidades industriais, localizadas n o s municíp ios de Mauã (SP), Cam.açar i 
(BA) e D uque de Caxias (RJ). 
Com a compra~ a Pctcobras também vai passar c o ntro lar a Suzano P e t.roqu fln ica 
Operacional, a Rio Polímeros, a Petroquímica L' niào e a Petroflex . 
.. Preço das ações pulo u d e R$ 5 . 7 9 para R$ 8,70 nesta sexta-feira·' 

Pel o valo r da venda inforTIlado p ela Suzano, o preço por ação fico u em RS 
1 3,4 0 por ação o rdinária e cerca d e R$ 10, 7 0 por ação preferencial. Antes do 
anúncio d a cornpra~ as n e gociaçõe s com as a çõe s foralTI suspen sas, às 12h15 , 
na Bolsa de Valores d e São Paulo (Bovespa). 
Prêmio a ser pago pOI' ação da Suzano chega a 840/0 
No fil o rnento da s uspensão, as p r e fer encia is estavacn cotadas a R $ 5.79, j á e m 
a lta de 1 ,57% e ITl rel a ç ã o ao fec hamentu do pregão anterior. O valor d a venda 
para a Pctrobras iInplica. portanto, u m prêm io de 84%. As. a ções o rdinárias 
quas e não têm liquide7., po is 99,9% delas estão n as lnãos dos controlad o res . 
Desd e o d i a 18 . os pap éis PN da Suzano a té a s u s pensão d as n egocia.ções 
t iver a m a lta de 15 .80/0 enquanto a B ovespa teve baixa d e mais d e 5 % n o 
mes mo períod o. 
O F'ato Re leva nte da Suzano confinnnndo que a negociação par a venda das 
a ç.ôes só fo i publicado às 15h 1.8; após a notícia ler s ido divulgad a n a imprensa, 
."'"p ós esse comunicado. as a ções volta.ram a ser negociadas na B o ls a com fo rte 
alta e fec h aram com alta de 59~3%~ cotadas a R .$ 9~08 . 

C'Vl\1: investigará se houve uso de informaçã.o privilegi.ada 

A Comissão de Valores Mobiliários (Cvr....1) infonnou que vai invest igar se 
houve u so de inCorrnacâo privi lee.iad a durante as negociações O 
superintendente de Relações com o Mer cado e l ntcnnediários da autarquia~ 
Waldir Nobre, disse que o fato de a comunicação oficial das negociações ter
sido feita depois de a notícia ser div u lgada pela imprensa não é o procediment o 
padrão mas não basta para provar que houve u so indevido da inf orm ação . 
- Mesmo que o m ovimento cOln a negociaçõ e s de a ções seja esquisiLo, se a 
gente não conseguir compro v a r nada o caso ser á a rquivado - afirmou . 
Nobr e não deu prazo para que a conclusão das in vest jgaçõc s. Ele lelnbrou qu e 
no caso da compra da lpiranga pela Petrobras em pouco mais de um mes d e 
investigação da CVM f o i aberto um inqué rito. Segund o ele~ três p essoas que 
ti veram m o vim entaç.ões suspe itas com a s açOes da Ipiranga e s tão com os bens 
bloqueados enquanto o inqué rito corre na Just iç a. 
Petrobras cOUlprou Ipiranga por USS 4 bi em lDarço 
Em rnarço~ a Petrobras . juntamente com a Braskern e o grUpO Ultra an unciou a 
c o mpra da Ipiranga por US$ 4 bilhões, A p a rte d a lpiranga Petroquím.ica, que 
c o ntrola a central de matérias-primas do Rio Grande do Sul ~ Cop esul. ficou 
d ivid ida entre a Braskeill e a Petrobra s. 
Naquele mesmo mês, o direlor de Abastecimento da P e trobras. Paulo R o b erto 
Costa, afi rmou que a estatal iria inte nsificar conversas com a Suzano 
Petroq uímica e a Unipar para a criaç iio de um pólo petroquímico no S udeste .. 
após a consolidação no Sul. 
O e xecut ivo disse ainda que a Petrobras estava c o nvers.ando "há algUlTI tempo " 
com a Suzano e a Unipar e que ida "aprofundar essas discussões b u scan do 
integração e s inergia". 
Aquisição pegou analistas de surpresa 
O analista Luiz Otavio Broad, da corret ora Ágor a , contudo~ disse que não 
esperava um m ovimento de compra da Suzano Pet roquimica pela Pe"trobr as. 
" E uma s u rpr esa, mostra uma reestatização forte d o setor ., 
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· É uma surpres~ mostra uma reestatização forte do selar ... Ela (Petrobras) 
t inha anunciado que leria posição fo rte no selor petroquímica, mas não corno 
controladora. É uma virada em relação ao que o mercado estava esperando -
disse Braad. 
Para o analista da Ágora, as açõcs da Petrobras não devem sofrer, "já que o 
valor do negócio é pequeno em relação ao porte da Pctrobras". 
A estatal praticamente saiu da petroquimica na óécada de 1990, quando foi 
iniciada a privat ização do setor com a venda de empresas da companhia. Em 
2004 , a petrolifera anunciou que retomaria investimentos no seter, corno 
parceira. 
A Suzano c a Petrobras são sócias na Rio Polimeros (Riopol, complexo 
petroqufmico no Rio de Janeiro) , A primeira tem participação de 33% do 
neg6cio, enquanto a estatal petrolífera detém 16,7%. 

Ocorre que. a citada transação teria envolvido valor muito superior 

ao praticado no mercado, sendo que a PETROBRAS teria pago 

aproximadamente U$ I Bilhão acima do real valor da empresa. 

Tais falos são reveladores da violação de princípios básicos, 

norteadores da Administração Pública, principalmente os previstos no artigo 37, 

da Constituição Federal. 

Ora, e sabido que a PETROBRAS é uma sociedade de economia 

mista, controlada pela UNL.\O, com prazo de duração indeterminado, vinculada 

ao MINrSTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, tudo em consonância com a Lei 

nO 9.478, de 06 de agosto de 1997 e o Estatuto Social da Empresa. 

Porém, a PETROBRAS está, e diferente não poderia ser, obrigada 

a observar os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moral idade, da 

publicidade, da igualdade, bem como o da economicidade. 

Assim, mesmo sendo a PETROBRAS uma empresa estatal 

exploradora de atividade econômica e, portanto, sujeita ao regime jurídico 

próprio das empresas privadas, não se pode relevar o falO de que a 
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PETROBRAS é sociedade de economia mista, integrante da administração 

pública federal indireta, sujeitando-se, dessa forma, aos princípios de direito 

administrativo inseridos no caput do artigo 37 da Constituição Federal. 

Portanto, ainda que possua autonomia administrativ~ operacional e 

fmanceira, razão de ser da própria descentralização da administração pública, 

não pode a PETROBR--\S abusar de sua liberdade de ação na consecução de 

seus fms, em detrimento principalmente dos princípios constitucionais da 

legalidade e da eficiência. 

Dessa forma, do que fo i exposto a PETROBRAS claramente estã a 

infringir a legis lação pátria., em especial o disposto no artigo 37 da Constituição 

Federal. 

Assin1, a situação fatic-a antes relatada pode confLgurar violação ao 

inciso V, do art. 10, e ao inciso m, do artigo 11, ambos da Lei n° 8.429/92: 

"Art. 10 . Constitui alo de improbidade administrativa que causa lesão ao 

erório qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda 

patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos 

bens ou haveres das enJidades referidas no arfo 1 a desta lei, e 

noladamente: 

() 

v - permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou 

serviço por preço superior ao de mercado;" 

~·Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra 
os princípios da admini. ... ·tração pública qualquer ação ou omissão que 
viole 0 .1" deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade as 
instituições, e notadamente: 

(.) 
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III - reve/ar fato ou circzmstáncia de que tem ciéncia em razão das 
atribuições e que deva permanecer em segredo;" 

11 - CO,<CUJSÃO 

Assim sendo, diante da legitimidade ativa de Vossa Excelência, 

bem como a função institucional do Ministério Público cm defesa da ordem 

pública, com base nos argumentos colacionados na presente Representação, 

requer-se sejam apuradas as responsabilidades e adotadas as medidas cabíveis, 

em especial para apurar eventuais infrações a Lei nO 8.429, de 02 de junho de 

1992 e ao Código Penal, bem como demais normas da legislação pertinente. 

Nesses Termos, 

Pede Deferimento. 

Brasília - DF, II de novembro de 2009. 

SENADOR SÉRGIO GUERRA 

SENADOR ANTÔNIO CARLOS 
MAGALHÃES JÚNIOR 

SENADOR ÁLVARO DIAS 

SENADOR JOSÉ AGRIPINO 
MAIA 
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EXCELENTíSSIMO 

REPÚBLICA 

SENHOR PROCURA DOR-GERAL DA 

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA -

PSDB e o DEMOCRATAS - DEM, agremiações partidárias com representação 

no Congresso Nacional e com sede nesta Capital, a primeira no SGAS Quadra 

607, Edificio Metrópolis, Cobertura 02, CEP: 70.200-670, e a segunda no 

Senado Federal, Anexo 1,26' andar, CEP: 70, 165-900, vêm, com o respeito e o 

acatamento devidos, à ilustre presença de Vossa Excelência, por intennédio de 

seus representantes no Senado Federal, subscrito in fine, com fulcro na 

legislação de regênc-ia e em especial nos artigos 5°, xx::x:rv, 'a', da Constituição 

Federal, e 14 da Lei n° 8.429, de 02.06.1992, apresentar a presente 

REPRESENTAÇA-O 

objetivando a apuração de possíveis ilegalidades e atas improbas praticados por 

dirigentes e funcionários da empresa PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. -

PETROBRAS, com endereço à Avenida República do Chile, n' 65, na cidade 

do Rio de Janeiro - RI. 
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I - DOS FATOS E DO DIREITO 

Conforme Levantamento de Auditoria incluída no Fiscobras/2004, 

realizada com o objetivo de verificar a regu laridade da contratação de diversos 

serviços enquadrados no PT 25753028627510010 - "Manutenção e Recuperação 

dos Sistemas de Produção de óleo e Gás Natural na Região Norte", o TCU 

verificou aumentos significativos do quantitativo de alguns itens do contrato 

firmado com a ConstTUtora Gautama LIda, ultrapassando cifras superiores a R$ 

2.200.000,00, os quais mereciam análise mais pormenorizada uma vez que não 

constavam dos autos nenhum aditivo nem justificativas técnicas pertinentes 

demonstrando que efetivamente os senriços foram realizados. 

Estes foram os pagamentos questionados: 

- pagamento do custo do insumo "Confecção de tubos de concreto 

0,20 m", integrante do preço do serviço "Dreno Longitudinal 

Profundo DPS-Q I" (i tem 15 da PPU), sendo que os drenas estão 

sendo confeccionados com tubos dePVC, cujo fornecimento é feito 

pela Petrobras; 

- pagamento do insumo "Aço CA 50", do custo do serviço "Descida 

d'água em aterro tipo DAR-03" (item 22 da PPU), bem como do 

. custo da mão-do-obra nele utilizada, quando esse item foi executado 

na obra sem as ferragens; 

- pagamento integral do preço do serviço "Dissipadores de energia 

tipo DEB-O l" (item 23 da PPU), embora estejam sendo construídos 

em dimensões inferiores às previstas no projeto. 
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Tais fatos são reveladores da violação de princípios básicos, 

norteadores da Administração Pública, principalmente os previstos no artigo 37, 

da Constituição Federal. 

De fato~ da leitura do acórdâo em anexo, vê·se claramente que as 

justificativas apresentadas pela PETROBRAS não foram capazes de justificar 

as irregularidades na execução dos contratos firmados . 

Ora, é sabido que a PETROBRAS é uma sociedade de economia 

mista, controlada pela UNIÃ O, com prazo de duração indetenuinado, vinculada 

ao MINISTERlO DE MINAS E ENERGIA, tudo em consonância com a Lei 

n" 9.4 78, de 06 de agosto de 1997 e o Estatuto Social da Empresa. 

Porém, a PETROBRAS está, e diferente não p oderia ser, obrigada 

a observar os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 

publicidade, da igualdade, bem como o da economicidade. 

Assim, mesmo sendo a PETROBRAS uma empresa estatal 

exploradora de atividade econômica e: portanto, sujei ta ao regime juridico 

próprio das empresas privadas, não se pode relevar O fato de que a 

PETROBRAS é sociedade de economia mista, integrante da administração 

pública federal indireta, sujeitando-se, dessa forma, aos pri ncípios de direito 

administrativo inseridos no caput do artigo 37 da Constituição Federal. 

Portanto, ainda que possua autonomia administrativa, operacional e 

financeira, razão de ser da própria descentralização da administração pública, 

não pode a PETROBRAS abusar de sua liberdade de ação na consecução de 

seus fins, em detrimento principalmente dos princípios constitucionais da 

legalidade e da eficiência. 
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Dessa forma, do que foi exposto a PETROBRAS claramente está a 

infringir a legislação pátria, em especial o disposto no artigo 37 da Constituição 

Federal. 

Assim, a situação fática antes relatada pode configurar violação ao 

inciso V, do ar!. 10, e ao inciso II, do artigo 9, ambos da Lei 8.429/92: 

"Art. 1 O. Constitui ato de improbidade administrativa qu.e causa lesão ao 

erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda 

patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação das 

bens ou haveres das entidades referidas no arfo 10 desta lei, e 

notadamente: 

() 
v - permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou tocação de bem ou 

serviço por preço superior ao de mercado;~) 

Art. 9° Constitui alO de improbidade administrativa importando 

enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de vamagem patrimonial 

indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou 

atividade nas entidades mencionadas no art. 10 desta lei, e notadamente: 

(. ) 

11 - perceber vantagem económica, direta ou indiretaJ para facilitar a 

aquisição. permuta ou locação de bem móvel ou imóvel, ou a contratação 

de serviços pelas entidades referidas no ar!. 10 por preço superior ao 

valor de mercado; 
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II. - CONCLUSÃO 

Assim sendo, diante da legitimidade ativa de Vossa Excelência) 

bem como a função institucional do Ministério Público em defesa da ordem 

pública, com base nos argumentos colacionados na presente Representação, 

requer-se sejam apuradas as responsabilidades e adotadas as medidas cabíveis, 

em especial para apurar eventuais infrações a Lei nO 8.429, de 02 de junbo de 

1992; e demais normas da legislação pertinente. 

Nesses Termos, 

Pede Deferimento. 

Brasília - DF, 11 de novembro de 2009. 

SENADOR SÉRGIO GUERRA 

SENADOR ANTÔNIO CARLOS 
MAGALHÃES JÚNIOR 

SENA..DOR ÁLVARO DIAS 

SENADOR JOSÉ AGRJPJNO 
MAlA 
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EXCELENTÍSSIMO 

REPLllLlCA 

SEl\"HOR PROCURADOR-GERAL DA 

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA -

PSDB e o DEMOCRATAS - DEM, agremiações partidárias com representação 

no Congresso Nacional e com sede nesla Capital, a primeira no SGAS Quadra 

607, Edifício Metrópolis, Cobertura 02, CEPo 70.200-670, e a segunda no 

Senado Federal, Anexo T, 26° andar, CEPo 70,165-900, vêm, com o respeito e o 

acatamento devidos, à ilustre presença de Vossa Excel';ncia, por intermedio de 

seus representantes no Senado Federal, subscrito in fine. com fulcro na 

legislação de regência e em especial nos artigos 5', XXXIV, 'a', da Constituição 

Federal, e 14 da Lei n' 8.429, de 02.06.1992, apresentar a presente 

REPRESENTAÇÃO 

objetivando a apuração de possiveis ilegalidades e atas improbas praticados por 

dirigentes e funcionários da empresa PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. -

PETROBRAS, com endereço à Avenida República do Chile, nO 65, na cidade 

do Rio de Janeiro - RJ. 

I - DOS FA TOS E DO DIREITO 

10/05/07: 

o Jornal "Folha de São Paulo" , trouxe a seguinte noticia no dia 

"Bolívia pagará US$ 112 milhões por duas refinarias da 
Petrobras 
Patrícia Zimmermann 
da Folha Online, em Brasília 
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Após intensa negociação, o ministro de l\1inas e Energia, Silas 
Rondeau, info=ou na noite desta quinta-feira (10) que a Petrobras 
receberá US$ 112 milhões pe las duas refinarias que tem na Bolívia. 
Segundo ele, o valor foi o apresentado pela estatal brasileira em 
proposta enviada ao país vizinho na última segunda-feira. O 
anúncio foi feito também na Bolívia, por Eva Morales e membros 
de seu governo. 

A. venda integral das unidades é negociada desde quarta-feira, em 
La Paz, pelo presidente da Petrobras da Bolívia, José Fernando de 
Freitas, o ministro dos Hidrocarbonetos, Carlos Villegas, e o 
presidente da estatal bo liviana YPFB, Guillenno Aruquepa. 

Segundo Rondeau, o acordo prevê que o pagamento pode ser feito 
em duas parcelas: metade no ato da assinatura do contrato e o 
restante dois meses depois. O ministro explicou que o gás natural 
importado pelo Brasil também poderá ser usado como forma de 
pagamento. 

o ministro anunciou o acordo afirmando satisfação cm tcr chegado 
a um entendimento com a Bolívia: Ele destacou que esse "bom 
relacionamen to" com o país vizinho é importante, uma vez que o 
Brasil tem um contrato de importação de até 30 milhôes de metros 
cúbicos de gás por dia --a Bolívia responde por quase metade das 
necessidades d iárias brasileiras do combustível. 

Agora, um grupo da Petrobras e da estatal boliviana vão discutir 
como será feita a transição de comando das refinarias. Segundo o 
ministro, a Petrobras se comprometeu em dar lIapoio total" à Bolivia 
neste processo , inclusive na transferência de tecnologia. Ainda não 
há prazo definido para o início dos trabalhos. 

Preço 

As duas instalações da Petrobras, uma em Cochabamba e a outra 
em Santa Cruz, foram vendidas pelo Estado boliviano em 1999, 
numa licitação, por USS; 104 milhões --desde então, a Petrobras 
investiu mais US$ 30 milhões em modernização . ..t\S unidades são 
as duas maiores que operam no país vizinho e processam cerca de 
40 mi l barris de petró leo por dia. Para o Brasil, porém, os negócios 
por lá representam 0,3% do total. 



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 5 07213 

_~o comentar o valor de venda acertado hoje COrri os bolivianos. O 

ministro de M inas e Energia considerDu o acordo "justo". Segundo 
ele, os investimentos feitos foram recuperados pela estatal brasileira 
ao longo destes anos. 

Rondeau disse que os USS 1 12 rrúlhões foranl calculados COITl base 
no fluxo de caixa descontado. rlFoi unl preço justo~ negociado, que 
as duas partes aceit arrun. "" disse o ministro, que não soube in-ronnar 
se o acordo abre espaço para novos investiITlentos da petrobras na 
Bolívia. 

o preço final pago ficou bem acima do valor que Morales disse que 
estava disposto a pagar: ent re US$ 60 milhões e USS 70 milhões. 

Conversas 

Segundo inÍonnou uma fonte do alto escalão do governo brasileiro 
à Folha Online ontem, na última proposta apresentada, a Petrobras 
f o i orientada por Lula a aceitar UlIla possível contrapr o p osta 
boliviana. 

Porém~ Rondeau r eafi rmou nesta quinta~ em entrevista a lmprensa~ 
que o presidente Lula .não entrou, Irem nenhum lllOlnento" , na 
negociação, e que recomendou a ele que tornasse a tnesma postura. 

Ontem~ a assessoria de imprensa do presidente também d ivulgou 
que LuLa não tornou p arte das conversas, pois seu dia foi totalITlente 
voltado à recepção do papa Bento 1 6. Mas nesta q u in t a YI:orales 
di sse que a intervenção do colega brasileiro foi fundamental para 
um "final feliz" nas negociações. 

Ainda segundo declarações feitas por Evo Morales, a Petrobras 
"baixou bastante U o preço proposto inicialITlente para as refinarias" 
primeiro de US$ 200 milhões para US$ 153 milhôes, c então para 
os US$ 112 milhões aruais. 

"À margem dos valores, o importante é a decisão politica, e a 
decis ão política do povo bol iviano é recuperar [as refinarias] e a do 
pres idente Lula é de devolvê-las a Ulll preço justo", a ÍlrTIlou 
MOTales nesta tarde. 

Entenda 

A estatal brasileira decidiu vender 100% das refinarias depois da 
assinatura de l.UTI decreto pelo presidente bol iv iano, no último 
domingo, que afet ou o fluxo de caixa da Petrobras na a t ividade de 
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refino na Bolívia. A té então, apesar da nacionalização anunciada 
por Morales, a empresa ainda cogitava p ermanecer no pais como 
parceira do governo vizinho. 

o decreto concedeu à YPFB o monopólio da exportação do petró leo 
reconst ituído e das gasolinas 'brancas ' p roduzidos pelas refinarias 
do país. 

Após muito impasse acerca de qual seria o "preço justo'! a ser pago 
. pela B olív ia, a estata l brasileira apresen tou, na ú ltima segunda
feira, um a proposta final para fechar o negócio . 

N a quarta-feira, representantes da P etrobras, do governo boliviano e 
da YPFB in iciaram as conversas em La Paz para esclarecer o s 
termos do texto, debates que terminaram nesta quinta com a 
ass inatura de um acordo . Caso não houvesse consenso, a Petrobras 
e o próprio governo brasileiro tinha declarado que recorreria à 
arbitragem inteTnacional. u 

Outross im, a análise do tema fe ita pelo conceituado jornalista 
Carlos Alberto Sardenberg, constante do Unk 
(http://col unas .gl.com .brlsardenberg/2007/05/ 11la-petrobras-perdeu-dinhe iro), é 
p rec isa : 

A PetTobras perdeu dinheiro, 
Carlos Alberto Sardenberg 

Mas não tinha outra saída 

Vamos falar c laramente : a Petrobras está perdendo 
dinheiro na B olívia com a venda de suas duas refinarias de pet róleo. 

Nem é preciso mu ita matemática. A Petrobras comprou 
as duas refinarias do governo bo liviano em 1999, por US$ 104 
milhões. encontrando-as sucateadas. Hoje. essas refinarias têm 
diversos selos internacionais de qua lidade, isso demonstrando os 
pesados investimentos feitos pela companh ia brasileira. 

Não se sabe exatamente quan to foi o total investido. 
Fontes brasile iras diziam, n o começo dessa discussão, que teriam 
s ido o utros US$ 100 milhões, de modo que as duas refinarias 
valeriam 200 milhões de dólares. 

Depois, as mesmas fontes foram baixando esses números 
- j á se sabendo que não havia a menor possibilidade de receber is so 
tudo. Afmal, os boliv ianos queriam pagar 50 m ilhões . 
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Ontem, Ja se falava em investimentos bem mais 
modes tos, de US$ 20 milhões, de modo que o preço de venda afinal 
ajustado com o governo de E vo Morales (os US$ 112 milhões, em 
dois pagamentos sem juros) não parecesse tão ruim . 

Deve-se notar ainda que as refinadas foram. vendidas com 
os es to ques de petróleo e orodutos já refinados. o que elevaria ainda 
mais o preco. 

Ou seja. sonlando-se os investimentos efetivamente feitos 
e mais os estOQues. não estaria muito errado dizer que o prejuízo 
real da Petrobras ficaria na casa dos 100 milhões de dólares e tanto. 

Ainda assim, fo i um bom negócio. B om porque o único 
possível. Do jeito que o governo boli viano montou o sistema de. 
pagamentos de impostos e royalties e remuneração das companhias 
petro líferas estrangeiras. a Petrobras operaria na Bo lívia 
necessariamente com prejuízo. Além disso, o Brasil não precisa dos 
produtos lá reÍlllados. 

Logo, a Petro bras não estâ vendendo refmarias num 
negócio normal. Está se livrando de um mau negócio) está pagando 
um preço para matar um baita problema. É isso. Mesmo que os 
bolivianos paguem parte do preço em gás, o negócio continua sendo 

melhor que a alternativa, que seria ficar lá refi nando petról eo com 
prejuízo. 

Agora, o governo brasi leiro tem de se concentrar em duas 
co isas: no curto e médio prazo, garantir que o gás boliviano 
continue chegando por aqui, uma operação diplomática e 
econômica; no m édio e longo prazo, garantir outras fontes de 
abastecimento de gás, com mais produção local e importação de 
outros países. 

A conta do nre lUlZO vai para quem? D everia ir para os 
articuladores da diplomacia brasileira. Lula. o chanceler Celso 
;\morim e o assessor da presidência Marco Aurélio Garcia. " 

Tais fatos sâo reveladores da vio lação de princípios básicos, 

norteadores da Administração Pública, principalmente os previstos no artigo 37, 

da Constituição Federal. 
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Ora, é ,abido que ii PETROBRAS é uma sociedade de economÍa 

mista, controlada pela UNIÃO, com prazo de duração ín<kterminado, vinculada 

ao MNISTÉRIO DE J\.11XAS E ENERGIA, tudo cm consonâl1cÍil com a Lei 

n° 9,478, de 06 de agosto de 1997 e o Estatuto Social da Empresa, 

Porém, a PETROBRAS está, e diferente nã . .:> poderia ser, obrigada 

a observar os pn.'lcipios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 

publicidade, da igualdade, bem como o da economícidade. 

Assim, mesmo sendo a PETROBRAS uma empresa estatal 

exploradora de atividade ee-onômica e~ portanto, sujeira ao regu11e juridi-,:c 

próprio das enlpresas privad-as> não se pode relevar () faJo de que a 

PETROBRAS é sociedade de ecouC'mia mista, integrante da administração 

pública federal indirera, ,ujeitando-50, dessa fonna, a05 principio> de direito 

administrativo inseridos 110 C(lpUt do artigo 37 da Ccnsti.rujção Federa!. 

Portanto) ainda que p05sua autonorúia ad.ministrai1V~ operacional e 

financeira, ra7 âo de ser da própria descentraH7-"çãc da administração pÚblica, 

não pode a i'ETROBR"S abusa! de sua liberdade de ação rui consecução de 

seus fins:, eHi detriulento principalmente dos princ.ipios constitucil)!~ais da 

legalidade e da eficiência. 

Dessa forma, do que foi exposto" PETROBRAS claramente estã a 

infringir a legislação pátria, em especial o disposw no artigo 37 da Constituiçào 

FederaL 

Assim, li situação fãtica an1es relruada pode configurar violação <te 

inciso IV, do art- LO, e ao inciso III, do:> artigo 9, ambos d<1. Lei nO 8.429192: 

"Art. 1 O. Constitui ato de improbidade administrativa qu.e causa 

lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa._ que 

enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou 

dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 10 

desta lei, e notadamente: 

(.) 
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IV - permitir ou facilitar a alienação, permuta ou locação de bem 

integrante do património de qualquer das entidades referidas no 

art. 1 <> desta lei, ou ainda a prestação de serviço por parte delas, 

por preço inferior ao de mercado; .. 

·'Art. 9° Constitui alo de improbidade administrativa importando 

enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de 

patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, 

vantagem 

mandato, 

função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no art. j o 

desta lel~ e notadamente: 

(.) 

III - perceber vantagem económica, direta ou indiretaJ para 

facilitar a alienação, permuta ou locação de bem público ou o 

fornecimento de serviço por ente estatal por preço infe"ior ao valor 

de mercado;" 

II - CONCLUS_ÃO 

Assim sendo, diante da legitimidade ativa de Vossa Excelência, 

bem como a função institucional do Ministério Público em defesa da ordenl 

pública, COlU base nos argumentos colae-ionados na presente RepTesentação; 

requer-se sejam apuradas as responsabi lidades e adotadas as medidas cabíveis, 

em especial para apurar eventuais infrações a Lei nO 8.429, de 02 de junho de 

1992 e ao Código Penal, bem como demais normas da legislação pertinente. 

N esses Termos) 

Pcde Deferimento. 

Brasília - DF, 11 de novembro de 2009. 

SENADOR SÉRGIO GUERRA 

SENADOR ANTÔNIO CARLOS 
MAGALHÃES JÍ;~IOR 

SENADOR ÁLVARO DIAS 

SENADOR JOSÉ AGRIPINO 
MAIA 
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EXCELENTÍSSIMO 

REPÚBLICA 

SENHOR PROCUR-illOR-GER4.L DA 

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA -

PSDB e o DEMOCRATAS - DEM, agremiações partidárias com representação 

no Congresso Nacional e com sede nesta Capital, a primeira no SGAS Quadra 

607, Edificio Metrópolis, Cobertura 02, CEP: 70.200-670, e a segunda no 

Senado Federal, Anexo l, 26° andar, CEI': 70, 165-900, vêm, com o respeito e o 

acatamento devidos, à ilustre presença de Vossa Excelência, per intermédio de 

seus representantes no Senado Federal~ subscrito in fine, com fulcro na 

legislação de regência e em especial no~ artigos 5°, XXXIV, <a', da Constituição 

Federal, e 14 da Lei n° 8.429, de 02.06. 1992, apresentar a presente 

REPRESENTA çÃO 

objetivando a apuração de possíveis ilegalidades praticadas pela da empresa 

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - I'ETROBRAS, com endereço à Avenida 

República do Chile, nO 65, na cidade do Rio de Janeiro - RJ. 

I - DOS FATOS E DO DIREITO 

o Tribunal de lxmtao;; da União, em cumprimento ao art. 7 1 da 

Constituição Federal, apreciou e emitiu parecer prévio conclusivo sobre as 

Contas do Presidente da República relativas ao exercício de 2007. 

Do referido parecer prévio, o qual busca subsidiar tecnicamente o 

Congresso Nacional no julgamento político da ação governamental sobre as 

finanças públicas, é importante destacar que nào obstante a vedação 

constitucional de não realização de despesas que excedan1 os créditos 
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orçamentru'jos, confonnc o inci~() TI do an. 167, verificou-se que a 

PETROBRA.S apresentou "viles com nivel de re.alizaç.ão superior à doração 

aprovad~ conforme evidenciado na tabela anexa. 

Assim~ nos terrrws do parecer prévio a '; (realização de despesa 

superior à dotação final constitui prática sem respalda legal. Nessa esteira/ as 

empresas Petróleo Brasileiro SA. (PetrolJras) e Cobra Tecnologia SA. são 

reincidentes na execução incorreta do seu orçamento, visto que tal situação 

tamb;hn OCDrreu em 2006, sendo que a Petrobras também es.cedeu sua dotaçiro 

em 2004 e 2005. No t6pico 7 deste relat6rio, encontra-se, inclusive, a amífisB 

das respostas a.presentadas às recome.ndações apreseniadas quando do 

Relatório das Contas relativas a 2006. " 

Tais fatos são reveladores da violação de princípios básicos, 

norteadores da A.dministraçào Púb1ica~ pdndpairnente os :p'[evistos no artigo 37._ 

da Constituição Federal, assim com do correta execução d(J Orçamento de 

Investimento, em total desrespeito ao que determÍna o inciso n do arl. 167 da 

Constituiç.ão Federal. 

Ora, é sabido que a PETROBRAS é uma sociedade de economia 

mista, controlada pela UNIÃO, com prazo de dura"âIJ iadeterminado, vinculada 

ao MlNISTÉRJO DE MINA.S E ENERGIA, tude em cQl1sonànda com a Lei 

nO 9.478, de 06 de agosto de 1997 e o E.statuto Social da Empresa. 

Porém, a PETROBRAS eslá, e diferente não poderia ser, obrigada 

a observar cs princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 

publicidade, da igualdade, bem como o da economicldade. 

Assim, mesmo sendo a PETROBRAS uma empresa estatal 

exploradora de atividade económica e, portanto~ sujeita ao regime jurídico 

próprio das empresas privadas, não se pede relevar o fato de que a 

PETROBRAS é sociedade de economia mista, integrante da administração 
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pública federal indireta, sujeitando-se, dessa forma, aos princípios de direito 

administrativo inseridos no capu.t do artigo 37 da Constituição Federal. 

Portanto, a inda que possua autonomia administrativa, operacional c 

financeira, razão de ser da própria descentralização da administração pública~ 

não podc a PETROBRAS abusar de sua liberdade de ação na consecução de 

seus fins, em detrimento princi palmente dos princípios constitue-ionais da 

legaHdade e o s concernentes as finanças públicas . 

Dessa forma, do que foi exposto a PETROBR--\.S claramente está a 

infringir a legislação pátria, em especial o disposto no artigo 37 e no inciso n, 
do art. 167, ambos da Constituição Federal. 

Outrossim, tal conduta pode resu ltar n a vio lação das leis 

orçamentárias) em especial o art. 28, da Lei n° 11.514/07, art. 43 ... da Lei nO 

I 1.439/06 , art. 42, da Lei n° 11.178/05, art. 42, da Lei nO 10.934 e art. 40 , da Lei 

na 10.707. 

11 - CONCLUSÃO 

Assim sendo, diante da legitimidade ativa de Vossa Excelência, 

bem corno a função institucional do Ministério Público em defesa da ordem 

pública, com base nos argumentos colacionados na presente Representação , 

requer-s.e sejam apuradas as responsabilidades e adotadas as medidas cabíveis, 

em especial para apurar eventuais ilegalidades no cumprimento da execução do 

orçamento, bem como demais normas da legislação pertinente. 

N esses Termos, 

Pede Deferimento. 

Brasíl ia - DF, 11 de novembro de 2009. 

SENADOR SÉRGIO GUERRA 

SENADOR A.~TÔNIO CARLOS 
MAGALHÃES JÚNIOR 

SENADOR ÃLVARO DIAS 

SENADOR JOSÉ AGRIPINO 
MAIA 
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EXCELE~TíSSIMO SENHOR PROCURADOR-GERAL DA REPtBLICA, 
ROBERTO GURGEL. 

"O contl'Ole li ser exercido quanto a 
moralidade do comportamento 
edministrativo é controle da qualidade 
jurídica e validade no Direito da pratica 
examinada." 

Min . Carmen Lúcia Ro.:.~a 

ALVARO FERNA.:'!DES DIAS, brasileiro, Senador da República, Líder do 
Partido da Social Democracia Brasilei:'a (PSDB) no Senado Feã.eral, com endereço no 
Edificio do Senado Federal, Ala Senador Nilo Coelho, gabinete 10, Brasília, DF, vem, 
respeitosamente, nos termos do arL. 5~, in::. XXXIV, "a", e do art. 129, ambos da 
Constituição Federal, bero co:oo amparado pelo que determina a Lei 7 S, de 1993, elc o art. 
14 da Lei :1' 8.429, de 1992, fOl'mailzar 

REPRESEIHAaO 
para apw'ação das responsabilidades cível, penal e administrati"Q 

em faoe de PETRÓLEO BR.>\.SILEIRO S.A. - PETROBRÁS, pessoajuoidica de direito 
privado, consütuida sob a forma de sociedade de economia mista aberta de capi:al 
autorizado, inscrita no C0iPJ n' 33.000167/0001·01 , bem como NlRE 33.300032061, 
com sede à Avenida R~pública do Chile; nO 65 . Cel'jtro, Rio ce Janei;'o - RI; Tla pessoa de 
seu representaate legal, em razão da possível prática, por seus agentes e ex·agentes 0'.1 

funcionários públicos, de atas ate:J.tatórios aos prÍJ1cíplOS éticos e m01'ais que norteiam as 
atividades da Administração Pública e a provável prática, por esses, de atos Dlprobos e/ou 
criminosos, pelos motivos de falO e dc direlto que passa a expor. 



07222 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013

EXCELENTISSIMO S.ENHOR PROCURWOR-GERAL DA REPÚBLICA, 
ROBERTO GURGEL. 

"O controle a ser exerddo quanto à 
mo;aJ.idade do comportamento 
administrativo é controle da qualidade 
juriclica e validade no Direito da prática 
examinada." 

Min. Cármen Lúcia Rocha 

ALVARO FER.'1A!>1>ES DIAS. brasileiro, Senador da RepúbUca, Líder do 
Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) no Senado Federal , CO!!l endereço DO 

Edificio do Senado Federal , Ala Senador Vi lo Coelbo, gabinete lO, Brasília, DF, vem., 
respr-itosamente, nos te!1ll05 âo 8.J-r. 51, iDc. XXXIV, "a", e do art. 129. ambos da 
Constituição Federal, bem como ampa."do pelo que determina a Lei 75, de 1993, ele o arl. 
14 da Lei n' 8.429, de 1992, formalizar 

REPRESEKTACÁO 
para apuração das l'esponsabilidadgs civel, penal e adTn.inistrarrva 

em bce cie PETRÓLEO BR.I\.SILEIRO S.A.. - PEIROBR..\.s, pcssoa jurídica de direito 
privado: constituída sob a for:na de sociedade de ecollooia m:sta aber..a de capital 
autorizado, !metita no CNPJ D° 33000.1 67/0001 -01 , bem C<lmo '>!IRE 33.300032061, 
com sede à Avecida República do Chile,~' 65, Centro, Fio de Janeiro - RJ, Da pessoa de 
seu representante legal, em razão da possível prática, por .:;eus agentes e· ex· agentes ou 
ltmc.ionários públicos, de atas atenta~6rios aos princípios éticos e morais que norte.iam as 
atividades da Ad11tir:istração Publica e a provável prê:.ica. por es::es, de atas ÍJJJ.?robos e/ou 
criminosos, pebs motivos de falO e: de dir~ito ç lJe passa a expor. 
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r -DOS FATOS 

Na edição nU 2.300, de 19 de dezembro de 20 1. 2, a Re ... ista Ve':ia publicou 
reportagem intitulada "1 bi1'lão pelo :alo", que, em apertada síntese, info:ma a ocorrência 
de um negócio comercial praticado pela Petrobrás envolvendo a compra e venda de uma 
refmaria no Texas, cuj o resultado teria sido um prejuízo de quase US$ 1 bilhão (R.$ 2,07) à 
estatal brasil eira Eis o teor da referida reportagem: 

Negócio da Petrobras trouxe prejufzo de 1 bilhão de 

dólares 
Teu investiga c:ompnl e venda de refi:"lana d21 estatal de petróleo bt"asileira nD Texas, um ::bs 

~iores negócios já feit~s na hlstóda da empresa 

M õ:Ir.! Ci15p~r 

DE PAI PARA f ILHO - ,:" refj na~a de Pasadena, nD Texi!s : CQ?':1pr3di!l na gestão de Gabrielli, 2Icê'!bol' se 

t ransform ::nd:J em um prob l em~o de qUel Graça Fcster (no deti'lrhe) quer se liv rar (Agên: ia ?etroor as e 

GlalMrl Encic:h/New$ Free) 

Desde que assumiu a presidéncia da Petrobras, em f~'eíeiro , a t" l'Ig!"' l'Iheir: 1'1aria dc:s Gra:;;:; FC'stcr. ou 

Graça, como é conhecidc, já te .. e de v ir;" pllbllcc i'l dmltir o f iasco em ::I€zenas d.z p~rfuraçõe:i de poços ao 

!o~gtl d 05 últimos o ito anos e ainda dobrar-se d iante d2 a l2rr:l anle quej" no níve l de efidênda de suas 

plataforma s ...... gor :' , o incôm:dc é um d3queles esq'_'e letos i::5condidos no õinn ~ri o pela ;;Iestão a nte rio~ o ue, 

uma vez d8scOOe;t os, li~am o sono. O csquc:cto cm questão é um:: refin:: r i:: cor.:prarla pela Pe~íO:J("2!5 ~ '" 

Pasadena, no estado a 'Tlerica.~o do Text:ls . O m:gô:::io é um dos m :, is ma lsucec:i dos da t',i5~ór i a dê! esta~al. Em 
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20;)5, a P€trorn-a5 CO~Dr·JU 50'1"0 da refInaria, fl Cimd::l a outra m e'::ade com a trad inQ bel'l~ Astra Oil. A 

~rcerj ~ fo i desfeita em j unho j)aSS3do depol~ de adrrad3 d isputa j udiciaI. A Pet;obrCl5, então, i'!dquiriu as 

açÕ€:S da _4stra Oi l e fiam com :. unita dona da refi r,aria. N50 s€ e~i ten de p:.r- CUE pagou um preço t ão ó1 lb 

por urna ref inari3 velh~ e jefasada, q ue só d~ prej uízo e derr d€ ç.abeça. A estatal brasiieira j;i enter-::l'': em 

PEsadena ;;En:a de 1,18 bilhão de dóla res . Quando, há seis mescs, Onalmente decid iu livra r-se dela, pondc-

a 9 vencl1! , emeooeu ü t21:"".anno do rombo. A ún i::a atem rece:>id a ~ da rnulti r.1!cional america na Vale:-n ~ foi 

de cerca de 130 milhões de dó13rcs, pouco mais de um dédmo do ... ·allX pag.:.. Obviamente, Goaça h::!:Sit:; em 

aceitar a ofe:"ta, o aue a forçaria a assur.l ir pub~icai1lente :J roi":'loo jilionário, mexendo em üm ve5peiro 

cujas re::lis dimensões est§o sendo invest ig"d9:s pelo Tribuna' ·j e Contas da lblã:::. (TeU) . 05 detalhes do 

negocio, aos Qua :s VE:A te-" E a::esso, ajuda • ., a cSC:arecer ;xH Que, deiltro da PWri.a es""\.ÔItal, pair am 

suspeitas de q u~ o c~so ?~sadena pode r.ão ser um er ro de cá lculo, um mau ~5SO de gestão, a que todas 

2 5 em:wc;.as estão suj;!i':::J.s. Nada d:ssa. A co;n~ra d:: refi naria tem o D N.4. ~i!l r; 52 tomar um e~càndalo. 

A CJrir.leira a levantar dúvi::las sorn-e a tra:lSa:;;a3 fOi a pí€Eiidente Dilma ROUSEieff, cm 2008, c.uandD e;-a 

m inistra da Casa Civil e comandav3 o conselho ca Petroboas. A est3tE'!1 e sua sócia belga d ivergiam sabre a 

condução da refinaria, e a Pet .... oDras propôs com prar o-s 50% res:ô:otes. Por quanto?_ s.ete::~n:os milhões de 

dólares. qu:!se o dobro do que a Asua pag ara ilpe"as dois anos antes. havia até relatór ios de OJõlsu ltorjas 

ava1izan::lo as dfras. r"as = ope;ação foi r echaçada peio co~selho . "Dilma atacou a propost o e cri tic:>u 

d urame:-,te Serg io Gabrie IH (~ntãQ pr csfaente da E:.5tataV diame. de ~odos. Foi co ns~ra ngedo:-" , lembra U;,I 

ex-direto~. Pa ra esqu ivar-se dos ataques, G:1bnelli fez cí;-cular a versão de que o acorde '1avlÕ! sido 

ncgDciado pelo hOmei'l'", ê frente da área Illtem1!cional .. Nestor Cerverã, sem o C()fIneam ento c:le m a:s 

n in gué;n da cúpula, nem dele p,,-óprio. Nos corredores da esta ta l, ouvia-se falar de um~ certa -carta do 

Cerveró", docume"to em cue o d i-etor "entreg~ ... ·a :J ouro aos Jelgas~ . VEJA ieu a ca1:a . EI" se j unta a05 

demais documentos ::) U2 indiccm que 3 d i r€tJri~ comandad5 por Gabdelll agiu e"1 heneficio das bei';:l as e 

contre 05 interesses da est.at OlI brasilei -a. 

A h;stó i a revista com 05 di'\àos d ls~n fve is hOj E é essusti"l d:xa. A Pasadena Refini:1Q 5y5tem loc. estava 

desativada quandO foi co:"T1prado por 42,5 milhÕes de dóla~ pela Âstra Oil) em janeiro de 2005 . Além de 

a nt iq~ad" e peq 'Jen~ pa ra as :Jadrõ~ ême-icanos (com ca::>addade par<: l~O DOJ MITLS por di;,), t lnhCi ou:!"a 

l im itação mais g.-ave. El a não €sreva :Jre;::3roo<;; pa:-a p:-:x:essC"tr o oetróleo brasileiro , c óleo p esado 

produzido na Bacia de Côlm:lOs. Mesm:l assi:TI , o bra5i\eirc· A lberto C'ellha ber, que derx:Jis de dua s oécadas de 

petrobras havia se to:na::lo executivo da Astra nos Estad:ls Un idos, e:1c::mtrou 1!S portes aberti'ls na es:atal 

brasiiei ra . E:Tl jane :ro de 2005 , fei lhaber coíl5e;Juiu um fe ito notii ve· ,~esmo para a histó ria de gra:1des e 

inexplic-"ldos ne;;J6::ios da in::lú5'sia do pe:t,01eo. Vendeu :T1etade da plaOi ta de Pasa·j en õ! à Petro:was :lor 360] 

m ilh5es de ·dólares. IJ;;-,a valorizaçao d ~ 1 5('0%. "Fo i UI";"' tri ur,fo fin~nce ira a:ima de q:.:al:::j u=.r expe:::tat rva 

~=:zoáve l ", come:nor·:lU a própria Ast ;-a no balanço di'lquele anc. 

Mas n ão era,T, sé as dfr~s que faziam da socjccad~ c;o :-I a Pet :ubras um ne~cio atrac:n~·2 p r E'! a As~rc . 

FicOl.; combinado q :.!e as empresa~ div idir iam c 1, 5 bi lhão de d~la res nae5sãric para ad<lpUr a ~efi,-,ari a 2: 

p ro::es51!r o óle:J produzidO no Brasil. Er. C2SO de di ..... ergéncia, a est?tal se obri gava a comprar a parte da 

sóc :a. A Pet;-ob r~s tam bém gara õ1 t ;u à t ;"i'\cli l'lg oelga UMa remun2:I'açi§o de 5,9% a;) ano, mesm·:· !:':m U.T 

cenáriO d!:': prej1Jizo. Diõ! o pro:uraclor do Teu ''''ari nus Ma;-sico: "Tud :J indiQ que a Petrob~s fez ronces5Ões 

at íp icas à A5:ra. Isso aconte:eu em Dieno ano elsitorc l'. Co nd uin::lo que esta." fád ~ rr2.nca r di,heiro d~ 

P-etrobras por C<l I1S" do contrato de psi para fi i/ IO, 05 be lgas deddirilm sair da sociedade. A Petrob ri!s se 

,ecllSOU :; pagar os 700 milhões de 061:;res, prec;o com o qual se cornpr:JmeterEl com os :JelgC:5. Eles foram à 

)ustiça america r:a exigir as g~Tant i3s contra': !..ais.. Quatro anos depo's oe rnmper G)m a sócia, .-eceberam 
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ganho de CilU5a na Justiça e, apó~ U,õ] acordo, e:n :JOlsar;,m mais 833 mil hões de d61ares ~1.3 gos pela e sta:91 

b~sileira ~~estjr Cerve,j co:ltinu a n<'J Petrobras, ·:orno di.-eto r fi nan::ei ro da SR Dlst;ib uid or~ . G<'J br ielli , saiu 

da presidênda em 2011 e é [) atua l secretario de Pianej a.-nento da Bahi~ . Di1ma Rous=>ef: nunca ma is tu:ou 

no assunto. Ficou tudo po:- isso mesmo, com o xejuizo sendo arcado, como sempre, pelos sócbs da i 
Petrobras, entre eles, o maio :-, o goven:o brasiieiro - ou seja, ~ conta roi manda ::ja para c s cidac!ãos ' 

-jrctslleiros . 

':l !SpOr1 ivel em: httD: i/ .... eia . a bril.com .b-/ noti:i ai eço rlemi" ,' :!' -b;lhaç-pelc'- ralo 

Pelo teor da reportagem, portanto, os fatos supostamente serÍam os a segLllT 
esquematizados: 

• Em 2005, a trading belga Astra Oil comprara uma jefrnaria em 
Pasaden~ Texas, Estados Unidos da A.o.érica - Pasadena Re:fining 
System Ino. - por US$ 42,S milhõos CR$ 88,45 milhões). 

m A refinaria - antiquada. velha e defasada, com baixa capacidade de 
produção para os padrões americanos - tinha um limitação peculiar: não 
estaria preparada para p7"ocessar o petróleo brasileiro. 

.. .Ainda assim, em 2006, a Petrobrás teria adquirido 50% du controle 
acionário da remaria amoncana, jX!r US$ 360 milhõe, (R$ 749,24 
milhões), àe forzna que a empresa belga passaria a deter as demais 
ações. Uma valorização de cerca de 1500% sob;-e investimento 
acionário ineial e coiTe5?<--mdente da sócia :'elga. 

., O ex-fu:1cionác.";o da Petubrás, Alberto Feilhí!ber , então executivo da 
empresa belga nos Estados Unidos, teria encabeçado a negociação com 
a es{atal bresilei.ra . 

., O negócio envolveria aJgt1hlas concessões c-'"Intratais atípica,>: a fim de 
adaptar a refinaria americana para utilidade brasileira., as sócias 
COTIoo:-dara:n em inve~Lir , por igual, US 1,5 bilhão (R$ 3,11 bilhões) . 
Em caso de divergênci~ a Petrobrás a.qsumiria o controle acionário da 
refinaria por US$ 700 milhões (R$ 1,46 bilhão). Al ém iliS50, a empresa 
belga seria remUIl(!rada em 6,9%-a.9.. 

• Houve, C.!D. 2l\08, divergênciss na condução da estatal entl-e os sóclos 
acionistas, tendo a Petmbrás reCU5ad.()~ Se a pagar o valo r acordario pela 
rota-parte da empresa belg~ o que culminou em \:IDa em acirrada 
disputa judicial, resolvida s9IDen"te c:n 2011, com suc'.lJllbên::ia à estatal 
bra si leira. 

a Em v irtud e a.a vitória judicial, a em.:p: e sa belga recebeu, da Pctrobrás, 
cerca de US$ 839 milhões (R$ 1,75 bilhão ). 

r; Como consequência do roD.pimel1~o societário, a Petrobrás assumiu o 
controle total das ações, adquirindo a cota-parte da As'"iIa Oil por US$ 
700 milMes (R$ 1,46 bilhão) . 

E Refe.rido val o~ de recompra te:ia si do c dobro, a.p:-oximadamente, do 
que a sócia "jeiga àesembolsara para ingressar no negócio. 



07226 Terça-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013

II Essa proposta fJ.Ila1lccira teria sido rechaçada pelo Conselho da estatal à 
época, inclusive com uma rcprimenda da então Ministra da Casa Civil, 
Diàna Rousscf, ao então Presidente da Petrobrás, JOSÉ SERGiO 
GABRIELLJ DE AZEVEDO, que teria atribuído a responsabilidade 
integral pela operação a l\"ESTOR CUNAT CERVERÓ, hoje Diretor 
Financeiro e de Serviços da Petrobris Distribuidora., então à :frente da 
área internacional . 

.. Segundo a reportage:::n, o valor investido pela estatal brasileira no 
negócio <:ttingiu a cifra de US$ 1,18 bilhão de dóla.--es (cerca de R.$ 2 ,46 
bilhões). 

II' Ao tent ar vender a refinaria, a Petrobrás recebeu, como única oferta, o 
valor de US$ 180 milhões (RS 374,62 miJb6es), 0'.1 seja, POUc.o mais de 
J 0% do-valor investido no negócio. 

• A Presidente dl! estala!, MARIA DAS G~'\.ÇAS SILVA FOSTER, 
estaria hes~tando :;:;m aceitar a proposta, por razões óbvias. 

A reportagem irJonna, ainda, que o Diretor supostamente responsável pela 
desasu-os2 negociação, ·~.'--ESTOR ClrNAT CERVERÓ, seria o autor de um documento 
("Carta do CerveTÓ") em que ostensivamente agira em beneficio da empresa belga e em 
franco detrimento da estatal bra::.ileira, como se evidenciou pelo prejw'zo comercial 
apontado. 

Diante- da grande repercussão da notícia, 2. Petrobrás emitiu nota, com o 
seguinte teor : 

Nota à imprer:s3 de l2 de jUlho de 2.012 

Com rela:;.iio à ",atérii5 clU':Jlicadi'! no j orõlal D Estada de S. Paul:> sobre a R~in a r;a de Pascde.na. a 

Petmbrcs esclarece que o 2~sunto de aquisição da reflnarla é antigo e de amplo conhecimento do mercado. 

Todas as iniormaçi)es abõl ixo ~o.-afTl deta lhad2s em Comunicados ao M.;!rc3dc . 

Em nov embr ::l 2005 , a Pe\:robra s asSinou :.Jm !'1emorando ·je Entend imento com a Ast;-a Oil Company 

r Astra') co:n o ODjetivo de estabeiece r Cima oper açao m njunta de comerdi'il:zaçào e re f ino nos gjA. Em 

5 ~tembro de 2006, 2 Com pa.,hia concl uiu i5 aq uis iÇio atraves de sua subsidi2í r'.a Petro 3ras Amerlca loco 

(PAI). O valaí ~ota l Pilgc de US$ 360 m ilh5es inclu i US$ 190 mil hÕes por 50% ·jas a;6es e ainda US$ 170 

:-r-,j lh·jes p~lo;; est nql1e5 d ~ r e:-lnaniO . (COmunicado di\'Ojlgado em 16.11 .LUlIS) 

Dese:1te,ldimentos ei tre os s6ci::lS lev ari'! rT', E A.st:71 i'! reQue"'f:'f o d i:-er.::J de vender ;:;eus 53"10 

oem 3nes:entes à Pe~rob['as. Em laLJd:. ?;rbitr91 de abril .je 200 9 esse direito foi eúnfl:;nado sendo fixada :J 

val~ de US$ 2% m:! :lõ c s pelc -efin3 ria, acresc;dCl d e US$ 170 m ilh5es por s~a par::.e la :;0 estoQue, 

totaliza ndc , US.$ 456 m ilhües. (Coffi'J nicadc divu1i'ad:::. em 16. DIo.2009) 

A esse mon~Ente foram acrescidos, ain0c , US$ 173 m ilhões, co:-:b rme sent!!nça arbitral proferida, 

corresp·:.ndentes a reembolsc de parte de um ~ ga rantia ba ncaria .Jelos SÓODS, j uros, honorâr ios e d2spe5 ~s 

ptxes:su.;-is. Com isso, o to~al objetc da deoê. isão "Icançou US$ 639 milhões, regis~raO :l-5 n;; nota exlllicativa 

1 1.4 d as I nformaçií2s Trimestrais - :!i"R "0 terceiro 

1 3/ ~ 1/2009. (Comunica j o divul ;!i1:::Jo 2fTl 12.m .ZOle) 

t i mesn-e de 2D09, divLliy adas ~o merc:.>:ÓO em 
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Em 10 de março::le 2010, a Corte Federa! de H:>ustor., l ex~S, EUJo., conf ir:õl:KJ ;e.,te ' Çà Ar:::'i:íill profe:'ida 

em Clbril de 2009, e Qual consiGerou qu= li PAI , seria li t itulR r da refimm a de Pesadena e di! sociedade de 

tradh g arrelata (Tr3dlng Comp~ny) . (Comunicado divulgado em 12.0 3. :?0 10) 

A Pet-ob~s, dl.lf'ante ~odo o processo erbitral, e:il penhou seus m~lh ~re5 ~brço.; na defesa dos seus 

int ere55es e de s~us "eion l :; t~s, e ob teve u;n:;. oedlJç§o sI 9n jfl~'::iva no montante plelteMo pel3 Asrra, que 

SUpe!CIY3 em ;nulto o valo r final do laudo. 

Rnalmente, em j unho de 2012 , um ~cor·:lo extraj :J :lic;al, que prevê o tér;"i"lino de todo !> os Jitig lo;;: -

;>! r~t:"!lg'!!m e outras: cal.:sas j'Jdld~!s - acresddas d~ j uros E Cwstos le;:la;s pe:rtinen;;:es totallz,ou US$ B20 

m ilMes. Parte des;;:e ;n:>nta n~e, US$ 750 m!lhÕO'-s, j i vinha seóldo provlsla M Oo para pa g<lme" to na;;: 

·jemooi::raçõ·: s fi n~ nce l ras da Pet õUb:-as, restando O complem e:1to de prc "' isão de US$ 70 m ilhões, a ser 

reconhecida no resu ltado da Co mpanh ia no SEgundo trim estre de 20 l 2. (Comuni::loo divu l~a :::lo em 

2Ç.Q6 .20l2) 

D!be ~:l fati zar que ~ l nt egrid!lde d€ todo c pr:>c~s, decisório foi atendica rias dlv:'!rs8s operaçijes aCima 

que seguiral"i. todos cs pjxecljm~n,=-os téa1ICDS e in;-.àndas de Go .... em:mça C;)tp:>rativ~ d ~ Compen hia . 

incIU5;",e com emissão de r!:!; I~t6rio j:1de;:lendente de instr.: :..otção fi r,an:~ir :l d= renome intErnadonal ( fa im es!ô 

oplnion) q uando tornada ~ de-:lsSa de 2005. O acordo a:::lm a mencionado tom ou a re fin ar ia um atiYo 

neQod3vel, a :nd~ Que n ã:> h"ja um a ojoi;jat·,rleda j e nem urgénc.a em se ôesfa!e~ ::I a mesma, 

Di5pon ivel em: hjtp · { 'bto S~d 1'lqos , blocSRo-robras ,ç9m ,braQ 1 7.112; 1 7 /pu5ª d~lU·IJ! ;: ;x:.<;!it· ,, " reyi>· '"' ..... ;::o'a i 

Em complemento. o St. JOSÉ SERGIO GABRIELLI DE AZEVEDO, 
emitiu nota em resposta ao j o::naJista Reinaldo .A.zevedo~ colunista da Veja, que a 
re.?roduziu e!ll publicação de seu blog: 

18/ 12/2012 i!s 16:37 

Gabrielli, ex-presidente da Petrobras, emite nota sobre post do 

blog e não esclarece nada. Que.o saber como US$ 45 milhões: se 

I t.ansformaram em US$ 1, 204 bilhão. Ou: Cuidado, baianos! 

Costumo começa." :>! ig ll~S peru <lssim: "Qu~ gente pitOl"i5Ca!" 

O, tem, o ~ B.:I h ia Notícia s" pub licou a ;;:eguin:e nota. l~la tTo. VClf:O em segui :la : 

-----------------"-~ 
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S2JU~.OO c O,J :l.l ;-;:: ,-, ~C' , " \':,I :)r,',J ~·::-=5:I C:C :'e :' .1-:'; e nU:i"i';.5 ~ ~ri :'u, o:: :,~~ ,:.U ~;: (lt~.J ::'I ;o;:: :,~ 5t' :;,-:::.1 t.-<,:. ~! 

~·-2t,-:o b.c; s -2 rT,pe" " c:..r " "t..;S rj",~I :'I ':;;;;:;s ;::sf:rp~ ::: ::0:;; ,= ,'-:' ~ r;-, ;. :- =J.:;~:o Slº ,,! 'k:;;:: ','~ ~, Co 'il :l",;,n:-:. piei ~ -:.ô> d:> :J",:ô> 

!o.SI"" ;::;0, junho d~ 2Jl ~ , UIT, <;C') "j:J <:::: :,<:);..1':;"1 :1,, ' "(.:J[ ~·1. 2:)U :"' ':::5 E2 8 l.,i "I ~Eó". Pcrre oeS5-= "TIJn ;:;:; ,,~ -=, ~ :::'i 

750 lTI ilh·je~, 13 vi nha senjo pro,'isIO,,3C', -es:õ. ;; ::i:):) :o~~ e rl"l-: nw d~ O.OVI!:!30 0= u ss :0 1TI,:h5es ", ,:;:z ~ 

l .:Jta. -O aca-dc tam o:.. i: rêfliia íliõ [üe f-· j;.;::i~C: cr;~ J U"l ~ j ... o "e;ov:I~ \'-: l . ai'),;i;! q!.lO;: í,â :) tq" li i,,:; 

o:Jrigõ: toriedõd= n= :7! u ~ºén': i a em S2 o~~~ :<~r::~ ~S::1,, ~, ~i íl a li zél 'J :::~ l.mi=;;=;;) . 

Voltei 

Comece:nos por bot~r no d~ykio lugar ~ 1;Ju r.s f~tos q'Je não têm a ver ca,"7) o mérito; 

1: Meu pcst não tinha como objeto a Secretaria de P:i'l nej amento da Bi'lhia, GabrieUi deyet"i ~ para r de USll r 

2 m áq;;i Íla do estado pata ,"1!sponder a Q'Jestões que d ilem , espelto à s:Ja gesii ::J na Petrobras. 

2: O meu ~ ~~ ",t::.~o ê um/! síntese, com a iguns comentEíriD5, da 2XC2len~e rt! ;xJr.:3gem d e M31 u 

Ga5;:>a r pubJicad~ na revis~ VEJA desta se:71arl2!; se 31g, merece resi'05ta, é a ;-ep:rlage.". Mas entendo: o 

.,ast na re::le correu roi,lO um rasti lho de pó)vo~a . A;;I::Jrà aos fatos. 

O mérito 

1 - E;;-, 2005, a A5':ra, um3 empresa belga, OJm;x<: u:m: refinaria su.;:atead~ n:lS EU..o. jX>r meros US$ 45 

;-;;ilhões; 

2 - Em 2006, vende 50% dessa porcar ia à Pe':""Qbrás por US$ 365 m:lh5es. Por al;J'Jma razã :J, a empresa 

br2! site i~ c::msidem u ::J ue, em a~1Jns meses, o pa~ti:71 fmio h~ vi" tijo UIT,a vaioriz:açãc ·1e 1.500%; 

3 - O homel7l que partidpo:.r da negociação em nO:7le d I! As:'-a é um ex-ru,lcion.Ho da PEtrnbras. q ue 

agora trabalM pa~a os be~as ; 

4 - Petrobras e .t..sI:í1! f1lzer:l um pru'.:ocolo pa.Ol I.,..,....stir t!S $ 1,5 bilhâo naquela Sucatõl, 

5 - A ~presa bras!leir~ se c~promete a ::omp:-ar a ;>ar.:e dos beJgi"s CI!~O os dois lados se Oeser.te:-,d am 

e ainda gara nte aos sócios uma rentabilida de de 6/9% nU;";1a empresa que d~ preju íz,,; 

5 - Os doi s l1ldos se dese:lten':J!!m ( I!! ), e ~ Pe:.r-:)brils ~tem" de com;Jrar a outra metade. os b~lgas 

,::>e1em esC2!ndalosDS US~ 700 ITll1hõ~s; 

1 - ~m 2008, Dil iT.2, p~esdente do Conse lho ca Perro~<!s, di! "não" I'" esc:ulh2lmba Gabrlelll ; 

8 - D;Ir1~ deixa o assunto ::>ra lá, e os belgas vão ii Justiç," , Em j unho des~,::: ano , a Petroboas t (;'vc de I 

comp'-ar .!!queles 50% por u 5s 839 milhões; 

9 - Graça Fo"ter decidiu pôr a sucata ii ..,~da : ~pa reçeu SÓ JlTI comprador, que pag/! ~ela velharia 

a pen ~s US$ 180 milhões. 

10 - A empre;;a " u;,ca 5e;viu para p;ocessar .::> ;letr6!eo bra sileiro, =l u€' e pesado, in :ompativel ::om €' 

refin õ!r ia. 

Rom bo :Ja Petrobril5 se vender: mais de US$ 1 bEhib, sem contar o prej uízo ope,-adonal. 0 5 belg çs 

com,::>raõ'am um!!! suca~1! por US$ 45 milhões em 2005 e, em 2812, t inham c::> fl:se;ouido passa -Ia inteitaml:Onte 

adian te, embclS2):-odo U5s L204 bilMo d1!! br1lsiieirade. 

A nota de Gabrie!li 

a que diz a :1ota de Gabri elli so~íe o fato em s i? Nada! Acus~ 1! ma~éria de "requen~adi'l". ~ão é. Mas 

ainda Que fosse: um escânda lo ji! n::lticiado deixo d~ ser esci nd alo po~ isso? Ainda que os petlstc$ 05 

p,-oóuzal7l em pe ;"l::'~ , continua ~ud:l, .. esc:á nd alo . 

Eu continuo :.! a espera ~ que o sr. Gabrielli deiTIonstre ro ",o 05 US$ 22 ,5 m ilhões de 2005 (5D% d1l 

em pres <.: Ulmprada pebs belÇõlS) se :ransforT ara m em U5.s 365 milh5e5 menos oe um a;"lo depois. E,clam, 

gostaria Que ele naS" d isses;e :::omo, em 2008, <lquele patrimÕ"iC j ã v2loriZa:Jo em 1.50D% teve um2 
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~'a lomaçãc do;! lJO% .. , Os ruJ."ercs tal~m DOr si: se Qlriser vender" e5troven9~, " Petr::lb:-as V". CQ:lseguir 

apenas US$ 180 milhões. 

T8ta-s~ de u" , dcs :'7Ieiores escândalos d1! er<'l Lula, eis a verdade. Gab:ielli não exolic::a na de. Arrogante, 

como de hábito, ainda diz Que a empresa CD:'Iseguiu b~r!ltei!l;" o preço de conprll. 'I 

Ai";, bom! O que "!III ! USs tiS milhões em 200S foi comprado pela P!::trabras por US$ 1,204 bilhão, e ' 

G::briell: Quer «ue a ~cnte lhe se se] /! grato peI! ped1in:~a . 

C'.i1d3d:l, ba ii'l nos~ V!!Ii que ele esteja em;:rreg<:rld~ seus métod:» r:evolu:ion~rios :le gest!o no Estado .. 

Por R~iilakh Az-::ve.:b 

Esses os fa.tos a?urados até o presente momento. 

U DOS FUNDAMENTOS 

Em primeiro lugar, deve-se considerar que a presente xpresentação encontra 
amparo na legislaç.ão especial, uma vez que os fa:os c-azem, em si, indicios de práticas 
criminosas contra a União. 

É ced.iço ser a Petrobrãs uma sociedade de economia mista, com partici?aç.ão 
do Pod:-r Público, cl.::,ia natu...'"'CZ3 jurídica é de p essoa juridica de direito privado. 

E, como tal , ê entidade utiJízada pelo Estado para exploração de atividade 
econômica l'!specifica ·· :;lO caso, <.ta pesquisa, a iav:-a, a refinação: o eomérdo e o trar:sporte 
do ~tróleo proveniente de poço ou de xisto - de seus derivados bem como d~ quaisquer 
atividades correlatas ou afins" (art. 6°, Lei 2.004, de 1953) - ~,stituida, ainda, oeciante 
prévia autorização legisla.tiva 

Em vista de sua natureza complexa, sujeitam-se à di!';ciplL.'1Ajuridica de diversos 
dispositi-.:os constitucionais. 

Com efeito, o art. 173 , § l n, wc. II, da Constituição Federal, sujeita as 
sociedad:s de economia mista às ilOtTIl8S próprias das empresas privadas : 

Art. 173. Rcsscivados os casos previstos nesta Consti tuição, a 
ex.ploração diret2. de atividade econômica pelo Estado só s~á 
pennirida quaudo necessária aos imperativos da segu:i""3.Dça 
nacional ou a relevante interesse coletivo, COniOn1le definido.s em 
lei. 
§ J o A lei estabelecerá o estanHo jtuidico da en:.p:csa pública,. da 
sociedade de economia mista e de suas subsié.iãrias que explo:-eo 
.e.ti'vi dade econômica de ?roduç.ão ou comercializ3) ':i O de be.n.s 0:1 
de prestação de serviçcs, dispondo sobr~: 
( ... ) 
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II - a sujeição ao regime j u..rídico p:-óprio àas empresas pri "adas, 
inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais. 
trabalhistas e tributArios~ 

De outra sorte, o art. 37, me. 00, reza qu~ as sociedades de economia mista 
serão criadas por iniciativa 1egislativa: 

Art 37. A adminisLração pública direta e indireta de q1.Ia.lquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios obedecerã aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, rnoralidarle, publicidade ~ efi ciência e, t ambém, 
ao seguinte: 
( ... ) 
XIX. - somente por lei especíüca poderá ser criada autarquia e 
autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de 
economia mista e de fbndação, cabendo e lei comple~nentar> neste 
último caso, defm:ir as áreas de sua atuaçãn; 

Em outra passagem., atribuiu a Constituição à União a competência legislativa 
para "normas gerais de lícitação e contratação, em todas as r.wdalidades, para as 
admülistrações p ú blicc.s diretas, o/.ttárquicas efundacionais da União, ESladosl Distrito 
Federal e MUJtic.ípws, ( ... ) e para as empresas públicas e sociedades de economia mista, 
nos termos do ar! 173, § 1', III' (m. 22, ine. XXVII). 

Em vista desse regime específico e lnb rido , é consenso doutrinário e 
jurisprudencial estarem as sociedades de economia mista submetidas, ainda, "O,l)S 

princípios gerais da Administração Pública irLScritos n o caput do art. 37 (v.g., legalidade, 
impessoalidade, nwralidade, publicidade e eficiência), assim como a d~ersas cláusulas 
do corpo do artigo; submetem-se, ademaisJ em matàia orçamentária (arL 165, § 5', 
en.dividamp-nto (arts. 163, e 52, VII) , prestação de contas (ar!. 71, II) e contratação dR. 
pessoal, dentre outras, a comandos de natUl"eza pública", na lição de Luis R oberto 
Barroso. 

Nessa direção, ensina o emérito COnstiruCi07lalista.: 

"Not e-se um ponto importante. O fato de as sociedades de 
econom ia mista exploradoras de atividade econômi ca sujeitarem 
se ao regime próprio das empresas privadas não siszãifica que, 
como criaturas esta tais. oossam eüsti[" de man eira 
desc:omprornissada do Inter e f>se núblicfI. O que é relevante 
assinalar, à vista dos comand.os constitucionais aplicáveis, é que se 
estabeleceu que a melhor forr.c.a de atender ao interesse público, 
em certo contexto, era dar a tais ~oc}edades a :11obilidade e a 
liberdade de at!.lação de uma empresa privada. Nã.o hã. assim, 
uma abdica cão do interesse public.o p ela adocão d e um re2:ime 
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privado. mas a eieicão de um meio esoeciSco de a.t'llacão par a 
satisísc20 das :finalidades estat2rs. Vale dizer: flexibilidade, 
agilid.ade, competitivià.ade e eficiência não são para tais empresas 
apenas qual idades desejaveis, mas requisitos vitais para que 
possam cumprir o seu papel." 

Claro está, portanto, que a Petrobrás, empresa de cujo quadro de pessoal os 
envol vidos fazem ou fizeram parte, deve, no seu agir comercial e institucional, pautar-se 
sempre pelo interesse público, ainda que com a agilidade própria das empresas privadas. 

Não há, n~ d.eve haver, d.is~iação da observância os principies gerais da 
Adminis'"..ração Pública aos seus representantes e funcionários a cada ato, em cada decisão, 
independentemente de sua. fInalidade societária ou interesse com ercial. 

Portanto, 2inda que possua autonomia administrativa, opera.cional e financeira, 
razão de ser da própria descentralização da adminis"'üação pública, não pode a 
PETROBRA..S abusar de sua liberdade de ação na CO:lsecução de seus fins, em ck:tri.m.ento 
prin cipalmente do pr.:.nGÍpiu constitucional da legalidade c da m oralidade. 

Dessa f01m a, do que foi exposto, 05 agentes q~Je compõem ou compunham o 
quadro de pessoal da Representada. clara.iTlente infr..ngiram a legislação pátria., em especial 
o disposto no artigo 37 da Constituiyào Federal, inco~ndo. ainda, na prática de atos 
ímprobes, senão vej amos. 

Em primeiro lugar, é clffi."O q;.le as disposições sancionaiórias da Lei nO 8.429, de 
1992 ~ Lei de Improbidade Administrativa., são a?liciveis aos envalvi dos, como consta de 
suas clánsulas de incidência legislativ-a: 

.A,rt. 10 Os fitos de im probidade praticados por qualquer agente 
público, servidor ou :não, contra a administração direta, indireu ou 
fundacional de qualquer do s Pode...-es da União, dos Estados, do 
Distr ito Federal, dos Municípios, de Ter:l.tório , de ~mpresa 

incorporada ao patrimôi1io público ou de en~idade para cuja 
criação ou c;Jsteio o ermo haja concorrido ou con~Oha com mais 
de cinqüenta por eeIlto do pat:r0nônio ou da receita anual, serão 
punidos na forma desta lei. 
P .~, . . () aralSHU.o '-11lIco. v .. 

i \ rt. 2° Reputa-se agente público, para os d eites desta lei, todo 
aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem 
remuneração, por eleição , nomeação, designação, contratação ou 
qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandat o, cargo, 
emprego ou função nas entidades .:.n~cionadas no artigo anterior. 
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lut. )0 As disposições desta lei são aplicáveis, no que couber, 
àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou conCOrra 
para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie so~ 

gualquer forma direta ou indireta. 

Dessa forma, cabíveis, por desiderato lógico-normativo, ainda, as penalidades 
estabelecidas na referida nonna jurídica, porquanto os fatos e atas narrados, em tese, 
enquadrar-se-iam nas seguintes condutas: 

.-\rt 90 Constitui ato de imp;obidade administrativa importando 
enriquecimento ilicito auferir qualquer tipo de- vantagem 
patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, 
função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas na art. 
10 desta lei, e Dotadamente: 
( ... ) 
li - perceber vantagem económica, direta ou indireta, para facilitar 
a aquisição, permuta ou locação de bem móvel ou imóvel, ou a 
contratação de serviços pelas entidades referidas no fu--t. 10 por 
preço superior ao valor de mercado; 
m - perceber v~"ltagem económica, direta ou indireta~ para 
facilitar a alienação, permuta ou locayão de bem público ou o 
fornecimento de serviço por ente estatal por P:ieÇO inferior ao valoi 
de mercado; 

Mais ainda quando evidente o dano ao Erário: 

.An. 10. Constitui ato de impro bidade adminÍ strativ-a que causa 
lesão ao erário qualquer ação ou omissão~ dolosa ou culposa, que 
enseje perda patrimonial, des-vio, apropriação, malbaratarnC!lto ou 
dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no oo.t. )O 

desta lei, e I1otadamente: 

E não e só. A despeito das ocorrência de natureza dvel e ad:ninistrativa, as 
práticas evidenciariam, também. delitos penais, crimes contra a Administração Püblica, nos 
termos do que estabelece o Código Penal : 

Condescendência crIminosa 
Alt. 320 Deixar o funcionário, por i:ldulgê,ncia., de 
responsabiliza; subordinado que cometeu infração no c..xercício do 
cargo ou. quando lhe falte cornpetênci~ não levar o fato ao 
conhecimento da autoridade competente: 
Pena - detenção, de quinze dia~ a um més, ou multa 
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Advocacia admrn.istrativ~ 
Art. 321 - Patrocinar, di...-eta ou L.l'}diretamente, interesse privada 
perante a administração pública, valendo-se da qualidade de 
funcionário: 
Pena - detenção, de um a três meses, ou multa. 
Parágraío único - Se o interesse é i legítimo: 
Pena - detenção, de três meses a lli'"11 ano, além da multa. 

Fraudes e ~busos na fundaçã.o ou administração de sociedade 
por aç.ões 
Art. 177 - Promover a fundação de sociedade por açôes, fazendo, 
em prospecto ou em comu..-ucação ao público ou à assembléia, 
afirmação falsa sobre a constituição da sociedade, ou ocultando 
fraudulentamente fato a ela relativo: 
Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa, se o fato não 
constitui crime contra a economia popular. 
§ 10 - Incorrem na me~ma pena, se o fato não constitui crime 
contra a economia popular: 
( ... ) 
VII - o diretor, o gerente ou o fiscal que, por interposta pessoa, ou 
co.uluiado com aciomsta, consegue a aprovação de conta ou 
parecer; 

Por torio o exposto, os fatos na...-rados pela repor"L3.gem adquirem ainda maior 
gravida.de. 

Ora, em apertada síntese, pode--se concluir, a partir da suposição decorrente de 
uma análi se superficial dos fatos, se ve:.dadeiros, que membros da alta administracão da 
estatal podem ter contribuido. direta ou indiretamente, para um nreiuízo pa.trimonial 
e financeiro bilionário não somente da empresa, mas, sobretudo. Dara seus acionistas, 
entre os quais a União e milhares de oeguenos Ím1estidores, cidadãos brasileiros, que 
aplicaram. inclusive. recursos próprios do FGTS para o seu desenvolyimento, além 
de. possivelmente. terem oraticados 2tOS crimin osos contra a Administrado Pública. 

III - DO PEDIDO 

1\esse sentido, diante de todo o exposto, solicitamos à Vossa E.xcelência, na 
qualidade de represen1:a.t"lte do lv1i.nistério Público Federal, e nos tennos da competência 
legal. material e iernwrial respectiva ao órgão de persecução penal e/ou civil 
correspondente, a quem, desde logo, requer seia encaminhada a presente represerrta.ção: 
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- 1) A imediata abertura de procedimento administrativo competente para a 
investigação penal e civel, bem como judiciais, 2. fim de apmar a materialidade e a autoria 
dos fatos penais que vierem a ser tipificados e os ilícitos civis e administratÍ'vos apontados; 

2) Oportunamente, se assim entender Vossa Excelência., o oferecimento de 
denúncia criminal, em face da conduta possivehnente antijuridica dos e2lvolvidos, para que 
seja promovida a respectiva e necessária ação penal que os fatos reclamam; e, 
concomitantemente, 

3) A abertura de inquérito 
responsabilidades CIViS e políticas pela 
administrativa pelos envolvidos. 

civil administrativo, a fim de apurar 
eventual prática de atos de improbidade 

Sugere-se, desde logo, caso comprovadas as denúncias, e após o 
aprofundamento das investigações, seja requerida judicialmente a aplicação das s2.L1ções 
previstas no alt. 12, inciso l, da Lei nQ 8.429/92, quais sejam, perda da função pública, 
suspensão dos direitos políticos e, especialmente, o ressarcimento ao erário dos danos 
causados ao património público, nos termos do art. 18 do cií:ado diploma legal, inclusive 
perda dos valores acrescidos ao património dos envolvidos e pagamento dc multa civil, 
além da proibição de contratar com o Poder Público ou receber beneficlos ou incentivos 
fiscais ou creditícios pelo prazo de dez anos, além das penas restritivas decoI7entes de 
comprovada improbidade admi.rristrativa, sem prejuízo das penalidades crimÍ..'1ais, 
adotando-se, especial.rnc:J.te, em caráter preventivo, o seqüestro de bens respectivos. 

Termos em que pede deferimento. 

Br2.sília, 21 de dezembro de 2012. 

.-
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O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – V. Exª será atendido nos termos do Regimento.

Agora, com a palavra o Senador Cristovam Bu-
arque.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, eu 
venho aqui mais uma vez para insistir na necessidade 
de que o nosso Governo, porque é o Governo do Bra-
sil, Senador, desperte para o que está acontecendo 
com a economia brasileira. 

Tem gente que acha que a Presidenta e o Minis-
tro da Fazenda estão tentando nos iludir, aos brasilei-
ros. Senadora Ana Amélia, eu acho que é muito mais 
grave. Eu acho que eles estão iludidos. Eles não estão 
percebendo, porque, se eles soubessem a realidade e 
estivessem apenas querendo diminuir o impacto disso 
através de um discurso mais otimista, tudo bem. Mas 
eu acho que eles não estão vendo. Não estão vendo 
com clareza, por exemplo – e eu vou listar aqui alguns 
itens –, o tamanho do nosso PIB, de menos de 1%. E 
o que poucos estão falando é de 0% no que se refere 
ao PIB per capita, porque a nossa população cresceu 
tanto quanto cresceu o PIB. Isso significa que a popu-
lação ficou na mesma.

Isso é grave. Isso é muito grave. Inclusive é raro 
na economia brasileira. E é o pior desempenho entre 
todos os países do chamado BRICS. É um dos piores, 
se não o pior na América Latina inteira. É menor do 
que o dos nossos vizinhos, mesmo aqueles em crise. 

O Governo precisa despertar para isso, mas pre-
cisa despertar para as causas disso, porque continua 
se achando que a causa disso precisa de pequenas 
receitas financeiras. Não. É preciso mudanças estru-
turais. E a prova disso é o baixo nível de investimento 
de nossa economia. 

Nosso investimento teve uma redução do ano 
passado para este ano. Nós tivemos não uma queda, 
tivemos um investimento de 18%, mas que já vem de 
uma baixa, muito pequena, que era 14%. Isso é uma 
taxa muito, muito baixa, a taxa de poupança de 14%. 
Em 2011, foi de 17,2%, ou seja, nossa poupança, que 
era muito baixa, 17%, baixíssima, essa poupança, 
agora, foi de 14%. 

Não se sustenta uma economia que poupa apenas 
14%. E daí que a gente vê a baixa taxa de investimen-
to, mesmo quando se soma a poupança interna com 
o capital que vem do exterior, que, se não me engano, 
ficou em 18%. Mas isso tem uma causa estrutural. A 
causa estrutural – ou as causas, a gente pode listar –, 
primeiro, é a tentativa de fazer com que as coisas se 
resolvam no imediato, independente do preço que se 
vai pagar depois, fazendo com que, para que a crise 

não se manifeste, incentivos ao consumo são feitos, 
relegando incentivos à poupança e ao investimento. 
Não se sustenta. 

Nosso consumo está crescendo por 9 anos se-
guidos. Isso é muito bom para cada um de nós que es-
tamos vivos neste momento, podendo consumir mais, 
mas isso não é bom para os nossos filhos, isso não é 
bom para os que virão depois e que vão ter que sofrer 
o esgotamento, a exaustão da estratégia da prioridade 
ao consumo, abandonando a poupança e, portanto, o 
investimento. 

Pode até mudar de um dia para o outro, mas não 
somos mais a 6ª economia do mundo, de que tanto se 
orgulhava o Governo recentemente, já somos a 7ª. É 
possível que em 2014 possamos voltar a ser, depen-
dendo da taxa de câmbio e dependendo de desem-
penho de países como a Inglaterra. Mas nós estamos 
sofrendo de problemas estruturas, que tentamos resol-
ver com medidas simples, imediatistas e sem conse-
quências a longo prazo. A consequência disso, basta 
ver não só no pequeno PIB, mas algo mais grave do 
que o pequeno PIB, a queda na indústria, a queda no 
setor agropecuário, em torno de 2,3%. 

O PIB, que cresceu quase nada, foi graças aos 
serviços, não foi graças à força do nosso setor produti-
vo. E, se no setor de indústria, formos olhar aquilo que 
é mais importante como a indústria de transformação, 
a indústria química, a petroquímica, caímos 2,5%. En-
tão, per capita, nos caímos quase 2%. Não é possível 
que o Governo continue dormindo diante disso ou, 
para superar isso, faça o que chamam por aí de road 
show: ministro, presidente do Banco Central rodando 
o mundo tentando convencer que as coisas vão bem. 

Se eles tiverem convencidos de que as coisas 
vão bem, a situação está muito ruim. Se eles estive-
rem mentindo, porque sabem que as coisas não vão 
bem, a situação está muito ruim também. Até porque, 
lá fora, os investidores têm acesso a informações que 
nós nem temos aqui, Senadora. Eles sabem a realida-
de, e nós estamos, esse é outro ponto, com uma crise 
de credibilidade no sistema econômico em geral, tanto 
os empresários aqui dentro quanto lá fora.

Houve uma inversão da situação de euforia que 
havia lá fora e de confiança em relação ao Brasil para 
um período de desconfiança. Basta ler os principais 
veículos de economia do mundo, basta ver os relató-
rios que são feitos, a cada dia, por serviços de infor-
mação relacionada à economia que a gente vê que há 
uma crise de credibilidade que vem dos indicadores, 
vem da taxa de inflação, que está acima da média em 
dois pontos, porque a meta de 4,5% está 6,5%, que é 
exatamente o limite da banda superior, está mais que 
isso. Só não está acima disso pela manipulação de 
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preços, pela intervenção do Governo, o que nunca dá 
certo no médio e longo prazo. 

São formas disfarçadas de controle de preço que 
não se segura. É o automóvel baixar pela isenção fiscal, 
é a tarifa elétrica ser reduzida pela mão do Governo, é 
a tarifa telefônica baixar por determinação do Gover-
no, tudo isso é muito bom para hoje, tudo isso é muito 
perigoso para o médio e longo prazo porque alguém 
vai ter que pagar isso em algum momento no futuro. 
Além disso, traz uma queda de credibilidade hoje, por-
que lá fora sabe-se que os 6,5% não é a verdade, é o 
artifício, é o resultado de um artifício. 

Nossa balança de serviços, na comparação entre 
importações e exportações, está piorando sensivelmen-
te. E lá fora eles tomam consciência disso, eles sabem 
que tivemos uma piora de 4 bilhões na balança de ser-
viços. Lá fora sabem que nós tivemos uma redução de 
quase 50% no nosso superávit. Felizmente ainda te-
mos superávit, mas o superávit na balança comercial, 
que foi de 29,7 bilhões antes, no ano passado foi de 
19,4. Isso é muito grave, porque ao ter essa redução 
no superávit, para cobrir as necessidades nossas, que 
antes eram financiadas por esse superávit, vamos ter 
que ir atrás de dinheiro lá fora, vamos fazer esse tal 
de roadshow, buscando dinheiro para compensar a 
queda do superávit. 

E lá fora eles vão olhar para cá e vão perceber 
que nós não temos credibilidade suficiente para rece-
ber o dinheiro necessário para cobrir essa redução 
que aconteceu no nosso superávit. 

Agora, o que é grave, em vez de fazer uma re-
flexão e perguntar o que está acontecendo, o que 
está fazendo com que a economia fique assim, o que 
vemos hoje nos jornais? O jornal diz que o Governo, 
para compensar essa situação, vai auxiliar as indús-
trias. O velho esquema do protecionismo que não deu 
certo no passado.

O problema não está em dar mais ou menos 
ajuda às empresas, mas sim em fazer com que elas 
tenham capacidade de competitividade, capacidade 
de competir internacionalmente, que faça que nossas 
exportações cresçam nos setores dinâmicos, graças à 
alta tecnologia; e não apenas só nos setores de mine-
ração, de agropecuária. Até porque a queda que vimos 
de 2,3% no produto agropecuário industrial tem a ver, 
porque baixou o preço das commodities.

Então, é um país dependente, é um país que 
sofre se houver especulação lá fora com a carne, es-
peculação com a soja. Nós somos dependentes das 
especulações internacionais, porque nós não temos 
uma estrutura capaz de fazer funcionar bem. Nós te-
mos equilíbrios momentâneos. Eu já insisti aqui: nos-

so governo é um governo de equilibristas, não é um 
governo de estadistas. 

O equilibrista olha passo a passo e consegue fi-
car em cima da corda, mas ele não consegue construir 
uma pilastra sobre a qual caminhe com segurança. 
Estamos nos equilibrando.

E por que não falar do endividamento? O endivi-
damento nosso até reduziu-se do ponto de vista líqui-
do, mas cresceu a dívida bruta, mas não só a dívida 
pública, o endividamento da nossa população. O nosso 
consumo foi o que dinamizou o PIB, esse pouquinho, e 
o nosso consumo foi dinamizado pelo endividamento. 
Isso tem um limite, todo mundo que já se endividou 
sabe que chega um ponto em que não dá mais para 
pagar o cartão de crédito, não dá mais para pagar as 
faturas. E, aí, o que faz? Inadimplência. Que no Brasil já 
está em 11%. É trágico 11%?: Ainda não, mas é grave. 
Mais grave, porém, é não perceber, não despertar, não 
acabar com a autoilusão de que é preciso fazer com 
que este País, em vez de endividar as famílias, faça 
com que as famílias poupem. País estável, país com 
sustentabilidade é o país em que a população, em vez 
de se endividar, poupa, investe e dinamiza a economia 
para os próximos anos e, sobretudo, para as próximas 
gerações. Temo que o Governo esteja querendo nos 
iludir, que o Governo esteja iludido, cego, diante dos 
problemas que estão adiante.

Mas, antes de continuar, Senador, quero passar 
a palavra à Senadora Ana Amélia.

A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Senador 
Cristovam, em tudo isso, pelo menos, temos uma luz 
no fim do túnel, porque a Presidente Dilma disse que 
o mote da campanha eleitoral dela vai ser educação. 
Então, V. Exª que tem pregado, às vezes, no deserto, 
para que a educação seja prioridade, pelo menos isso a 
gente vai acreditar que seja uma proposta de fato con-
creta e não apenas mais uma retórica de palanque que 
não ajuda. Concordo plenamente com V. Exª, quando 
fala desse excessivo intervencionismo do Estado pelo 
lado errado, na questão de tarifa, na questão de juro. 
Aparentemente, é bom, é positivo, todo mundo gosta. 
Mas, para os agentes da economia, isso gera uma in-
certeza, quebra de contratos, insegurança jurídica e, 
como disse V. Exª, o reflexo disso é uma redução dos 
investimentos aqui. Então, o Governo deveria operar 
muito mais na ampliação dos investimentos, melhorando 
a capacidade competitiva da indústria, do setor agríco-
la, que estamos perdendo competitividade. Nós somos 
muito produtivos na agricultura – houve um aumento 
substancial na produtividade –, mas a competitivida-
de é perdida, Senador. Perdida por falta de um modal 
de transporte adequado: nós estamos muito concen-
trados em rodovias, as estradas estão cada vez mais, 
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digamos, movimentadas com fluxo de escoamento, e 
não temos estradas novas, não temos duplicação em 
rodovias importantes para escoamento de safra. Então, 
eu queria me solidarizar com V. Exª no entendimento 
desta matéria. E a falta desses investimentos nesses 
setores de infraestrutura, de logística tem retirado essa 
capacidade competitiva do Brasil comparativamente até 
aos nossos vizinhos do Mercosul, que estão fazendo 
mais do que nós em matéria de logística. Então, eu 
acho que o alerta não é uma crítica pela crítica; o alerta 
que V. Exª faz é um alerta chamando à racionalidade e 
aos riscos que o Brasil corre se não der atenção ade-
quada a todas essas questões, porque o consumo é 
bom, mas ele tem limitações, ele não é estruturante, 
ele não tem a base da sustentação da economia, que 
é o setor industrial, os setores realmente que pesam 
na nossa economia, como o setor agropecuário tam-
bém. Então, queria cumprimentá-lo por esse posicio-
namento, Senador Cristovam.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 
DF) – Muito obrigado, Senadora.

Eu quero dizer que...

(Interrupção do som.)

(Soa a campainha.)

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF) 
– Senador, eu tinha seis minutos há pouco.

A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS. Fora do mi-
crofone.) – Desconta a minha fala.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF) 
– Embora eu não precise de tanto tempo.

A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS. Fora do mi-
crofone.) – Desconta o meu aparte.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 
DF) – Senadora, eu quero dizer – e, Senador Acir, que 
me honra com a sua Presidência – que eu lamento, 
mas, ao ler essa matéria de que a Presidenta Dilma 
vai colocar a educação como tema, eu fiquei pergun-
tando qual marqueteiro colocou isso na cabeça dela, 
porque já faz 11 anos que este Governo está aí e fez 
muito pela universidade, mas muito pouco pelo ensino 
de base – 10 anos.

Então, eu li como algo de marketing, se não já 
estaria fazendo e, depois, diria que fez. E aí está um 
dos pontos estruturais da nossa crise: a falta de mão 
de obra qualificada que permita dar uma boa dinâmica 
à economia. Mas vejo mais preocupações, porque lá 
fora todos sabem: o déficit em transações correntes, 
que era de R$52,4 bilhões, aumentou para R$54,2 bi-
lhões. O que isso provoca? A necessidade de buscar 
mais dinheiro lá fora. E o que isso pode vir a provo-
car? O que ninguém deseja: um aumento da taxa de 
juros. E, aí, mais uma vez, fica uma medida que não 

tem substância para continuar: a redução da taxa de 
juros por determinação, por decisão política, em vez 
de ser pelo efeito natural do aumento da poupança. É 
a poupança que baixa a taxa de juros. Não é a vonta-
de do Governo. Eu temo que eles sejam obrigados a 
aumentar a taxa de juros, o que não vai ser bom para 
ninguém, mas é a consequência de ter sido reduzida a 
taxa de juros voluntariamente, e não estruturalmente.

Eu coloco ainda, embora já esteja para termi-
nar, nestes itens – e vou colocar algumas sugestões 
–, como indicador fundamental, Senador Acir, o que a 
gente lê, todos os dias, sobre a situação da Petrobras, 
da Vale do Rio Doce, do maior dos empresários que 
nós temos hoje, e outros setores empresariais abso-
lutamente dependentes do BNDES.

Nosso setor industrial, nosso setor econômico, 
nossos empresários hoje estão sob a proteção do 
BNDES e isso é um perigo muito grande para a es-
tabilidade da economia para nossa dinâmica. O que 
a gente precisa fazer? Uma das coisas é desvincular 
a economia da campanha e da política do dia a dia. 
A economia de um país é algo muito maior, não cabe 
nas manipulações do dia a dia para ganhar votos. Há 
realidade na economia que exige ser respeitada. Eu 
creio que o Governo precisa descobrir que o Brasil 
vai além do mandato do Presidente ou da Presidenta; 
que vai além de dois mandatos. O Brasil vai além de 
décadas! E que comecem a colocar, com seriedade, 
o longo prazo na hora de tomar decisões.

Hoje mesmo há uma matéria – ou ontem em um 
jornal –, falando que o ministério que deveria pensar 
no futuro é absolutamente irrelevante, que o PMDB já 
está pensando, inclusive, em entregar esse que deve-
ria ser um ministério importante. Mas quantas vezes o 
Ministro da Fazenda consultou o Ministro de Assuntos 
Estratégicos? Quantas vezes? É uma pergunta que faço 
e não tenho a resposta! Na hora de se tomar decisões 
sobre reduzir os impostos de automóveis, consultou-
-se o ministério que cuida do futuro? Na hora de se 
reduzir a tarifa de energia elétrica, consultou-se o mi-
nistério que cuida do futuro, a Secretaria de Assuntos 
Estratégicos? Está-se precisando pensar no futuro!

Outra coisa é parar as manipulações: as mani-
pulações de preços... Lutar, sim, para baixar as taxas 
de juros com base estrutural, não para depois a gente 
ter de aumentá-las outra vez pela volta da inflação ou 
porque, com os déficits que temos, precisaremos bus-
car dinheiro lá fora que vem aqui em busca de juros.

Finalmente, quero colocar aqui uma proposta, 
Senador. Espero que os Senadores daqui, que são 
da Comissão de Assuntos Econômicos, aceitem. Eu 
vou sugerir à CAE que o Senador Lindbergh ponha um 
grupo de nós para trabalhar, para elaborar um docu-
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mento chamado Alerta. Não é um documento chamado 
oposição, até porque sou da Base de Apoio. Não é um 
documento chamado crítica; é um documento chamado 
Alerta dos Senadores da Comissão de Educação ao 
Brasil, para ser entregue às autoridades econômicas, 
às autoridades financeiras do Governo brasileiro, que 
temo que não esteja querendo nos iludir, mas que seja 
mais grave: esteja ele próprio, o Governo, iludido, sem 
perceber os riscos que estamos correndo, os tropeços 
que podem aparecer daqui em diante.

Era isso, Sr. Presidente, o que tinha para falar. 
Levarei essa proposta à Comissão de Assuntos Eco-
nômicos amanhã.

Durante o discurso do Sr. Cristovam Buarque, o 
Sr. Anibal Diniz deixa a cadeira da Presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Acir Gurgacz.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT 
– RO) – Meus cumprimentos, Senador Cristovam Bu-
arque, pelo seu belo pronunciamento, preocupado 
com a economia brasileira, um tema que V. Exª vem 
debatendo com muita profundidade, aprofundando-se 
ainda mais agora, participando da CAE, com mais ati-
vidade, o que é importante para o nosso País e muito 
importante para o nosso Partido. Meus cumprimentos.

Quero fazer um registro, antes de chamar o Se-
nador Anibal Diniz para usar da palavra. Faço o registro 
da presença em nossa tribuna de honra das Vereadoras 
de Rondônia: a Vereadora Maria Zélia, de Theobroma; 
a Vereadora Valneria Mota, de Machadinho do Oeste; 
a Vereadora Neuza, de Governador Jorge Teixeira; a 
Vereadora Silvia Cristina, de Ji-Paraná; a Vereadora 
Cleide Almeida, de Ouro Preto do Oeste; e a Marli 
Mendonça, Presidente do PDT Mulher do Estado de 
Rondônia. Sejam todas bem-vindas ao Senado.

Com a palavra o Senador Anibal Diniz, do PT, do 
nosso querido Estado vizinho, o Acre.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Senador Acir Gurgacz, Srs. Senadores, 
Srª Senadora Ana Amélia, telespectadores da TV Se-
nado, ouvintes da Rádio Senado, antes de entrar nos 
temas que me trouxeram ao plenário, gostaria de dizer, 
dando uma satisfação ao bom público que nos acom-
panha, que as lideranças do PSDB querem porque 
querem dizer que a Petrobras está falindo. Eu não sei 
a quem interessa passar isso para a sociedade acer-
ca do maior patrimônio nacional, que foi preservado 
pela coragem do Presidente Lula, pela coragem da 
Presidenta Dilma, que continua sendo uma empresa 
absolutamente superavitária. 

Imaginem só que ela teve um lucro líquido, em 
2011, de US$33 bilhões. Em 2012, esse lucro líquido 

foi reduzido em 36%. Ela teve uma redução do lucro 
líquido; ela não entrou em déficit; ela não está em de-
clínio, como acabou de dizer aqui o Senador Alvaro 
Dias. Nós temos uma empresa que é um orgulho na-
cional, é o patrimônio nacional de maior vulto, e dá 
grande contribuição, inclusive, para a estabilização da 
nossa economia.

Que a Petrobras teve, verdadeiramente, em 2012, 
uma diminuição dos seus lucros, é fato, mas ela deu a 
contribuição social para que, por exemplo, a gasolina 
para o consumidor brasileiro fosse a um preço aces-
sível. Se ela tivesse que se pautar apenas pelo lucro, 
certamente a gasolina utilizada pelo consumidor bra-
sileiro estaria hoje a um preço muito maior.

Ademais, todo mundo sabe dos investimentos que 
a Petrobras está fazendo na expansão dos seus poços, 
na expansão das suas refinarias, e tudo isso vai fazer 
com que esse lucro que diminuiu em 2012, talvez, em 
2013, ou 2014, ou 2015, volte a apresentar-se com a 
mesma saúde financeira que tinha nos anos anteriores.

A nosso ver, parece que o PSDB tem uma inten-
ção deliberada de enfraquecer a Petrobras para satis-
fazer a ganância daqueles que a querem privatizada, 
assim como já privatizaram tantas outras empresas 
que poderiam estar dando lucro para o Brasil, como 
está dando lucro a nossa Petrobras. Eles tentam agora 
diminuir a Petrobras para favorecer a sanha daqueles 
que querem a Petrobras privatizada.

Então, o que a gente quer passar para a opinião 
pública, para os milhões de acionistas é que a Petro-
bras é uma empresa sólida, e vai continuar, sim, sendo 
um investimento de grande monta para todos os seus 
signatários, para todos os seus acionistas.

Da mesma forma, quero reafirmar a minha total 
confiança de que a Presidenta Dilma e a Presidenta da 
Petrobras, Graça Foster, estão absolutamente atentas 
a tudo que vem acontecendo.

Se a Presidenta Graça Foster deu uma entrevis-
ta sincera, mostrando que estava passando por um 
momento de turbulência, mas que está buscando os 
caminhos para a superação, ela tem de ser elogiada 
por isso e não ser atacada, ter a empresa permanen-
temente atacada, como se a Petrobras estivesse à 
beira da falência. 

Isso não está acontecendo. O PSDB quer fazer 
acontecer o chamado fenômeno “estouro da manada”, 
que é como se fosse um susto que fizesse todo mundo 
correr ao mesmo tempo e causar, inclusive, um risco 
nacional, mas não há motivo para isso. 

A Petrobras é uma empresa sólida, ainda que 
possa ter algum tipo de investimento que mereça ex-
plicação, como o Senador Alvaro Dias apresentou aqui. 
Certamente, tudo merece explicação, porque nós esta-
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mos vivendo na época da transparência pública, e todas 
as atitudes dos agentes públicos merecem explicação. 

Então, é certo que, se há necessidade de um 
pedido de explicação, se apresente o pedido de expli-
cação, mas dizer que a Petrobras está marchando a 
passos largos para um caminho de falência é exagerar, 
é querer colocar um patrimônio nacional num patamar 
inferior àquele em que a Petrobras merece estar.

Então, essa é a minha posição. Tenho certeza 
de que tanto a Presidenta Dilma, quanto a Presidenta 
da Petrobras, Graça Foster, e toda a equipe técnica, 
que estão à frente desse grande patrimônio nacional, 
saberão tomar as atitudes protetoras para que essa 
empresa não venha a sofrer nenhum tipo de risco.

Sr. Presidente, eu gostaria, mesmo, de ocupar a 
tribuna, hoje, para falar, em primeiro lugar, da agenda 
muito positiva de que tive a honra de participar com 
o Governador Tião Viana no último final de semana.

Estivemos nos Municípios de Assis Brasil, Bra-
sileia, Xapuri e Epitaciolândia, na última sexta-feira, 
fazendo parte de uma agenda que o Governador tem 
realizado em todos os Municípios do Acre, para apre-
sentar exatamente o plano estratégico para 2013/2014.

O mais interessante é que Vale do Acre, Assis 
Brasil, Brasileia, Epitaciolândia e Xapuri foram exata-
mente os Municípios em que venceram os Partidos 
que fazem oposição ao PT no Estado do Acre, que 
são o PSDB e o PMDB. O PSDB administra a cidade 
de Assis Brasil, de Epitaciolândia e de Xapuri; o PMDB 
administra a cidade de Brasileia. Em todas essas ci-
dades, o Governador fez questão de estar presente, 
com a sua equipe de governo. Ele fez a apresentação 
do plano estratégico e anunciou o conjunto de investi-
mentos que estão sendo realizados, em parceria com 
essas prefeituras. Então, para mim, foi muito importante 
ter participado desse ato, principalmente porque senti 
um clima de pacificação da política, e isso, para mim, 
é fundamental.

Tivemos o processo eleitoral, cada um fez a sua 
campanha, fez a defesa do seu candidato, mas, passa-
do o período eleitoral, é chegado o momento de juntar 
as forças para fazer o melhor pela população de cada 
um dos Municípios.

Então, houve esse clima de cordialidade e de 
respeito institucional que pude presenciar em cada um 
desses Municípios, seja em Assis Brasil, onde nos en-
contramos com o Prefeito Betinho, seja em Brasileia, 
com o Prefeito Everaldo, em Epitaciolândia, com o Pre-
feito André Hassem, e depois em Xapuri, com o Pre-
feito Marcinho. Todos esses Prefeitos fizeram questão 
de ressaltar a importância dessa relação institucional 
de altíssima respeitabilidade que está havendo com o 
Governador Tião Viana.

No sábado pela manhã, tivemos uma agenda no 
Município de Tarauacá, uma agenda também muito 
impactante, porque estavam presentes várias tribos 
indígenas. Nessa agenda de Tarauacá, a gente pôde 
ouvir de lideranças indígenas. Eu destacaria aqui a 
fala do líder kaxinawá, Manoel Kaxinawá, da nação 
kaxinawá. Ele fez um relato do quanto os investimen-
tos de governo são importantes para que as comuni-
dades indígenas tenham melhores condições de vida 
e, dessa maneira, possam prestar um serviço de pro-
teção da floresta.

Se fizermos um grande movimento de preser-
vação da floresta a partir do fortalecimento dos povos 
que habitam essa floresta, que cuidam dessa floresta, 
então não vejo melhor caminho.

Nesse sentido, faço aqui um cumprimento espe-
cial ao Governador Tião Viana, ao Secretário de Meio 
Ambiente, Edgard de Deus, ao Secretário de Produção 
Agroflorestal e Pequena Produção, Lourival Marques, 
e aos demais integrantes da equipe de governo, que 
mostraram toda a sensibilidade com as nações indíge-
nas do Acre, com uma política de proteção, de forta-
lecimento e de instrumentalização das comunidades, 
no sentido de dotar essas comunidades de condições 
para que produzam, para que melhorem sua capaci-
dade de produção de gêneros alimentícios.

Imaginem só, uma comunidade indígena à beira 
do rio, quanto há escassez de peixes, corre risco de 
ficar sem seguridade alimentar. Então, a ação, a polí-
tica de Governo, presente nessas aldeias, permite a 
construção de açudes, permite a implantação de pisci-
cultura nas aldeias, o que dá certa garantia, segurança 
alimentar para essas comunidades.

Termino essa primeira fase do meu pronuncia-
mento, falando do quanto foi impactante para mim estar 
presente e sentir o quanto as ações do Governo vão 
ganhando maturidade. Elas começaram com Jorge 
Viana. Tivemos oito anos de gestão de Jorge Viana; 
na sequência, veio o Governador Binho; e agora, com 
o Governador Tião Viana, temos a sequência. O relato 
que ouvimos do Manoel Kaxinawá é muito preciso: se 
não tivesse havido essa ação de Governo, ao longo 
desses 14 anos, certamente muitas dessas aldeias já 
teriam sido desfiguradas, já teriam se transferido para 
as cidades, e certamente a desaculturação e a perda 
de características essenciais seria algo muito prejudi-
cial a essas aldeias.

Registro aqui essa agenda como sendo de al-
tíssimo impacto para nós. Cumprimento novamente 
o Governador Tião Viana pelo sucesso, pela maneira 
como está conduzindo o Governo e, principalmente, 
pela forma democrática, republicana e respeitosa que 
tem tratado todos os Prefeitos, sejam os Prefeitos do PT 
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ou dos Partidos aliados, sejam os Prefeitos dos partidos 
que fazem oposição ao Governo do Estado do Acre.

Srª Presidente, Ana Amélia, nesta última fase do 
meu pronunciamento, lembro que hoje começa a Se-
mana da Mulher, quando se comemora o Dia Interna-
cional da Mulher. É fundamental que façamos alguns 
registros. Começo hoje, segunda-feira, e ao longo da 
semana virei, certamente, me pronunciar outras vezes 
sobre o mesmo assunto, trazendo mais alguns elemen-
tos. Ao mesmo tempo, já quero anunciar que, no nosso 
site, aderimo-nos à campanha nacional Compromisso 
e Atitude pela Lei Maria da Penha – A Lei é mais for-
te, que tem um conjunto de conteúdos voltados para a 
questão da mulher. Ao longo do mês de março, vamos 
alimentar esse site justamente para que as pessoas 
tenham o máximo possível de informações a respeito 
da problemática, da questão da mulher.

Ocupo a tribuna, hoje, para destacar o início da 
semana em que iremos comemorar o Dia Internacional 
da Mulher, no próximo dia 8, e para fazer um reconhe-
cimento ao trabalho de todos os Ministérios, particu-
larmente ao trabalho da Secretaria de Políticas para 
as Mulheres, da Presidência da República, que este 
ano completa dez anos de existência.

Faço esse reconhecimento pelo trabalho essen-
cial, visível e eficiente prestado, nesses dez anos, em 
favor do fortalecimento de ações para inclusão e cida-
dania das mulheres.

No último domingo, dia 3, começou a ser veicu-
lada, em mídias eletrônicas, digitais e impressas, a 
campanha da Secretaria de Políticas para as Mulheres, 
da Presidência da República, para a celebração des-
sa data especial. O slogan é “Cada vez mais o Brasil 
é feito também pelas mulheres”. É uma abordagem 
extremamente realista e oportuna.

Na construção civil, nas ciências, nas pequenas 
e grandes empresas, no campo e na cidade, dentro e 
fora de casa, as mulheres estão por toda parte e cons-
troem um novo Brasil: um país mais forte, inclusivo e 
competitivo. Esse é o conceito da campanha.

É inegável que a força feminina ganha desta-
que e projeção ano a ano no mercado de trabalho, na 
política, nas inúmeras oportunidades da vida social e 
econômica do País. E o Governo está atento a esse 
movimento e incentiva esse progresso.

Neste ano de 2013, o Governo da Presidenta 
Dilma pretende incentivar ainda mais o empreende-
dorismo, os cursos de qualificação profissional e o 
financiamento de projetos voltados para as mulheres.

A expectativa é que o Dia Internacional da Mulher 
seja marcado pelo anúncio, por parte da Presidenta 
Dilma, de ações de impacto para as mulheres. E são 
políticas que têm retorno certo.

Hoje, por exemplo, das 349 mil operações reali-
zadas pelo Programa Crescer, um programa de micro-
crédito produtivo orientado do Banco do Brasil, 58% 
são realizadas para as mulheres. Agora, em março, o 
Banco do Brasil deverá lançar uma campanha de mas-
sa voltada para as mulheres empreendedoras.

Também nos próximos dias, o Ministério de Pes-
ca e Aquicultura deverá lançar um curso, por meio do 
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 
Emprego (Pronatec), que vai formar duas mil mulhe-
res em aquicultura e pesca. A estimativa é que o Pla-
no Safra da Pesca e da Aquicultura possa beneficiar 
150 mil marisqueiras e pescadoras em todo o Brasil.

Na sexta-feira passada, dia 1º de março, a Se-
cretaria de Políticas para as Mulheres, da Presidência 
da República, lançou dois editais públicos para finan-
ciamento de projetos nas áreas de trabalho, saúde, 
educação, gestão, poder e diversidade. Com isso, 
Estados, Municípios e instituições sem fins lucrativos 
terão prazo de 45 dias para apresentar propostas de 
ações em favor das mulheres.

Essa preocupação e essa estratégia em favor 
do crescimento pessoal e profissional da mulher re-
velam a síntese de uma evolução do papel feminino 
no mundo produtivo. A mulher de 2013 percorreu uma 
grande trajetória até aqui: saiu de longos expedientes 
em fábricas, no século XIX, para assumir, nas últimas 
décadas, posições de destaque, com a conquista de 
direitos que antes eram exclusivos dos homens.

Fica cada vez mais distante o sombrio 8 de março 
de 1857, quando operárias de uma fábrica de tecidos 
de Nova York, em greve, ocuparam o parque fabril para 
reivindicar a redução da carga diária de trabalho, que 
era de 16 horas, para uma carga de 10 horas, para rei-
vindicar salários iguais aos salários pagos aos homens 
e, principalmente, reivindicar um tratamento digno. Mas, 
naquele ano, a ação corajosa resultou em tragédia. Em 
retaliação à greve, as tecelãs foram trancadas na fábri-
ca, que foi incendiada, levando à morte 130 mulheres.

De lá para cá, a luta pela igualdade feminina 
permaneceu viva e, pouco a pouco, conhece maiores 
conquistas. Isso é louvável! Mas sabemos também que, 
se por um lado a capacidade feminina conta hoje com 
mais reconhecimento, infelizmente ainda convivemos 
com o desafio de conter a violência contra as mulhe-
res. E também, Srª Presidenta Ana Amélia, precisamos 
realçar a necessidade revisão de conceito por parte 
de alguns magistrados quando se trata de avaliação 
de crimes contra a mulher.

Um artigo escrito e publicado recentemente por 
uma militante do Instituto Negra do Ceará e do Fórum 
Cearense de Mulheres, Francisca Sena, por exemplo, 
relata, com indignação, o episódio no qual a vida de 
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uma mulher foi equiparada a uma lata de manteiga, na 
chamada dosimetria da pena aplicada a dois delitos 
absurdamente diferentes.

Esse artigo de Francisca Sena me causou fortís-
simo impacto, razão por que passo a lê-lo na íntegra.

Em 2006, o noticiário divulgou o julgamento 
de uma jovem de 19 anos, empregada domés-
tica, por ter tentado roubar um pote de man-
teiga num comércio em São Paulo. O roubo 
foi evitado pelo dono do estabelecimento. A 
jovem foi condenada a quatro anos de prisão, 
em regime semiaberto. Já em outro episódio, 
fevereiro de 2008, Antônio Francisco Araújo 
da Silva cometeu um grave crime no interior 
do Ceará, na cidade de Ubajara. Espancou 
todo o corpo e deu marteladas na cabeça de 
Francisca das Chagas Oliveira (conhecida 
como Fran), mulher com quem era casado. 
Francisca, depois de muito machucada, in-
clusive com afundamento da caixa craniana, 
desmaiou em meio a tamanha agressividade. 
O desmaio fez o agressor acreditar que ela 
havia morrido e, por isso, ele parou com seu 
ataque de fúria. Francisca sobreviveu, mas em 
decorrência desse crime brutal, até hoje tem 
sequelas que alteraram radicalmente a sua 
vida: toma medicamentos, vive submetida a 
tratamento psicológico, perdeu 50% da audi-
ção e sofre com dores no braço direito, entre 
outras dores do corpo e do espírito. A dor e o 
transtorno na família de Francisca das Chagas 
Oliveira também não podem ser esquecidos.
No dia 27 de fevereiro, finalmente Antônio Sil-
va foi julgado no Fórum Clóvis Beviláqua, em 
Fortaleza. Ao final do julgamento, veio a sen-
tença: quatro anos de condenação em regime 
aberto. O argumento de que o agressor não 
tem antecedentes criminais funcionou mais 
uma vez para abrandar a pena.

Veja que uma pessoa pegou quatro anos, em re-
gime semiaberto, por ter tentando roubar uma lata de 
manteiga, enquanto uma pessoa que agrediu absur-
damente sua mulher, inclusive com marteladas, pegou 
os mesmos quatro anos em regime aberto.

A condenação do Antônio Francisco Araújo 
da Silva foi mais amena do que a da jovem 
mulher que tentou roubar uma lata de mantei-
ga, alegadamente para ajudar aliviar a fome 
do seu filho.

Isso nos faz concluir [diz o texto], que a vida de 
uma mulher, em certos tribunais, vale menos do que 
uma lata de manteiga. Como pode haver uma mesma 

punição para dois casos tão díspares, quando o pri-
meiro relaciona-se com a possível violação de uma 
mercadoria e o outro caso tem relação com a violação 
efetiva da vida de uma mulher?

Assim questionando, finaliza o artigo Francisca 
Sena.

Considero muito impactante destacar a existên-
cia, ainda neste século, de homens que acreditam 
ser proprietários da vida das mulheres com quem se 
relacionam; que usam a violência contra as mulheres 
para impor suas vontades e estabelecer uma relação 
desigual; que acreditam ter o direito de diminuí-las, de 
maltratá-las, de espancá-las e de até tentar, ou mesmo 
conseguir, matá-las.

Por isso defendo que cabe, especialmente nes-
ta semana, a reflexão sobre nossa responsabilidade 
em desconstruir as bases de uma sociedade na qual 
ainda possa existir tolerância com não importa qual 
tipo de violência contra a mulher. E, ao mesmo tempo, 
exigir que a Justiça brasileira não amenize os crimes 
de violência contra as mulheres, sob nenhum tipo de 
argumento.

Toda forma de violência contra as mulheres e toda 
forma de impunidade é motivo de indignação. E todo 
trabalho desenvolvido em favor e pela proteção das 
mulheres tem de ser reconhecido e realçado.

Por isso, presto meu reconhecimento às ações 
desenvolvidas pelas mulheres e paras as mulheres pelo 
governo nesta última década. Temos muito a fazer, mas 
reconhecemos que muito tem sido feito.

Temos hoje uma rede de atendimento às mulhe-
res em situação de violência que está em constante 
aplicação. Atualmente, são 220 Centros Especializados 
de Atendimento à Mulher; 72 Casas Abrigo; 92 Jui-
zados/Varas Especializadas de Violência Doméstica; 
29 Núcleos Especializados do Ministério Público; 59 
Núcleos Especializados da Defensoria Pública; e 501 
Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher.

A implementação da Lei Maria da Penha, em 
vigor desde agosto de 2006, é uma resposta real à 
violência doméstica contra a mulher. E é nesse sen-
tido que se exige compromisso e atitude, tanto das 
pessoas agredidas, que devem denunciar, quanto das 
autoridades, na hora de fazer o julgamento. É preciso 
também compromisso e atitude para com a Lei Maria 
da Penha, para que ela tenha efetivamente os seus 
preceitos aplicados.

Nesses últimos dez anos, quando a igualdade de 
gênero foi incorporada às políticas públicas brasileiras 
e com a criação da Secretaria de Políticas para as Mu-
lheres, tivemos realmente grandes avanços.

A partir do Programa Pró-equidade de Gênero e 
Raça, por exemplo, 80 empresas passaram a incorpo-
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rar práticas de igualdade de oportunidades e de tra-
tamento para mulheres e homens, o que tem reflexos 
profundos no retrato social do País.

Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios de 2011, o trabalho doméstico, mais básico, 
deixou de ser a atividade que mais emprega mulhe-
res: em 2009, 17,1% das mulheres economicamente 
ativas eram trabalhadoras domésticas; em 2011, isso 
diminuiu para 15,6%.

Hoje, a atividade que mais emprega mulheres é 
o comércio, responsável pelo emprego de 17,6% de 
mulheres. Em segundo lugar, estão as atividades de 
educação, saúde e serviços sociais, com 16,8%.

(Soa a campainha.)

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Além 
disso, mais mulheres têm buscado implantar e gerir 
seus próprios negócios. O Programa Trabalho e Em-
preendedorismo da Mulher é uma ferramenta impor-
tante para isso. Entre 2003 e 2008, foram empresta-
dos R$247 milhões a mulheres por meio de cerca de 
35 mil contratos no Programa Nacional de Agricultura 
Familiar. A partir da obrigatoriedade da titulação con-
junta da terra na reforma agrária, o índice de mulheres 
titulares de lotes de terra avançou de 24% para 55%.

Por meio do Expresso Cidadã, para a documenta-
ção da trabalhadora rural, foi emitido mais de um milhão 
de documentos e 450 mil mulheres foram beneficiadas.

Na área social, os direitos sexuais e reprodutivos 
também foram contemplados com a implementação do 
Plano Nacional de Enfrentamento à Feminização da 
Aids e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis.

(Soa a campainha.)

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – São 
ações como essas que contribuem, dia a dia, para co-
locar a vida e a qualidade de vida da mulher em seu 
lugar de destaque no desenvolvimento do País.

E, neste ano, com certeza, contaremos com mais 
instrumentos para lutar e para comemorar.

Srª Presidenta, agradeço muito a tolerância que 
V. Exª teve comigo no que diz respeito ao tempo, mas 
realmente o tema era da máxima importância. Creio 
que, ao longo desta semana, outros parlamentares, 
Senadores e Senadoras vão se pronunciar sobre a Se-
mana da Mulher, porque, verdadeiramente, nós temos 
de estabelecer um diálogo permanente no sentido de 
garantir direitos iguais, com total respeito às diferen-
ças. Ao mesmo tempo, nós temos de dar o exemplo, 
no sentido de fazer com que a política seja um espaço 
também de total equilíbrio de gênero. E, nesse sentido, 
o Partido dos Trabalhadores...

(Soa a campainha.)

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – ...defen-
de, na Reforma Política, que haja equilíbrio de gênero 
também na formação das chapas, sejam proporcionais 
– na discussão das chapas majoritárias é um pouco 
mais complicado – mas, mesmo nas chapas propor-
cionais, que fazem a representação nacional é muito 
importante que a gente estabeleça algum tipo de equi-
líbrio para ter maior participação da mulher.

Muito obrigado pela atenção e voltamos a esse 
tema ao longo da semana para fazer esse debate que 
é muito importante para o fortalecimento da mulher 
brasileira, que tem ajudado tanto para o progresso do 
nosso País, e, particularmente, neste período em que 
temos mulheres nos tribunais superiores e temos uma 
mulher na Presidência da República.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Anibal Diniz, o Sr. 
Acir Gurgacz deixa a cadeira da Presidência, 
que é ocupada pela Srª Ana Amélia.

A SRª. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Senador Anibal Diniz, as mulheres que estão 
assistindo ao seu pronunciamento e o acompanhando 
pela TV Senado ou pela Rádio Senado certamente não 
me perdoariam, por ser uma mulher presidindo esta 
sessão, de não ter sido tolerante no tempo de sua fala 
exatamente abordando uma questão relacionada à 
violência contra a mulher.

Lamentavelmente, esse não é um tema restrito 
ao Brasil. A violência contra a mulher está aumentan-
do no mundo, e todo o esforço possível para aliviar 
essa chaga ou essa doença na relação humana nós 
temos que fazer.

Então, eu agradeço a V. Exª essa atenção e esse 
olhar a este tema que interessa, na questão de gêne-
ro, especialmente às mulheres no quesito da violência. 
Concordo com V. Exª que a Lei Maria da Penha... E, 
agora na alteração do Código Penal, podemos introduzir 
algumas questões relacionadas a isso, para que a vida 
de uma mulher não tenha equivalência a um pote de 
manteiga em um julgamento e em uma condenação.

Então, queria agradecer a V. Exª pela manifes-
tação, porque isso interessa a todas as mulheres bra-
sileiras.

Parabéns!
E já aproveito para convidar V. Exª a presidir a 

sessão.
E convido o Senador Acir Gurgacz para fazer 

uso da palavra.

(Interrupção do som.)

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – (Fora do 
microfone.) Obrigado, Senadora Ana Amélia. Só pedi-
ria, por gentileza, a publicação na íntegra.
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A SRª. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Na forma regimental, Senador Anibal Diniz, sua 
solicitação será atendida.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO 
DO SR. SENADOR ANIBAL DINIZ.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srs. Senado-
res, Srªs Senadoras, ocupo a tribuna, hoje, para des-
tacar o início da semana em que iremos comemorar o 
Dia Internacional da Mulher, no próximo dia 8, e para 
fazer um reconhecimento ao trabalho de todos os mi-
nistérios, e, particularmente, ao trabalho da Secretaria 
de Políticas para as Mulheres da Presidência da Re-
pública, que este ano completa 10 anos de existência. 
Faço este reconhecimento pelo trabalho essencial, vi-
sível e eficiente prestado, nesses dez anos, em favor 
do fortalecimento de ações para inclusão e cidadania 
das mulheres.

No último domingo, dia 3, começou a ser vei-
culada em mídias eletrônicas, digitais e impressas a 
campanha da Secretaria de Políticas para as Mulheres 
da Presidência da República para a celebração dessa 
data especial. O slogan é “Cada vez mais o Brasil é 
feito também pelas mulheres”. É uma abordagem ex-
tremamente realista e oportuna.

Na construção civil, nas ciências, nas pequenas 
e grandes empresas, no campo e na cidade, dentro e 
fora de casa, as mulheres estão por toda parte e cons-
troem um novo Brasil: um país mais forte, inclusivo e 
competitivo. Esse é o conceito da campanha.

É inegável que a força feminina ganha destaque e 
projeção ano a ano no mercado de trabalho, na política, 
nas inúmeras oportunidades da vida social e econômi-
ca do país. E o governo está atento a esse movimen-
to e incentiva esse progresso. Neste ano de 2013, o 
governo pretende incentivar ainda mais o empreen-
dedorismo, os cursos de qualificação profissional e o 
financiamento de projetos voltados para as mulheres.

A expectativa é que o Dia Internacional da Mulher 
seja marcado pelo anúncio, por parte da presidenta 
Dilma Rousseff, de ações de impacto para as mulhe-
res. E são políticas que têm retorno certo.

Hoje, por exemplo, das 349 mil operações reali-
zadas pelo Programa Crescer, um programa do Banco 
do Brasil de microcrédito produtivo orientado, das 349 
mil operações realizadas, 58% são realizadas para as 
mulheres. Agora, em março, o Banco do Brasil deverá 
lançar uma campanha de massa voltada para as mu-
lheres empreendedoras.

Também nos próximos dias o Ministério de Pes-
ca e Aquicultura deverá lançar um curso, por meio do 
Programa Nacional de acesso ao Ensino Técnico e 

Emprego (Pronatec), que vai formar duas mil mulhe-
res em aquicultura e pesca. A estimativa é que o Plano 
Safra da Pesca e da Aquicultura possa beneficiar 150 
mil marisqueiras e pescadoras de peixe.

Na sexta-feira passada, dia 1 de março, a Se-
cretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência 
da República lançou dois editais públicos para finan-
ciamento de projetos nas áreas de trabalho, saúde, 
educação, gestão, poder e diversidade.

Com isso, Estados, Municípios e instituições sem 
fins lucrativos terão prazo de 45 dias para apresentar 
propostas de ações em favor das mulheres.

Essa preocupação e essa estratégia em favor 
do crescimento pessoal e profissional da mulher re-
velam a síntese de uma evolução do papel feminino 
no mundo produtivo. A mulher de 2013 percorreu uma 
grande trajetória até aqui: saiu de longos expedientes 
em fábricas, no século 19, para assumir, nas últimas 
décadas, posições de destaque e a conquista de direi-
tos que antes eram exclusivos dos homens.

Fica cada vez mais distante o sombrio 8 de março 
de 1857, quando operárias de uma fábrica de tecidos 
de Nova Iorque fizeram greve e ocuparam a fábrica para 
reivindicar a redução na carga diária de trabalho de 16 
horas por dia para 10 horas, para reivindicar salários 
iguais aos dos homens, e, principalmente, reivindicar 
um tratamento digno. Mas, naquele ano, a ação cora-
josa resultou em tragédia. Em retaliação à greve, as 
tecelãs foram trancadas na fábrica, que foi incendiada 
e levou à morte de 130 mulheres.

De lá para cá, a luta pela igualdade feminina 
permaneceu viva e, pouco a pouco, conhece maiores 
conquistas. Isso é louvável.

Mas, sabemos também que, se por um lado a 
capacidade feminina conta hoje com mais reconheci-
mento, infelizmente ainda convivemos com o desafio 
de conter a violência contra as mulheres.

Um artigo escrito e publicado recentemente por 
uma militante do Instituto Negra do Ceará e do Fórum 
Cearense de Mulheres, por exemplo, relata, com in-
dignação o episódio no qual a vida de uma mulher foi 
equiparada a uma lata de manteiga.

No artigo que leio agora, o texto diz que, em 2006, 
o noticiário divulgou o julgamento de uma jovem de 19 
anos, empregada doméstica, por ter tentado roubar 
um pote de manteiga num comércio em São Paulo. 
O roubo foi evitado pelo dono do estabelecimento. A 
jovem foi condenada a 4 anos de prisão, em regime 
semiaberto. Já em outro episódio, fevereiro de 2008, 
Antônio Francisco Araújo da Silva cometeu um gra-
ve crime no interior do Ceará, na cidade de Ubajara. 
Espancou todo o corpo e deu marteladas na cabeça 
de Francisca das Chagas Oliveira (conhecida como 
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Fran), mulher com quem era casado. Francisca, depois 
de muito machucada, inclusive com afundamento da 
caixa craniana, desmaiou em meio a tamanha agres-
sividade. O desmaio fez o agressor acreditar que ela 
havia morrido e, por isso, ele parou com seu ataque 
de fúria. Francisca sobreviveu, mas em decorrência 
desse crime brutal, até hoje tem seqüelas que altera-
ram radicalmente a sua vida: toma medicamentos, vive 
submetida a tratamento psicológico, perdeu 50% da 
audição e sofre com dores no braço direito, entre ou-
tras dores do corpo e do espírito. A dor e o transtorno 
na família de Francisca da Chagas Oliveira também 
não podem ser esquecidos.

No dia 27 de fevereiro, finalmente Antônio Silva 
foi julgado no Fórum Clóvis Beviláqua, em Fortaleza. 
Ao final do julgamento, veio a sentença: 4 anos de 
condenação em regime aberto. O argumento de que 
o agressor não tem antecedentes criminais funcionou 
mais uma vez para abrandar a pena.

A condenação do Antônio Francisco Araújo da 
Silva foi mais amena do que a da jovem mulher que 
tentou roubar uma lata de manteiga, alegadamente 
para ajudar aliviar a fome do seu filho. Isso nos faz con-
cluir, diz o texto, que a vida de uma mulher vale menos 
do que uma lata de manteiga. Como pode haver uma 
mesma punição para dois casos tão díspares, quando 
o primeiro relaciona-se com a possível violação de uma 
mercadoria e o outro caso, tem relação com a violação 
efetiva da vida de uma mulher?, questiona o artigo.

Considero muito impactante destacar a existên-
cia, ainda neste século, de homens que acreditam 
ser proprietários da vida das mulheres com quem se 
relacionam, que usam a violência contra as mulheres 
para impor suas vontades e estabelecer uma relação 
desigual; que acreditam ter o direito de diminuí-las, 
maltratá-las, de espancá-las e de até tentar, ou mes-
mo conseguir, matá-las.

Por isso defendo que cabe, especialmente nes-
ta semana, a reflexão sobre nossa responsabilidade 
em desconstruir as bases de uma sociedade na qual 
ainda possa existir tolerância com não importa qual 
tipo de violência contra a mulher. E, ao mesmo tempo, 
exigir que a Justiça brasileira não amenize os crimes 
de violência contra as mulheres, sob nenhum tipo de 
argumento.

Toda forma de violência contra as mulheres e 
toda forma de impunidade é motivo de indignação. E 
todo trabalho desenvolvido em favor e pela proteção 
das mulheres é motivo de orgulho.

Por isso, presto meu reconhecimento às ações 
desenvolvidas pelas mulheres e paras mulheres, pelo 
governo, nesta última década, Temos muito a fazer, 
mas reconhecemos que muito está sendo feito.

Temos hoje uma rede de atendimento às mulhe-
res em situação de violência que está em constante 
ampliação. Atualmente, são 220 Centros Especializa-
dos de Atendimento a Mulher; 72 Casas Abrigo; 92 
Juizados/Varas Especializadas de Violência Doméstica; 
29 Núcleos Especializados do Ministério Público; 59 
Núcleos Especializados da Defensoria Pública; e 501 
Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher.

A implementação da Lei Maria da Penha, em 
vigor desde agosto de 2006, é uma resposta real à 
violência doméstica contra a mulher.

Nesses últimos dez anos, quando a igualdade de 
gênero foi incorporada nas políticas públicas brasilei-
ras e com a criação da Secretaria de política para as 
Mulheres, tivemos realmente grandes avanços.

A partir do Programa Pró-equidade de Gênero e 
Raça, por exemplo, 80 empresas passaram a incorpo-
rar práticas de igualdade de oportunidades e de tra-
tamento para homens e mulheres, o que tem reflexos 
profundos no retrato social do país.

Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios de 2011, o trabalho doméstico, mais básico, 
deixou de ser a atividade que mais emprega mulhe-
res: em 2009, 17,1% das mulheres economicamente 
ativas eram trabalhadoras domésticas. Em 2011, isso 
diminuiu para 15,6%.

Hoje, a atividade que mais emprega mulheres é 
o comércio, responsável pelo emprego de 17,6% de 
mulheres. Em segundo lugar, estão as atividades de 
educação, saúde e serviços sociais, com 16,8%.

Além disso, mais mulheres têm buscado implantar 
e gerir seus próprios negócios. O Programa Trabalho 
e Empreendedorismo da Mulher é uma ferramenta im-
portante para isso, Entre 2003 e 2008, foram empresta-
dos R$ 247 milhões a mulheres por meio de cerca de 
35 mil contratos no Programa Nacional de Agricultura 
Familiar. A partir da obrigatoriedade da titulação con-
junta da terra na reforma agrária, o índice de mulheres 
titulares de lotes de terra avançou de 24% para 55%.

Por meio do Expresso Cidadã, a documentação da 
trabalhadora rural, foram emitidos mais de um milhão 
de documentos e 450 mil mulheres foram beneficiadas.

Na área social, os direitos sexuais e reprodutivos 
também foram contemplados com a implementação do 
Plano Nacional de Enfrentamento à Feminização da 
Aids e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis.

São ações como essas que contribuem dia a dia 
para colocar a vida e a qualidade de vida da mulher 
em seu lugar de destaque no desenvolvimento do país.

E, neste ano, com certeza contaremos com mais 
instrumentos para lutar e para comemorar.

Era o registro que eu queria fazer.
Muito obrigado.
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A SRª. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Concedo a palavra ao Senador Acir Gurgacz, 
do PDT de Rondônia.

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Srª. Presidenta Ana Amélia, Srªs e Srs. Senadores, 
nossos amigos que nos acompanham pela TV Senado 
e pela Rádio Senado, lembro que, no dia 8, estaremos 
com a Comissão de Agricultura em Não-Me-Toque, 
participando mais uma vez, assim como foi feito no 
passado, da Expodireto, levando a nossa Comissão 
de Agricultura cada vez mais próxima dos agriculto-
res brasileiros.

Dessa forma, atendendo sempre ao seu pedido, a 
Comissão de Agricultura estará lá em Não-Me-Toque, 
juntamente com os demais Senadores. V. Exª lidera a 
comitiva de Senadores e participa de uma feira que 
é da maior importância, não somente para o Estado 
do Rio Grande do Sul, mas para todo o nosso País. É 
uma feira que privilegia ou dá uma atenção especial 
ao pequeno agricultor brasileiro. E o Rio Grande do 
Sul realmente faz escola, ensina todo o Brasil a ter 
uma preocupação maior com os pequenos agriculto-
res. Eles são a maioria dos agricultores brasileiros, e 
nós temos de ter essa preocupação. E, nesse sentido, 
vamos fazer de tudo para estar junto com V. Exª lá em 
Não-Me-Toque.

Concedo um aparte a V. Exª.
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Eu queria 

apenas agradecer, em nome dos organizadores da 
14ª edição, do ano de 2013, essa que é, como disse V. 
Exª, uma das maiores feiras do setor. E Não-Me-Toque 
hoje é a capital nacional da agricultura de alta precisão.

Então, eu tenho certeza de que todos os agricul-
tores, não só do meu Estado, mas da sua Rondônia e 
de todos os Estados brasileiros, estão muito felizes com 
essa referência e com esse reconhecimento de V. Exª.

Nós vamos debater, Senador Acir Gurgacz – e eu 
andei lá na sua Rondônia –, as questões relacionadas 
à logística, numa audiência pública da Comissão de 
Agricultura, o que V. Exª, quando presidiu essa Comis-
são com grande brilho, aprovou inclusive na votação 
que tivemos.

Agora, ela está sendo presidida por um correli-
gionário meu, Benedito de Lira, e vamos, juntos, con-
tinuar trabalhando muito.

Eu queria cumprimentá-lo porque foi o senhor 
que, quando a presidiu, criou esse espaço de debate 
às sextas-feiras na Comissão de Agricultura, levando 
e interiorizando o debate, no Senado, para questões 
de interesse e relevância.

Então, eu queria lhe agradecer, para que o Bra-
sil saiba o que V. Exª fez na Comissão de Agricultura 

com essa oportunidade. E é o que nós vamos fazer, 
debatendo a logística.

Muito obrigado pelas referências à Expodireto.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Mui-

to obrigado, Senadora Ana Amélia.
Aproveitando, quero registrar que o PDT fez um 

encontro de vereadoras eleitas na última eleição, em 
Recife, no Nordeste, para capacitar as nossas verea-
doras. Vereadoras do Norte e do Nordeste estiveram 
reunidas em Recife para aprender como legislar melhor, 
como trabalhar melhor em prol da população, população 
que as elegeu e a quem, hoje, representam nas câma-
ras municipais de várias cidades brasileiras. E passam 
por aqui as Vereadoras Maria Zelia, de Theobroma; a 
Valnéria Mota, de Machadinho d’Oeste; a Neuza, que 
é de Governador Jorge Teixeira; a Silvia Cristina, que 
é a nossa vereadora de Ji-Paraná; aliás, a vereadora 
mais votada do Município de Ji-Paraná.

Meus cumprimentos mais uma vez, Silvia, pelos 
seus votos. Silvia é vereadora pelo PDT.

A Cleide Almeida, vereadora de Ouro Preto do 
Oeste, que também foi uma das mais votadas em Ouro 
Preto do Oeste.

Sejam todas bem-vindas aqui no Senado Fede-
ral! E eu tenho certeza de que vocês ensinaram um 
pouco também para as vereadoras de outras cidades 
brasileiras. Mas também com elas aprenderam como 
nós devemos e como nós podemos ajudar a nossa 
população, aquelas pessoas que nos elegeram, as 
pessoas que nos deram apoio.

E nós, do PDT, estamos preocupados em dar 
uma resposta positiva aos nossos eleitores. E nós to-
dos estamos, a cada tempo ou de tempo em tempo, 
nos capacitando – nós, Senadores, Deputados Fede-
rais, estaduais, prefeitos, vereadores. É dessa forma 
que nós queremos contribuir para a política brasileira 
e contribuir para a melhoria de qualidade de vida da 
população brasileira, principalmente dos nossos Mu-
nicípios, do nosso querido Estado de Rondônia.

Então, meus cumprimentos ao Presidente Lupi, do 
PDT, e ao Manoel Dias, que organizaram esse evento 
e a outros tantos que venham a ajudar os nossos elei-
tos e as nossas eleitas – neste caso, principalmente, 
as nossas vereadoras brasileiras e, em especial, as 
vereadoras de Rondônia.

Sr. Presidente, na ultima semana, estive na Polô-
nia, na condição de presidente do Grupo Parlamentar 
Brasil/Polônia, participando de uma missão que serviu 
para estreitar as relações entre os parlamentos dos 
dois países, assim como para estreitar as relações 
diplomáticas e comerciais entre o Brasil e a Polônia. 
Eu representando, com muito orgulho, o nosso Estado 
de Rondônia, junto com o Senador Roberto Requião, 
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que é presidente da representação brasileira no Parla-
sul e integrante do Grupo Parlamentar Brasil/Polônia, 
e que também esteve conosco, em uma série de de-
bates e reuniões no Parlamento polonês, nas Comis-
sões de Agricultura e de Meio Ambiente, no Ministério 
da Economia, e na Câmara Econômica Nacional, em 
Varsóvia, capital da Polônia. Também estivemos em 
audiência com o governador da Cracóvia e pudemos 
ver de perto como esse povo amigo está superando 
as adversidades e construindo a economia que mais 
cresceu na Europa nos últimos anos.

Os governos do Brasil e da Polônia querem am-
pliar as parcerias comerciais para incrementar as rela-
ções econômicas entre os dois países. Em novembro 
de 2012, o Ministro das Relações Exteriores da Polô-
nia, Radoslaw Sikorski, veio ao Brasil acompanhado 
por uma delegação de 60 empresários para reuniões 
em Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro. A intenção é 
negociar principalmente nas áreas de gás, petróleo, 
infraestrutura e indústria pesada. Em 2012, também 
recebemos, na Comissão de Agricultura do Senado, 
o Vice-Ministro da Agricultura, Tadeusz Nalewajk, oca-
sião em que discutimos alguns problemas burocráti-
cos que dificultam a importação e exportação entre 
os dois países.

Agora, nessa viagem, discutimos com os parla-
mentares poloneses e com representantes do governo 
da Polônia alguns aspectos da relação comercial que 
dificultam uma aproximação maior com o Brasil, como 
os subsídios concedidos pelos governos europeus aos 
produtores rurais, que impedem uma competição justa 
com os produtos brasileiros; a legislação ambiental, 
como o Código Florestal, que assegura o uso susten-
tável do solo e dos recursos florestais brasileiros, com 
o estatuto da Reserva Legal; e a matriz energética dos 
dois países. Enquanto o Brasil tem uma matriz energé-
tica de base hídrica, uma das mais limpas, a Polônia e 
muitos países do Leste Europeu possuem no carvão 
a sua base energética.

Foram boas discussões que, com certeza, trarão 
resultados positivos para a relação entre os dois países. 
Estamos realmente distantes geograficamente, mas te-
mos muito em comum. Polônia e Brasil passaram bem 
pelos efeitos da crise econômica internacional porque 
temos políticas sólidas nos nossos países.

Nos últimos anos, têm sido registradas taxas sig-
nificativas de crescimento do comércio entre o Brasil 
e a Polônia. De 2007 a 2011, o intercâmbio comercial 
aumentou 76%, passando de US$540 milhões para 
quase US$1 bilhão ao ano.

As exportações brasileiras para a Polônia são 
compostas, na maioria do comércio, por produtos 

manufaturados, que representaram 54% das vendas 
em 2011.

Agradeço ao Embaixador Jorge Kadri a aten-
ciosa recepção e o apoio dispensado durante toda a 
missão na Polônia.

Agradeço a atenção que nos foi dispensada pelo 
Presidente do Senado da Polônia, Bogdan Borusewi-
cz; pelo Presidente da Câmara Baixa do Parlamento, 
Bronislaw Komorowski; pelo Presidente das Relações 
Exteriores da Polônia, Radoslaw Sikorski; pelo Vice-
-Ministro da Agricultura, Tadeuz Nalewajk; pela Vice-
-Ministra da Economia, Srª Ilona Antoniszyn-Klik; pelo 
Governador da Cracóvia, Jacek Majchrowski; e tam-
bém pelo Embaixador polonês no Brasil, Embaixador 
Jacek, que iniciou todo esse trabalho. O Embaixador 
Jacek já não é mais Embaixador da Polônia no Brasil, 
mas fez todo esse trabalho de convite da Comissão 
para estarmos nessa visita à Polônia.

Outro tema trago aqui hoje, Sr. Presidente.
Neste ano, o Brasil está colhendo a maior safra 

da sua história. Temos a previsão de colher 185 mi-
lhões de toneladas de grãos na safra 2012/2013, 11% 
a mais do que na safra anterior. Com isso, o nosso País 
se tornou o primeiro produtor e exportador mundial 
de soja e de milho, ultrapassando, assim, os Estados 
Unidos da América. Os produtores brasileiros estão 
comemorando, além da safra recorde, os melhores 
preços dos últimos 30 anos. Esse fato inédito decor-
re, em parte, da terrível seca que atingiu os Estados 
Unidos da América em meados do ano passado e que 
provocou uma quebra de safra superior a 110 milhões 
de toneladas de grãos naquele país.

A agropecuária, mais uma vez, é responsável 
pelo superávit da balança comercial brasileira, que vem 
registrando resultados fracos em razão dos efeitos da 
crise internacional sobre as exportações, segundo o 
próprio Governo. As vendas externas do agronegócio 
são exceção à regra. Enquanto o comércio de produ-
tos industrializados e de petróleo está em queda, a 
pauta de exportação dos produtos agrícolas está em 
ascensão. Mesmo assim, a agricultura apresentou uma 
retração de 2,3% em relação a 2011, em boa medida 
por conta da crise que afetou diretamente os produto-
res de suínos e aves e das perdas nas safras de verão 
provocadas pela estiagem no início de 2012.

Já em 2013, o setor agrícola sustentou o superávit 
de US$5,12 bilhões em janeiro, quando a balança global 
teve o maior déficit da história, de US$4,035 bilhões.

A economia brasileira como um todo está sofrendo 
com a falta de investimentos em infraestrutura, e um 
dos reflexos foi o baixo desempenho que registramos 
em 2012, quando o nosso PIB cresceu apenas 0,9%. O 
desempenho da agropecuária tem segurado a balança 
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comercial brasileira há décadas, mas até quando isso 
será possível se não reagirmos com investimentos em 
logística e, principalmente, na infraestrutura de base 
para a nossa economia?

O País tem o desafio de equilibrar o desempenho 
de sua indústria de transformação para não depender 
somente das commodities. Para isso, é necessário in-
vestir em barateamento do custo da produção, amplian-
do a desoneração de tributos, como tem feito a nossa 
Presidenta Dilma, na qualificação de mão de obra e 
em infraestrutura de transportes. Esse último item é 
uma reivindicação de todos os produtores brasileiros 
e também do agronegócio.

A precariedade da infraestrutura para escoamento 
da safra acarreta prejuízos para o setor e impede que o 
País possa competir com bons resultados no mercado 
internacional. As nossas rodovias estão em péssimas 
condições, assim como os portos, as hidrovias, sem 
falar das nossas ferrovias. Além disso, os resultados 
de investimentos anunciados pelo Governo Federal em 
rodovias, em ferrovias e em portos serão demorados, 
não acompanham o crescimento e o desenvolvimento 
da agricultura brasileira.

Em Rondônia, estamos esperando, há mais de 
dez anos, pela restauração completa da BR-364 e pela 
restauração da BR-425 e sempre estamos cobrando 
a ferrovia até Porto Velho. Pedimos que a ferrovia não 
chegue apenas até Porto Velho, mas que se inicie em 
Porto Velho para encontrar a malha ferroviária que vai 
até Mato Grosso. Assim, poderemos utilizar essa ferro-
via antecipadamente, dentro do Estado de Rondônia, 
escoando a produção do nosso Estado e a produção 
de grãos do Mato Grosso, toda ela escoada pela nos-
sa BR-364, no Estado de Rondônia.

Nos portos do Sul do País, os navios graneleiros 
esperam de 20 a 30 dias para fazer o carregamento 
de soja. Isso representa prejuízo para todos, pois só o 
custo médio de um navio parado esperando carga é de 
aproximadamente US$30 mil por dia. O escoamento 
da soja do Mato Grosso via Porto Velho, pela hidrovia 
do Madeira, também está sofrendo atrasos por con-
ta das péssimas condições da BR-364 e da pequena 
estrutura do porto graneleiro da Capital de Rondônia. 
Mas a solução para isso não é a BR-364, mas, sim, a 
ferrovia com início em Porto Velho, vindo a encontrar 
a malha ferroviária brasileira.

As perdas com a ineficácia do sistema de esco-
amento da safra brasileira sugam anualmente mais de 
US$2 bilhões das exportações, segundo levantamento 
da Confederação Nacional da Agricultura (CNA), mas 
o prejuízo é muito maior. Por conta da demora no em-
barque da soja e do milho no Brasil, as compras feitas 
pela China no Brasil estão sendo transferidas para os 

Estados Unidos da América, que, mesmo com a quebra 
recorde na safra deste ano, ainda conseguem atender 
em melhores condições o mercado externo.

A verdade é que o sistema portuário brasileiro 
precisa ser aperfeiçoado. O Brasil, que possui a sexta 
maior economia do mundo, ocupa a 104ª colocação 
em um ranking que trata de infraestrutura e de eficiên-
cia de portos. Além da demora na liberação de cargas, 
existe ainda a grande quantidade de tributos – 24, no 
total – pagos por quem deseja carregar ou descarregar 
mercadorias nos portos brasileiros.

Segundo a Secretaria Especial de Portos (SEP), 
são exigidos de todos os navios que embarcam e de-
sembarcam no País uma média de 112 documentos, 
que somam 935 informações diferentes, muitas vezes 
preenchidas em diversas vias e em duplicidade para 
órgãos diferentes do Governo. O País ainda não conse-
guiu harmonizar o trabalho burocrático de 14 ministérios 
que atuam nos portos e não abrem mão de seu poder.

Essa situação tem que ser revertida com uma 
atuação mais firme do Governo e a abertura para a 
participação da iniciativa privada em todos os modais 
de transporte, mas principalmente nos portos, como 
anunciou a Presidenta Dilma Rousseff na semana pas-
sada. No Congresso, precisamos votar o novo marco 
regulatório que modernizaria a logística brasileira, par-
ticularmente a Medida Provisória nº 595, chamada de 
MP dos Portos.

Precisamos ampliar os modais para escoamen-
to da produção, com a viabilização da nova logística 
do Norte do País. Isso será feito com o escoamento 
pelos Portos de Porto Velho e de Itacoatiara, no Rio 
Madeira; de Santarém, no Amazonas; de Marabá, em 
Tocantins; e de Miritituba e de Vila do Conde; no Pará.

Em Rondônia, precisamos iniciar com urgência 
a restauração da BR-364, cuja ordem de serviço foi 
emitida em agosto de 2012, e, até agora, a obra ain-
da não foi iniciada, assim como a restauração da BR-
425, que liga Porto Velho a Guajará-Mirim. Falta ainda 
concluir a pavimentação das rodovias BR-429, com a 
construção das 15 pontes previstas, e reconstruir a 
BR-319, que liga Porto Velho a Manaus. Além disso, 
precisamos das pontes do Abunã e de Guajará-Mirim 
para viabilizar a ligação com os países andinos e a 
saída para o Pacífico.

Mais do que recuperar nossa malha rodoviária, 
precisamos investir mais e com urgência no modal 
ferroviário. Precisamos das Ferrovias de Integração 
Norte-Sul, Centro-Oeste, Oeste-Leste e a Transnor-
destina. A Ferrovia de Integração Centro-Oeste vai 
ligar o centro do País a Porto Velho e dinamizar essa 
importante via de escoamento da produção agrope-
cuária brasileira, com saídas para o Atlântico, o Pací-
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fico e o Caribe. Lembro sempre que a construção da 
ferrovia deve iniciar em Porto Velho, para diminuir o 
tempo para a sua utilização.

O fato é que a logística de escoamento da soja, 
do milho e de toda a produção agropecuária brasilei-
ra ainda depende do caminhão. O custo do transporte 
interno é muito elevado, e o investimento em ferrovias 
é necessário para melhorar nosso desempenho com-
petitivo.

O Presidente da Associação Nacional dos Pro-
dutores de Soja (Aprosoja Brasil), Sr. Glauber Silvei-
ra, concorda que a infraestrutura de transporte para a 
produção agrícola deixa a desejar e que, se houvesse 
mais eficiência, o setor conseguiria contribuir muito 
mais para as exportações brasileiras. Ele dá o exemplo 
da soja despachada de caminhão de Sorriso, no Mato 
Grosso, para o Porto de Paranaguá, no Paraná, que 
fica a dois mil quilômetros. Por causa das dificuldades, 
do estado ruim das rodovias, o frete acaba saindo caro, 
às vezes a R$290,00 a tonelada.

Atualmente, 60% da produção de grãos se con-
centram nos cerrados da Região Centro-Oeste e nas 
bordas da Amazônia, mas só 14% dela são, hoje, es-
coados pelos portos do Norte e do Nordeste. Esse 
é um indicador de que precisamos estudar melhor o 
modelo de inserção do Brasil no agronegócio global do 
futuro. A Região Norte e o nosso Estado de Rondônia 
oferecem o melhor posicionamento estratégico para o 
escoamento da safra do Centro-Oeste, e precisamos 
transformar essa alternativa em realidade.

Sr. Presidente, meus amigos e amigas de Ron-
dônia, estamos trabalhando firmes nessa perspecti-
va. Queremos a Região Norte integrada ao centro do 
País com boas rodovias, ferrovias, aeroportos, portos 
e hidrovias.

Por isso, reforço aqui, neste plenário, a cobrança 
pontual que venho fazendo diuturnamente ao Ministé-
rio dos Transportes, para que inicie imediatamente a 
restauração da BR-364, para que inicie imediatamen-
te a restauração também da BR-425 e a conclusão 
da pavimentação da BR-429, com a construção das 
pontes, pois foi feita a construção da BR, e não foram 
feitas as pontes para que pudesse haver a ligação de 
Costa Marques até Presidente Médici, que faz entron-
camento com a BR-364.

(Soa a campainha.)

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Na 
semana passada, o Diretor-Geral do Dnit, General 
Jorge Fraxe, disse aos Parlamentares do meu Estado 
que este será o ano de Rondônia. Nós acreditamos em 
suas palavras e no esforço do Governo da Presidenta 
Dilma em realizar estas obras. 

Por isso mesmo, vamos intensificar a cobrança 
por resultados. Não dá mais para esperar a restaura-
ção da BR-364, da BR-425 e também a da Ponte do 
Abunã, Sr. Presidente, que liga o nosso Estado de Ron-
dônia ao Estado do Acre. Já estivemos no Ministério 
dos Transportes várias vezes, em reuniões, e ainda 
estamos aguardando o projeto e a licitação da Ponte 
do Abunã, ligando Porto Velho a Rio Branco, no Acre.

Mas tenho certeza de que a nossa Presidenta 
Dilma vai dar atenção especial não diferente do que 
tem feito, pois ela tem dado atenção especial ao Nor-
te do País, tem dado atenção especial ao Estado de 
Rondônia, assim como também o Ministro Sérgio Pas-
sos tem feito com as demandas do nosso Estado de 
Rondônia, as demandas da nossa Amazônia.

Eram essas as minhas considerações para hoje.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Acir Gurgacz, a Srª 
Ana Amélia deixa a cadeira da Presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Anibal Diniz.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – Obrigado, Senador Acir.

Em relação à ponte sobre o rio Madeira, nós te-
mos total garantia de que, neste verão, haverá o início 
das obras no local. Então, nós temos a garantia de que 
o processo licitatório, a contratação deve acontecer 
agora, no primeiro semestre. Tão logo o verão se firme, 
haverá o início das obras para que a ponte aconteça. 
Essa é a nossa esperança.

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Sem 
dúvida. É uma esperança nossa, do povo de Rondônia 
e do povo do Acre. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 

AC) – Exatamente.
Agora, concedo a palavra ao Senador Cícero 

Lucena. 
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a Pa-
raíba recebeu no dia de hoje, nesta segunda-feira, a 
visita da Presidenta da República, Dilma Rousseff, a 
primeira, desde que ela chegou ao Palácio do Planal-
to. Os paraibanos esperaram mais de dois anos por 
esse momento. No entanto, não apenas a visita bas-
ta. Precisamos de muitas coisas em todas as áreas. 
Precisamos de ações concretas e estruturantes que 
possibilitem alavancar o desenvolvimento social e 
econômico da Paraíba. Precisamos de apoio para os 
agricultores que sofrem com a pior seca, a pior das 
últimas três décadas.
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Na década de 90, quando assumi a Secretaria 
de Políticas Regionais do governo Fernando Henrique 
Cardoso, costumava dizer que existia um muro ima-
ginário que dividia o Nordeste do restante do Brasil. 
Coincidiu, naquela época, com a queda do Muro de 
Berlim. Só que, nos últimos anos, infelizmente, tenho 
observado a construção de um muro imaginário que 
divide o Nordeste do Nordeste. E, nessa divisão da 
região, a Paraíba foi prejudicada. Nos últimos anos, 
a União promoveu o que podemos classificar de se-
gregação regional. Os investimentos de grande vulto, 
na maioria e em todas as vezes, ignoraram a Paraíba.

Mais do que a visita, com o anúncio de ações 
isoladas, a entrega de tratores e algumas casas po-
pulares, os paraibanos viveram, nos últimos dias, a 
expectativa de receber um grande investimento capaz 
de alçar o seu desenvolvimento a estágios hoje vividos 
por Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte e Bahia, 
que, nos últimos anos, têm recebido montadoras de 
automóveis, ferrovias, estaleiros, refinarias, ampliações 
de portos e aeroportos, escolha para sediar a Copa, 
enfim, as ferramentas necessárias para se tornarem 
competitivos com os Estados do Sul e do Sudeste.

Precisamos ampliar nosso aeroporto, bem como 
construir um aeroporto de cargas no limite com o Es-
tado de Pernambuco, pelo menos para aproveitar o 
desenvolvimento industrial que acontece naquela re-
gião. Precisamos concluir a obra de dragagem e derro-
cagem do nosso pequeno porto, o Porto de Cabedelo, 
para que possa também participar, com a inclusão de 
um ramal da ferrovia Transnordestina, como um dos 
pontos de apoio logístico para o desenvolvimento da 
região e, em particular, da Paraíba.

Estudos foram feitos para a construção de um 
porto de águas profundas na divisa com o Estado de 
Pernambuco, que hoje e durante longos anos, com a 
luta da classe política, com a sensibilidade do Governo 
Federal, fez altos investimentos – e continua fazendo 
– no Porto de Suape. E a Paraíba precisa ter também 
o seu porto, para que possa proporcionar o seu de-
senvolvimento. 

Aguardamos, ansiosos, o apoio do Governo Fe-
deral na atração de um grande investimento privado, 
para fortalecer a indústria paraibana.

Precisamos de um olhar mais humano para a ur-
gente situação da seca, pois, além de não dispor des-
sa infraestrutura poderosa, temos que conviver com 
os efeitos das estiagens prolongadas. A seca dizimou 
nosso rebanho, que foi reduzido a menos da metade. A 
produção de leite caiu a 70%. Nossos agricultores estão 
endividados, principalmente junto aos bancos oficiais.

Paralelo a esse cenário desolador, assistimos à 
paralisia do Governo Federal com relação às obras da 

transposição do Rio São Francisco. Obras de funda-
mental importância para o Canal Acauã-Araçagi, que 
hoje foi visitado pela Presidente e sua comitiva. Lá, foi 
feita uma solenidade para assinar a ordem de serviço 
para a segunda etapa do projeto Vertentes Litorâneas. 
Como eu disse, o empreendimento será uma das obras 
que receberão a distribuição das águas da transposição 
do Rio São Francisco. Ela é importante, ela é estrutu-
rante, mas o Governo tem que fazer a transposição, 
para que ela possa funcionar. 

Tive a oportunidade de, como Ministro de Fer-
nando Henrique Cardoso, incluir na transposição das 
águas do Rio São Francisco o Eixo Leste, conhece-
dor que sou das dificuldades que tem aquela região 
do Cariri, a iniciar por Monteiro, chegando a Campina 
Grande. Em 1994, quando estávamos no governo do 
Estado, já fazíamos racionamento, e houve cidade para 
a qual precisou ser transportada água de trem, por-
que os caminhões-pipa não tinham mananciais para 
que pudessem abastecer. No entanto, o Eixo Leste, 
que levará água do Rio São Francisco ao Canal, está 
totalmente abandonado. Parece que querem construir 
uma casa, começando pelo telhado.

Esta semana, a comissão criada por esta Casa, 
por iniciativa nossa, de acompanhamento e fiscaliza-
ção da transposição das águas do Rio São Francisco, 
estaremos fazendo uma visita ao Eixo Leste.

E, no final março, começo de abril, faremos então 
uma visita ao Eixo Leste para que possamos acompa-
nhar, in loco, as informações que nos foram repassadas 
na Subcomissão presidida pelo Senador Vital do Rêgo.

No caso dos nossos agricultores, muitos pres-
tes a perder seu pedacinho de terra para os bancos 
oficiais – tornaram o Banco do Nordeste o maior la-
tifundiário deste País –, como já disse desta tribuna, 
que, em pouco se tornarão os maiores latifundiários 
do Nordeste, aproveito para registrar o trabalho dos 
nossos deputados estaduais que entregaram o abaixo-
-assinado, bem como o documento final da campanha 
SOS Seca Paraíba, que apresenta o tamanho do pre-
juízo causado pela seca, além de sugerir soluções a 
curto e médio prazo.

Como, por exemplo, a renegociação da dívida dos 
agricultores, cuja preocupação já havia manifestado 
em 2007 – vejam bem: em 2007! –, quando, naquela 
oportunidade, apresentei o Projeto de Lei 174/2007, 
que dispõe sobre a renegociação da dívida dos pro-
dutores rurais relativa a financiamentos com recursos 
dos Fundos Constitucionais de Financiamento do Nor-
te, Nordeste e Centro-Oeste. O texto foi aprovado na 
Comissão de Agricultura e Reforma Agrária em 2009 
e, desde então, aguarda para ser votado na Comissão 
de Assuntos Econômicos.
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A difícil convivência com a seca e a dívida dos 
agricultores fazem parte do documento apresentado 
pela Assembleia Legislativa – hoje entregue à Presi-
dente Dilma –, que impõe aos órgãos públicos uma 
análise mais detalhada dos seus efeitos, que trans-
cende a uma análise fixada somente nas premissas 
de recuperação do crédito, que por si só se mostrará 
inapropriada e deficitária, como tem se mostrado ao 
longo dos anos, e todas as medidas paliativas ante-
riormente anunciadas.

Concordo que não adianta apenas renegociar 
dívidas e conceder novos créditos sem que haja uma 
política estruturante e de readequação do modelo 
produtivo. O agricultor do semiárido não é um inves-
tidor capitalista. O agricultor do semiárido precisa de 
uma política de crédito específica. Portando, além da 
renegociação, defendo a criação de um novo modelo 
de concessão de crédito para o agricultor do semiári-
do, ou, do contrário, estaremos assistindo, ano após 
ano, seca após seca, o endividamento dos proprietá-
rios rurais e o comprometimento do seu patrimônio e 
da sua família, com dívidas existentes no modelo que 
vem sendo cobrado.

O que peço à equipe da Presidenta Dilma, em 
nome dos agricultores da Paraíba e dos demais Esta-
dos que sofrem com a seca, é a suspensão dos venci-
mentos das dívidas por pelo menos 365 dias, apenas 
um ano, bem como das execuções em curso ou não. 
Além da simplificação dos processos operacionais, a 
definição de percentual de rebate para a equalização 
das dívidas e a abrangência da renegociação das dí-
vidas, de forma que operações contratadas até 30 de 
dezembro de 2006 possam ser inseridas no proces-
so de liquidação e renegociação, entre outros. Todas 
essas sugestões constam do documento que hoje foi 
entregue à Presidenta pelos deputados estaduais.

Srªs e Srs. Senadores, este meu discurso repre-
senta a voz dos paraibanos, que há décadas aguardam 
esse olhar especial para o nosso Estado. Assistimos à 
projeção dos nossos vizinhos e torcemos pelos seus 
êxitos, mas também queremos ser contemplados com 
ações duradouras, que fortaleçam a nossa economia 
e produzam frutos que haverão de ser colhidos pelas 
futuras gerações. Essa minha cobrança, tenho certeza, 
é a cobrança de todos os paraibanos.

A Presidenta será sempre bem-vinda, desde 
que vá à Paraíba com o olhar e a sensibilidade para 
os problemas que afligem o sofrido povo paraibano.

Meu muito obrigado e que Deus proteja a todos. 
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 

AC) – Obrigado, Senador Cícero Lucena. 
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 

AC) – Não havendo mais oradores inscritos, declaro 

encerrada a presente sessão, lembrando às Srªs e 
aos Srs. Senadores que constará da próxima sessão 
deliberativa ordinária, a realizar-se amanhã, às 14 ho-
ras, a seguinte

ORDEM DO DIA

1 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 

Nº 31, DE 2012 
(Proveniente da Medida Provisória n° 588, de 2012)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
de Conversão nº 31, de 2012, que abre crédito 
extraordinário, em favor de Operações Oficiais 
de Crédito, no valor de um bilhão, seiscentos 
e oitenta e três milhões, setecentos e dezes-
seis mil e quatrocentos reais, para o fim que 
especifica (proveniente da Medida Provisória 
nº 588, de 2012).
Parecer sob nº 50, de 2012, da Comissão Mista 
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscaliza-
ção, Relator: Deputado Zeca Dirceu (PT/PR); 
e Relator Revisor: Senador Wellington Dias 
(PT/PI), favorável, nos termos do Projeto de 
Lei de Conversão nº 31, de 2012, que oferece.
(Lido no Senado Federal no dia 20.2.2013)
(Sobrestando a pauta a partir de 7.2.2013)
Prazo final prorrogado: 22.4.2013

2 
PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO 

Nº 9, DE 2013 
(Em regime de urgência, nos termos do 

Requerimento nº 92, de 2013)

Projeto de Resolução nº 9, de 2013, da Mesa 
do Senado Federal, que institui as sessões de 
debates temáticos no Senado Federal.
Pendente de Parecer da CCJ.

3 
PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO 

Nº 27, DE 2011 
(Em regime de urgência, nos termos do 

Requerimento nº 93, de 2013)

Projeto de Resolução nº 27, de 2011, do Sena-
dor Renan Calheiros, que altera o Regimento 
Interno do Senado Federal, para regulamentar 
a competência, prevista no inciso XV do art. 
52 da Constituição Federal, de avaliar o Sis-
tema Tributário Nacional e as administrações 
tributárias dos entes federados.
Pendente de Pareceres da CCJ e CDir.
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4 
PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO 

Nº 10, DE 2013 
(Em regime de urgência, nos termos do 

Requerimento nº 103, de 2013)

Projeto de Resolução nº 10, de 2013, da Mesa 
do Senado Federal, que altera o Regimento 

Interno do Senado Federal para dispor sobre o 
comparecimento dos dirigentes das agências 
reguladoras ao Senado Federal, em periodi-
cidade anual.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – Está encerrada a presente sessão.

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 46 minutos.)
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Ata da 21ª Sessão, Deliberativa Ordinária, 
em 5 de março de 2013

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência dos Srs. Renan Calheiros, Jorge Viana, João Vicente Claudino 
e Paulo Paim e da Srª Vanessa Grazziotin

(Inicia-se a sessão às 14 horas e encerra-se 
às 19 horas e 19 minutos)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Há número regimental. Declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos. 

Sobre a mesa, ofícios que serão lidos.

São lidos os seguintes:

Ofício nº 4/2013 – GLDPT

Brasília, 27 de fevereiro de 2013

Senhor Presidente,
Na condição de Líder do Partido dos Trabalhado-

res – PT e nos termos regimentais, indico os seguintes 
Senadores como Vice-Líderes da bancada:

Senador Walter Pinheiro – Senador Aníbal Diniz 
– Senador Paulo Paim – Senador Eduardo Suplicy – 
Senador Wellington Dias, Líder do PT.

Ofício nº 28/2013 – GLDBAG

Brasília, 27 de fevereiro de 2013

Senhor Presidente,
Na condição de Líder do Bloco de Apoio ao Go-

verno e nos termos regimentais, indico os seguintes 
Senadores como Vice-Líderes:

Senador Acir Gurgacz – Senador Rodrigo Rol-
lemberg – Senador Inácio Arruda – Senador Eduardo 
Lopes – Senador Wellington Dias, Líder do Bloco de 
Apoio ao Governo.

Ofício nº 11/2013 – GLDMIN

Brasília, 27 de fevereiro de 2013

Senhor Presidente,
Na qualidade de Líder do Bloco Parlamentar da 

Minoria, sirvo-me do presente para nos termos do art. 
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62, parágrafo 1º, do Regimento Interno do Senado 
Federal, indicar a Vossa Excelência os vice-líderes da 
Minoria, na ordem a seguir:

1º Vice-Líder – Senador Wilder Morais (DEM-GO); 
2º Vice-Líder – Senador Ataídes Oliveira (PSDB-TO); 
3º Vice-Líder – Senador Cyro Miranda (PSDB-GO)

Atenciosamente, – Senador Mario Couto, Líder 
do Bloco Parlamentar da Minoria.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC) 
– Os ofícios que acabam de ser lidos vão à publicação.

Sobre a mesa, ofício que será lido.

É lido o seguinte:

Of. GSLMAT  nº 40/2013

Brasília, 4 de março de 2013

Senhor Presidente,
Preliminarmente agradeço a minha indicação 

como representante do Senado Federal para parti-
cipar da 34ª edição da Feira de Turismo – ITB, que 
ocorrerá de 6 a 10 de março do corrente ano em Ber-
lim, Alemanha.

Entretanto, tendo em vista a impossibilidade de 
me ausentar do País, devido a compromissos inespe-
rados, e infelizmente, inadiáveis, peço a compreensão 
de Vossa Excelência em minha disposição de declinar 
da referida missão.

Solicito, também, os bons préstimos dessa Presi-
dência para comunicar os motivos de minha ausência 
ao Presidente da Embratur, Dr. Flávio Dino.

Pedindo as devidas escusas e esperando poder 
honrar essa Presidência em outra missão oficial, apro-
veito a oportunidade para renovar protestos de elevada 
estima e consideração. – Senadora Lídice da Mata.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – O ofício que acaba de ser lido vai à publicação 
e será juntado ao processado do Requerimento nº 
106, de 2013.

Sobre a mesa, ofícios que serão lidos.

São lidos os seguintes:

Of. GLPMDB nº 87/2013

Brasília, 4 de março de 2013

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Ex-

celência que a Senadora Ana Amélia, solicitou seu 
desligamento da Comissão de Meio Ambiente, Defe-
sa do Consumidor e Fiscalização e Controle – CMA.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência 
votos de apreço e consideração. – Senador Eunício 
Oliveira, Líder do PMDB e do Bloco da Maioria.

Of.GLPMDB nº 88/2013

Brasília, 4 de março de 2013

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Ex-

celência que a Senadora Ana Amélia, solicitou seu 
desligamento da Comissão de Direitos Humanos e 
Legislação Participativa – CDH.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência 
votos de apreço e consideração. – Senador Eunício 
Oliveira, Líder do PMDB e do Bloco da Maioria.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC) 
– Os ofícios que acabam de ser lidos vão à publicação.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO  
Nº 108, DE 2013

Requeiro, nos termos do Regimento Interno do Se-
nado Federal, seja, prestadas, pelo Exmo. Sr. Ministro de 
Estado da Defesa, informações sobre os critérios utilizados 
pelo Exército para aluguel/arrendamento de seus espaços 
bem como quais são e onde estão localizados estes locais.

Justificação

O presente requerimento fora motivado com o ad-
vento de denúncias de que o Exército estaria cobrando 
por uso de espaços e por acesso às praias em pelo me-
nos dez de suas unidades no Estado do Rio de Janeiro. 
Segundo notícia veiculada pelo Jornal o Globo, o Exército 
estaria alugando ou arrendando suas dependências para 
atividades sociais, tais como casamentos, seminários e 
festas de um modo geral. Diz textualmente o periódico, 
na sua edição do dia 28 de fevereiro de 2013:

“Não é apenas no Forte de Copacabana que es-
paços públicos são arrendados para eventos comerciais 
sem licitação. O Comando Militar do Leste (CML) ad-
mitiu que outras unidades do Exército também alugam 
(...). Apenas na Região Metropolitana do Rio, estão na 
relação do Exército oito fortalezas históricas, protegi-
das por leis ambientais e tombadas pelo patrimônio 
histórico: Duque de Caxias (no Leme), São João, São 
José e da Laje (na Urca), Santa Cruz, Barão do Rio 
Branco, São Luiz e Imbuí (em Niterói)”.

Sala das Sessões, 5 de março de 2013. – Sena-
dor Ricardo Ferraço.

(À Mesa para decisão.)  
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – O requerimento que acaba de ser lido será des-
pachado à Mesa para decisão.

Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que 
serão lidos.

São lidos os seguintes:
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PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 56, DE 2013

Dispõe sobre a obrigatoriedade de institui-
ção de equipe de transição entre titulares 
de mandatos do Poder Executivo da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Mu-
nicípios, com a finalidade de assegurar a 
continuidade dos serviços públicos.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a obrigatoriedade de 

se instituir equipe de transição entre titulares de man-
datos do Poder Executivo, nas esferas federal, estadu-
al, distrital e municipal, com a finalidade de assegurar 
a continuidade dos serviços públicos e o respeito ao 
princípio da impessoalidade.

Art. 2º O candidato eleito para cargos do Poder 
Executivo, em qualquer esfera de governo, deverá insti-
tuir equipe de transição, observado o disposto nesta Lei.

§ 1º O prazo para a instituição da equipe de tran-
sição de que trata o caput é de sete dias úteis, a contar 
do resultado do pleito eleitoral.

§ 2º Os membros da equipe de transição serão 
indicados pelo candidato eleito, que designará, dentre 
eles, o Coordenador do colegiado, a quem compete 
requisitar as informações dos órgãos e entidades da 
Administração Pública.

§ 3º O candidato eleito poderá delegar ao Coor-
denador a indicação dos demais membros da equipe 
de transição.

§ 4º O governante em exercício designará agen-
tes da Administração Pública para acompanhar os tra-
balhos da equipe de transição.

§ 5º A União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios deverão editar leis que estabeleçam:

I – a quantidade mínima e máxima dos compo-
nentes da equipe de transição;

II – a remuneração, ou não, devida pelo exercício 
da função de membro da equipe de transição.

Art. 3º A equipe de transição de que trata o art. 
2º tem por objetivo inteirar-se do funcionamento dos 
órgãos e entidades que compõem a Administração Pú-
blica e preparar os atos de iniciativa do novo governo.

§ 1º A equipe de transição terá acesso às infor-
mações relativas às contas públicas, aos programas 
e aos projetos de governo.

§ 2º Os representantes do governo e demais di-
rigentes da administração pública direta e indireta de-
verão oferecer ao candidato eleito e à equipe de tran-
sição outras informações de relevância para a gestão, 
independentemente de solicitação. 

§ 3º O governante em exercício poderá remeter 
ao Poder Legislativo propostas de reforma administra-
tiva, a pedido do governante eleito.

Art. 4º É dever dos titulares dos órgãos e entida-
des da Administração Pública fornecer as informações 
solicitadas pelo Coordenador da equipe de transição, 
bem como prestar-lhe o apoio técnico e administrativo 
necessário aos trabalhos do colegiado.

Art. 5º Os membros da equipe de transição deve-
rão manter sigilo dos dados e informações confidenciais 
a que tiverem acesso, sob pena de responsabilização, 
nos termos do art. 325 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 
de dezembro de 1940 – Código Penal, e do inciso III 
do art. 11 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992.

Art. 6º Compete ao governante em exercício dispo-
nibilizar para a equipe de transição local, infraestrutura 
e apoio administrativos necessários ao desempenho 
das atribuições previstas nesta Lei.

Art. 7º Constitui crime de responsabilidade do go-
vernante em exercício a recusa dolosa e injustificada 
ao cumprimento das obrigações previstas nesta Lei.

Art. 8º O art. 11 da Lei nº 8.429, de 1992, passa 
a vigorar acrescido do seguinte inciso:

“Art. 11.  .........................................................
 .......................................................................
VIII – deixar de fornecer as informações solicita-
das por equipe de transição governamental.” (NR) 

Art. 9º Revogam-se os arts. 2º, 3º, 5º e 6º da Lei 
nº 10.609, de 20 de dezembro de 2002.

Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

A República Federativa do Brasil experimenta, 
nas últimas décadas, uma situação de aprendizagem 
e amadurecimento institucional. As diversas instâncias 
do poder público estão gradativamente adaptando-
-se a conceitos republicanos e cívicos, relativos, por 
exemplo, à igualdade e ao respeito ao princípio da 
impessoalidade.

Todavia, esse quadro ainda se encontra incom-
pleto, principalmente no que diz respeito à transição 
entre governos. O que se presencia, notadamente na 
esfera municipal, é um quadro muitas vezes desolador, 
em que o candidato eleito assume sem ter a menor 
noção da real situação em que se encontra a Admi-
nistração Pública.

No âmbito federal, uma experiência muito rica e pro-
dutiva foi alcançada com a edição da Medida Provisória 
(MPV) nº 76, de 25 de outubro de 2002, posteriormente 
convertida na Lei nº 10.609, de 20 de dezembro de 2002. 
O que propomos é que esse arcabouço seja estendido 
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às demais esferas da Federação, institucionalizando 
uma prática salutar e republicana que hoje, infelizmente, 
depende da boa vontade do governante em exercício.

Nesta proposição, aperfeiçoamos o regramento da 
Lei nº 10.609, de 2002, especificando as atribuições da 
equipe de transição, a competência para indicar seus 
membros e Coordenador, bem como especificando o 
prazo de instalação do colegiado.

Por outro lado, deixamos a cargo de cada ente 
federativo estipular a quantidade mínima e máxima 
de membros da equipe, além da remuneração devida 
pelo exercício da função. O que propomos, na verda-
de, é uma lei nacional, que regulamenta o art. 37 da 
Constituição, preservando a autonomia federativa de 
cada ente para editar normas específicas.

Demais disso, o Projeto prevê como crime de respon-
sabilidade do governante em exercício o descumprimento 
dos deveres relativos à transição. Além disso, altera-se a 
Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429, de 2 de 
junho de 1992), para estabelecer como ato ímprobo por 
violação aos princípios administrativo a omissão na efetiva-
ção das providências requeridas pela equipe de transição.

A aprovação deste Projeto, como se percebe, é 
fundamental para que o gestor eleito assuma conhe-
cendo a realidade administrativa, fiscal e estrutural 
da gestão, de maneira que possa, já no primeiro dia 
de mandato, adotar medidas concretas para por em 
prática o programa de governo democraticamente es-
colhido pela maioria dos eleitores. Realiza-se, assim, 
o respeito aos princípios constitucionais que regem a 
Administração Pública, notadamente os mandamentos 
de impessoalidade, moralidade e eficiência.

Por todos esses motivos, apresentamos este Pro-
jeto, contando com o decisivo apoio dos nobres Pares 
para a sua aprovação.

Sala das Sessões, – Senador Wilder Morais.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8429, DE 02 DE JUNHO DE 1992

Art. 11. Constitui ato de improbidade administra-
tiva que atenta contra os princípios da administração 
pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres 
de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade 
às instituições, e notadamente:

I – praticar ato visando fim proibido em lei ou 
regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de 
competência;

II – retardar ou deixar de praticar, indevidamen-
te, ato de ofício;

III – revelar fato ou circunstância de que tem ci-
ência em razão das atribuições e que deva permane-
cer em segredo;

IV – negar publicidade aos atos oficiais;
V – frustrar a licitude de concurso público;
VI – deixar de prestar contas quando esteja obri-

gado a fazê-lo;
VII – revelar ou permitir que chegue ao conheci-

mento de terceiro, antes da respectiva divulgação ofi-
cial, teor de medida política ou econômica capaz de 
afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço.

LEI Nº 10.609, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2002

....................................................................................
Art. 2º A equipe de transição de que trata o art. 

1º tem por objetivo inteirar-se do funcionamento dos 
órgãos e entidades que compõem a Administração 
Pública federal e preparar os atos de iniciativa do novo 
Presidente da República, a serem editados imediata-
mente após a posse.

§ 1º Os membros da equipe de transição serão 
indicados pelo candidato eleito e terão acesso às in-
formações relativas às contas públicas, aos programas 
e aos projetos do Governo federal.

§ 2º A equipe de transição será supervisionada 
por um Coordenador, a quem competirá requisitar as 
informações dos órgãos e entidades da Administração 
Pública federal.

§ 3º Caso a indicação de membro da equipe de 
transição recaia em servidor público federal, sua requi-
sição será feita pelo Chefe da Casa Civil da Presidên-
cia da República e terá efeitos jurídicos equivalentes 
aos atos de requisição para exercício na Presidência 
da República.

§ 4º O Presidente da República poderá nomear 
o Coordenador da equipe de transição para o cargo 
de Ministro Extraordinário, nos termos do art. 37 do 
Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, caso 
a indicação recaia sobre membro do Poder Legislati-
vo Federal.

§ 5º Na hipótese da nomeação referida no § 4º, 
fica vedado o provimento do cargo CETG-VII constante 
do Anexo a esta Lei.

Art. 3º Os titulares dos órgãos e entidades da Ad-
ministração Pública federal ficam obrigados a fornecer 
as informações solicitadas pelo Coordenador da equipe 
de transição, bem como a prestar-lhe o apoio técnico e 
administrativo necessários aos seus trabalhos.
....................................................................................

Art. 5º Sem prejuízo dos deveres e das proibições 
estabelecidos pela Lei nº 8.112, de 11 de dezembro 
de 1990, os titulares dos cargos de que trata o art. 4º 
deverão manter sigilo dos dados e informações confi-
denciais a que tiverem acesso, sob pena de responsa-
bilização, nos termos da legislação específica.
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Art. 6º Compete à Casa Civil da Presidência da 
República disponibilizar, aos candidatos eleitos para os 
cargos de Presidente e Vice-Presidente da República, 
local, infra-estrutura e apoio administrativo necessários 
ao desempenho de suas atividades.
....................................................................................

DECRETO-LEI  
No 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940

Código Penal

....................................................................................
Art. 325 – Revelar fato de que tem ciência em 

razão do cargo e que deva permanecer em segredo, 
ou facilitar-lhe a revelação:

Pena – detenção, de seis meses a dois anos, ou 
multa, se o fato não constitui crime mais grave.

(À Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, em decisão terminativa)

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 57, DE 2013

Altera a Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, 
que institui a Agência Nacional do Petró-
leo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), 
para criar a obrigatoriedade de prestação 
semestral de contas ao Congresso Nacional.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 8º da Lei nº 9.478, de 6 de agosto 

de 1997, passa a vigorar acrescido dos seguintes in-
cisos XXIX e XXX:

“Art. 8º  ...........................................................

 .......................................................................
XXIX – elaborar e enviar o relatório semestral de 
suas atividades ao Ministério de Minas e Energia 
e, por intermédio da Presidência da República, 
ao Congresso Nacional, no prazo de três meses 
após o encerramento do respectivo semestre;
XXX – elaborar e enviar ao Congresso Na-
cional, por intermédio da Presidência da Re-
pública, relatório trimestral da evolução dos 
valores mensais arrecadados, referentes às 
participações ou compensações cobradas em 
decorrência da aplicação do § 1º do art. 20, 
da Constituição Federal.” (NR).

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

As agências reguladoras foram criadas, no contex-
to da reforma do Estado da década de 90, para cumpri-

rem a importante função de fiscalizar a prestação dos 
serviços públicos concedidos à iniciativa privada. Essa 
regulação é absolutamente indispensável, para que se 
possa assegurar o respeito, pelo concessionário dos 
serviços, aos princípios constitucionais da adequação, 
da modicidade tarifária, da universalidade, entre outros.

Por conta dessa específica destinação, as agên-
cias foram criadas sob a forma de autarquias em regi-
me especial. Gozam de maior autonomia em face do 
Ministério ao qual são vinculadas. Não há previsão 
de recursos hierárquicos contra as decisões de suas 
diretorias. Seus dirigentes possuem mandatos, só po-
dendo ser destituídos antes do prazo com o respeito 
ao devido processo legal.

Porém, a autonomia técnica atribuída a essas 
entidades não lhes subtrai ao poder fiscalizatório do 
Congresso Nacional, que tem justamente como função 
típica a de controlar os atos do Poder Executivo, não 
só com vistas à prevenção e repressão de atos ilícitos, 
mas também – e principalmente – com a finalidade de 
sugerir a adoção de medidas que contribuam com a 
maior eficiência na prestação de serviços públicos ou 
de relevância pública.

É preciso, dessa forma, alterar as leis que re-
gulamentam as agências reguladoras, de modo que 
se institua a obrigatoriedade da prestação semestral 
de contas ao Congresso Nacional. Assim, poderá o 
Legislativo avaliar qualitativa e quantitativamente o 
desempenho de cada entidade, propor planos de atu-
ação, e acompanhar o funcionamento de cada setor 
regulado, atuando, quando for o caso, até mesmo para 
adequar a legislação às necessidades da boa presta-
ção da atividade.

Obviamente, quem ganha com isso é a República, 
pois a prestação de contas é um princípio intrínseco à 
própria forma de governo e ao Estado de Direito. De-
mais disso, também serão diretamente beneficiados 
os usuários do serviço, que poderão contar com uma 
gestão mais eficaz, decorrente da sinergia entre as 
entidades reguladoras e o Congresso, entre o Execu-
tivo e o Legislativo.

É preciso, portanto, alterar a legislação das agên-
cias que ainda não possuam o dever de prestar con-
tas ao Legislativo. É o caso da Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), cujas 
atribuições estão previstas no art. 8º da Lei nº 9.478, 
de 6 de agosto de 1997, sem que esteja prevista a 
obrigatoriedade de remeter ao Congresso Nacional 
relatórios de atividades.

Assim, propomos que a ANP seja obrigada a 
prestar contas, semestralmente, tanto ao Ministério 
de Minas e Energia, ao qual é vinculada, quanto ao 
Congresso Nacional. 
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Buscamos inspiração, para tanto, na legislação 
que rege a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), 
que já possui dispositivo semelhante ao que ora pro-
pomos (inciso XL do art. 8º da Lei nº 11.182, de 27 de 
setembro de 2005), permitindo ao Congresso Nacional 
realizar o efetivo controle qualitativo e quantitativo das 
ações da Agência.

Por todos esses motivos, apresentamos este 
Projeto, esperando contar com o decisivo apoio dos 
nobres Pares para sua aprovação.

Sala das Sessões, – Senador Waldemir Moka.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.478, DE 6 DE AGOSTO DE 1997

Dispõe sobre a política energética nacio-
nal, as atividades relativas ao monopólio 
do petróleo, institui o Conselho Nacional 
de Política Energética e a Agência Nacio-
nal do Petróleo e dá outras providências.

....................................................................................
Art. 8o A ANP terá como finalidade promover a 

regulação, a contratação e a fiscalização das ativida-
des econômicas integrantes da indústria do petróleo, 
do gás natural e dos biocombustíveis, cabendo-lhe: 
(Redação dada pela Lei nº 11.097, de 2005)

I – implementar, em sua esfera de atribuições, 
a política nacional de petróleo, gás natural e biocom-
bustíveis, contida na política energética nacional, nos 
termos do Capítulo I desta Lei, com ênfase na garantia 
do suprimento de derivados de petróleo, gás natural 
e seus derivados, e de biocombustíveis, em todo o 
território nacional, e na proteção dos interesses dos 
consumidores quanto a preço, qualidade e oferta dos 
produtos; (Redação dada pela Lei nº 11.097, de 2005)

II – promover estudos visando à delimitação de 
blocos, para efeito de concessão ou contratação sob 
o regime de partilha de produção das atividades de 
exploração, desenvolvimento e produção; (Redação 
dada pela Lei nº 12.351, de 2010)

III – regular a execução de serviços de geologia 
e geofísica aplicados à prospecção petrolífera, visan-
do ao levantamento de dados técnicos, destinados à 
comercialização, em bases não-exclusivas;

IV – elaborar os editais e promover as licitações 
para a concessão de exploração, desenvolvimento e 
produção, celebrando os contratos delas decorrentes 
e fiscalizando a sua execução;

V – autorizar a prática das atividades de refinação, 
liquefação, regaseificação, carregamento, processa-
mento, tratamento, transporte, estocagem e acondicio-
namento; (Redação dada pela Lei nº 11.909, de 2009)

VI – estabelecer critérios para o cálculo de tarifas 
de transporte dutoviário e arbitrar seus valores, nos 
casos e da forma previstos nesta Lei;

VII – fiscalizar diretamente e de forma concorrente 
nos termos da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990, 
ou mediante convênios com órgãos dos Estados e do 
Distrito Federal as atividades integrantes da indústria 
do petróleo, do gás natural e dos biocombustíveis, bem 
como aplicar as sanções administrativas e pecuniárias 
previstas em lei, regulamento ou contrato; (Redação 
dada pela Lei nº 11.909, de 2009)

VIII – instruir processo com vistas à declaração 
de utilidade pública, para fins de desapropriação e 
instituição de servidão administrativa, das áreas ne-
cessárias à exploração, desenvolvimento e produção 
de petróleo e gás natural, construção de refinarias, de 
dutos e de terminais;

IX – fazer cumprir as boas práticas de conserva-
ção e uso racional do petróleo, gás natural, seus de-
rivados e biocombustíveis e de preservação do meio 
ambiente; (Redação dada pela Lei nº 11.097, de 2005)

X – estimular a pesquisa e a adoção de novas 
tecnologias na exploração, produção, transporte, refi-
no e processamento;

XI – organizar e manter o acervo das informações 
e dados técnicos relativos às atividades reguladas da 
indústria do petróleo, do gás natural e dos biocom-
bustíveis; (Redação dada pela Lei nº 11.097, de 2005)

XII – consolidar anualmente as informações so-
bre as reservas nacionais de petróleo e gás natural 
transmitidas pelas empresas, responsabilizando-se 
por sua divulgação;

XIII – fiscalizar o adequado funcionamento do 
Sistema Nacional de Estoques de Combustíveis e o 
cumprimento do Plano Anual de Estoques Estratégi-
cos de Combustíveis, de que trata o art. 4º da Lei nº 
8.176, de 8 de fevereiro de 1991;

XIV – articular-se com os outros órgãos regula-
dores do setor energético sobre matérias de interesse 
comum, inclusive para efeito de apoio técnico ao CNPE;

XV – regular e autorizar as atividades relaciona-
das com o abastecimento nacional de combustíveis, 
fiscalizando-as diretamente ou mediante convênios 
com outros órgãos da União, Estados, Distrito Fede-
ral ou Municípios.

XVI – regular e autorizar as atividades relaciona-
das à produção, à importação, à exportação, à arma-
zenagem, à estocagem, ao transporte, à transferên-
cia, à distribuição, à revenda e à comercialização de 
biocombustíveis, assim como avaliação de conformi-
dade e certificação de sua qualidade, fiscalizando-as 
diretamente ou mediante convênios com outros órgãos 
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da União, Estados, Distrito Federal ou Municípios; (Re-
dação dada pela Lei nº 12490, de 2011)

XVII – exigir dos agentes regulados o envio de 
informações relativas às operações de produção, impor-
tação, exportação, refino, beneficiamento, tratamento, 
processamento, transporte, transferência, armazena-
gem, estocagem, distribuição, revenda, destinação e 
comercialização de produtos sujeitos à sua regulação; 
(Incluído pela Lei nº 11.097, de 2005)

XVIII – especificar a qualidade dos derivados de 
petróleo, gás natural e seus derivados e dos biocom-
bustíveis. (Incluído pela Lei nº 11.097, de 2005)

XIX – regular e fiscalizar o acesso à capacidade 
dos gasodutos; (Incluído pela Lei nº 11.909, de 2009)

XX – promover, direta ou indiretamente, as cha-
madas públicas para a contratação de capacidade de 
transporte de gás natural, conforme as diretrizes do 
Ministério de Minas e Energia; (Incluído pela Lei nº 
11.909, de 2009)

XXI – registrar os contratos de transporte e de 
interconexão entre instalações de transporte, inclusive 
as procedentes do exterior, e os contratos de comercia-
lização, celebrados entre os agentes de mercado; (In-
cluído pela Lei nº 11.909, de 2009)

XXII – informar a origem ou a caracterização das re-
servas do gás natural contratado e a ser contratado entre os 
agentes de mercado; (Incluído pela Lei nº 11.909, de 2009)

XXIII – regular e fiscalizar o exercício da ativida-
de de estocagem de gás natural, inclusive no que se 
refere ao direito de acesso de terceiros às instalações 
concedidas; (Incluído pela Lei nº 11.909, de 2009)

XXIV – elaborar os editais e promover as licitações 
destinadas à contratação de concessionários para a ex-
ploração das atividades de transporte e de estocagem 
de gás natural; (Incluído pela Lei nº 11.909, de 2009)

XXV – celebrar, mediante delegação do Ministério 
de Minas e Energia, os contratos de concessão para 
a exploração das atividades de transporte e estoca-
gem de gás natural sujeitas ao regime de concessão; 

XXVI – autorizar a prática da atividade de comer-
cialização de gás natural, dentro da esfera de compe-
tência da União; (Incluído pela Lei nº 11.909, de 2009)

XXVII – estabelecer critérios para a aferição da 
capacidade dos gasodutos de transporte e de transfe-
rência; (Incluído pela Lei nº 11.909, de 2009)

XXVIII – articular-se com órgãos reguladores esta-
duais e ambientais, objetivando compatibilizar e unifor-
mizar as normas aplicáveis à indústria e aos mercados 
de gás natural(Incluído pela Lei nº 11.909, de 2009) 

Parágrafo único. No exercício das atribuições de 
que trata este artigo, com ênfase na garantia do abas-
tecimento nacional de combustíveis, desde que em 
bases econômicas sustentáveis, a ANP poderá exigir 

dos agentes regulados, conforme disposto em regula-
mento: (Incluído pela Lei nº 12490, de 2011)

I – a manutenção de estoques mínimos de com-
bustíveis e de biocombustíveis, em instalação própria 
ou de terceiro; (Incluído pela Lei nº 12490, de 2011)

II – garantias e comprovação de capacidade para 
atendimento ao mercado de combustíveis e biocom-
bustíveis, mediante a apresentação de, entre outros 
mecanismos, contratos de fornecimento entre os agen-
tes regulados. (Incluído pela Lei nº 12490, de 2011)

Art. 8o-A. Caberá à ANP supervisionar a mo-
vimentação de gás natural na rede de transporte e 
coordená-la em situações caracterizadas como de 
contingência. (Incluído pela Lei nº 11.909, de 2009)

§ 1o O Comitê de Contingenciamento definirá as 
diretrizes para a coordenação das operações da rede 
de movimentação de gás natural em situações carac-
terizadas como de contingência, reconhecidas pelo 
Presidente da República, por meio de decreto. (Inclu-
ído pela Lei nº 11.909, de 2009)

§ 2o No exercício das atribuições referidas no 
caput deste artigo, caberá à ANP, sem prejuízo de 
outras funções que lhe forem atribuídas na regulamen-
tação: (Incluído pela Lei nº 11.909, de 2009)

I – supervisionar os dados e as informações dos 
centros de controle dos gasodutos de transporte; (In-
cluído pela Lei nº 11.909, de 2009)

II – manter banco de informações relativo ao siste-
ma de movimentação de gás natural permanentemente 
atualizado, subsidiando o Ministério de Minas e Energia 
com as informações sobre necessidades de reforço ao 
sistema; (Incluído pela Lei nº 11.909, de 2009)

III – monitorar as entradas e saídas de gás natu-
ral das redes de transporte, confrontando os volumes 
movimentados com os contratos de transporte vigen-
tes; (Incluído pela Lei nº 11.909, de 2009)

IV – dar publicidade às capacidades de movi-
mentação existentes que não estejam sendo utilizadas 
e às modalidades possíveis para sua contratação; e 
(Incluído pela Lei nº 11.909, de 2009)

V – estabelecer padrões e parâmetros para a 
operação e manutenção eficientes do sistema de trans-
porte e estocagem de gás natural. (Incluído pela Lei 
nº 11.909, de 2009)

§ 3o Os parâmetros e informações relativos ao 
transporte de gás natural necessários à supervisão, 
controle e coordenação da operação dos gasodutos 
deverão ser disponibilizados pelos transportadores à 
ANP, conforme regulação específica.(Incluído pela Lei 
nº 11.909, de 2009)
....................................................................................

(À Comissão de Assuntos Econômicos, em 
decisão terminativa)
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PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 58, DE 2013

Altera a Lei nº 9.961, de 28 de janeiro de 
2000, que cria a Agência Nacional de Saúde 
Suplementar – ANS e dá outras providên-
cias, para determinar o envio de relatórios 
semestrais ao Congresso Nacional acerca 
da fiscalização das operadoras de planos 
privados de assistência à saúde.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O Capítulo I da Lei nº 9.961, de 28 de ja-

neiro de 2000, passa a vigorar acrescido do seguinte 
art. 4º-A:

“Art. 4º-A. Deverá ser encaminhado relatório se-
mestral ao Congresso Nacional da fiscalização 
das operadoras dos produtos de que tratam o 
inciso I e o § 1º do art. 1º da Lei nº 9.656, de 
3 de junho de 1998, exercida pela ANS, as-
sim como dos resultados alcançados no que 
se refere à promoção da defesa do interesse 
público na assistência suplementar à saúde.”

Art. 2º Esta Lei entra em vigor cento e oitenta 
dias após a data de sua publicação.

Justificação

De acordo com a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 
1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de 
assistência à saúde, com a redação dada pela Medida 
Provisória nº 2.177-44, de 2001, as pessoas jurídicas 
de direito privado que operam planos de assistência 
à saúde subordinam-se às normas e à fiscalização 
da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

De fato, compete à ANS regular a relação das 
operadoras com os seus prestadores de serviço, no-
tadamente quanto à fiscalização das operadoras, con-
forme dispõe a Lei nº 9.961, de 28 de janeiro de 2000.

O objetivo da fiscalização do setor suplementar 
pela ANS é garantir aos beneficiários de planos priva-
dos de assistência à saúde o cumprimento dos serviços 
contratados, certificando que estejam adequados ao 
estabelecido na regulamentação do setor, inclusive no 
que concerne ao ressarcimento dos serviços prestados 
pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Em junho de 2012, o mercado de saúde suple-
mentar alcançou a marca de 48,7 milhões de víncu-
los de beneficiários a planos de assistência médica 
e 17,6 milhões de vínculos a planos exclusivamente 
odontológicos, o que representa um crescimento de, 
respectivamente, 1,79% e 4,50%, em relação a de-
zembro do ano anterior.

No entanto, a despeito da magnitude dos núme-
ros mencionados, a qualidade da assistência prestada 

congrega a maior parte das insatisfações e dos pro-
blemas verificados em relação à saúde suplementar.

Nesse cenário, compete ao Congresso Nacional 
exercer amplamente a sua função fiscalizadora, nota-
damente no que se refere às ações e aos resultados 
alcançados pela agência reguladora do setor de saú-
de suplementar.

Por essas razões, apresentamos o presente pro-
jeto de lei, em prol do interesse público, e com o intui-
to de dar maior transparência às ações da ANS, bem 
como de melhor aquilatar os seus avanços e problemas.

Sala das Sessões, – Senador Waldemir Moka.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI No 9.961 DE 28 DE JANEIRO DE 2000

Cria a Agência Nacional de Saúde Suple-
mentar – ANS e dá outras providências.

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

CAPÍTULO I 
Da Criação e da Competência

Art. 1o É criada a Agência Nacional de Saúde Su-
plementar – ANS, autarquia sob o regime especial, vincu-
lada ao Ministério da Saúde, com sede e foro na cidade 
do Rio de Janeiro – RJ, prazo de duração indeterminado 
e atuação em todo o território nacional, como órgão de 
regulação, normatização, controle e fiscalização das ativi-
dades que garantam a assistência suplementar à saúde.

Parágrafo único. A natureza de autarquia espe-
cial conferida à ANS é caracterizada por autonomia 
administrativa, financeira, patrimonial e de gestão de 
recursos humanos, autonomia nas suas decisões téc-
nicas e mandato fixo de seus dirigentes.
....................................................................................

(À Comissão de Assuntos Sociais, em decisão 
terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 59, DE 2013

Altera a Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 
1999, que define o Sistema Nacional de Vi-
gilância Sanitária, cria a Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária, e dá outras providên-
cias, para determinar o envio de relatórios 
semestrais ao Congresso Nacional acerca 
da fiscalização de produtos e serviços sub-
metidos a vigilância sanitária.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O Capítulo II da Lei nº 9.782, de 26 de ja-

neiro de 1999, passa a vigorar acrescido do seguinte 
art. 8º-A:
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“Art. 8º-A. Deverá ser encaminhado relatório 
semestral ao Congresso Nacional da fiscaliza-
ção de produtos e serviços sujeitos à vigilância 
sanitária realizada pela ANVISA, assim como 
dos resultados alcançados no que se refere à 
proteção da saúde da população.”

Art. 2º Esta Lei entra em vigor cento e oitenta 
dias após a data de sua publicação.

Justificação

A criação da Agência Nacional de Vigilância Sa-
nitária (ANVISA) representou um enorme avanço na 
modernização do Estado, no que tange à vigilância 
sanitária de produtos e serviços de interesse para 
a saúde, tanto em termos de maior abrangência de 
ações quanto em relação à atualização das normas e 
à equiparação com os melhores parâmetros mundiais.

De fato, a área de atuação da Agência é muito 
ampla e inclui produtos e serviços, englobando am-
bientes, processos, insumos e tecnologias. Podemos 
citar, entre outros, medicamentos, serviços de saúde, 
cosméticos, saneantes, alimentos, derivados do ta-
baco, produtos médicos, sangue e hemoderivados, 
agrotóxicos e toxicologia.

A Agência atua, também, no monitoramento de 
preços de medicamentos, na vigilância de portos, ae-
roportos, fronteiras e recintos alfandegados, na anu-
ência prévia de patentes de produtos farmacêuticos e 
na fiscalização da propaganda de produtos sujeitos ao 
regime de vigilância sanitária.

Estima-se que as atividades regulatórias da Agên-
cia alcancem atividades econômicas responsáveis por 
cerca de 25% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro.

Porém, não obstante a grandiosidade das atri-
buições da Anvisa, e dos resultados que dela se es-
pera em termos de proteção da saúde da população, 
o Congresso Nacional ainda não exerce com inten-
sidade suficiente a fiscalização de suas ações e dos 
resultados alcançados.

Por essas razões, apresentamos o presente pro-
jeto de lei com o intuito de dar maior transparência às 
ações da Agência, bem como de melhor aquilatar os 
seus avanços e problemas.

Sala das Sessões, – Senador Waldemir Moka.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.782, DE 26 DE JANEIRO DE 1999

Define o Sistema Nacional de Vigilância 
Sanitária, cria a Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária, e dá outras providências. 

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

CAPÍTULO II 
Da Criação e da Competência  

da Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Art. 3o Fica criada a Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária – ANVISA, autarquia sob regime especial, 
vinculada ao Ministério da Saúde, com sede e foro no 
Distrito Federal, prazo de duração indeterminado e 
atuação em todo território nacional. (Redação dada 
pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 2001)

Parágrafo único. A natureza de autarquia especial 
conferida à Agência é caracterizada pela independên-
cia administrativa, estabilidade de seus dirigentes e 
autonomia financeira.

Art. 4º A Agência atuará como entidade adminis-
trativa independente, sendo-lhe assegurada, nos termos 
desta Lei, as prerrogativas necessárias ao exercício 
adequado de suas atribuições.

Art. 5º Caberá ao Poder Executivo instalar a Agên-
cia, devendo o seu regulamento, aprovado por decreto 
do Presidente da República, fixar-lhe a estrutura or-
ganizacional.

Art. 6º A Agência terá por finalidade institucional 
promover a proteção da saúde da população, por inter-
médio do controle sanitário da produção e da comercia-
lização de produtos e serviços submetidos à vigilância 
sanitária, inclusive dos ambientes, dos processos, dos 
insumos e das tecnologias a eles relacionados, bem 
como o controle de portos, aeroportos e de fronteiras.

Art. 7º Compete à Agência proceder à implemen-
tação e à execução do disposto nos incisos II a VII do 
art. 2º desta Lei, devendo:

I – coordenar o Sistema Nacional de Vigilância 
Sanitária;

II – fomentar e realizar estudos e pesquisas no 
âmbito de suas atribuições;

III – estabelecer normas, propor, acompanhar e 
executar as políticas, as diretrizes e as ações de vigi-
lância sanitária;

IV – estabelecer normas e padrões sobre limites 
de contaminantes, resíduos tóxicos, desinfetantes, 
metais pesados e outros que envolvam risco à saúde;

V – intervir, temporariamente, na administração 
de entidades produtoras, que sejam financiadas, sub-
sidiadas ou mantidas com recursos públicos, assim 
como nos prestadores de serviços e ou produtores 
exclusivos ou estratégicos para o abastecimento do 
mercado nacional, obedecido o disposto no art. 5º da 
Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977, com a redação 
que lhe foi dada pelo art. 2º da Lei nº 9.695, de 20 de 
agosto de 1998;

VI – administrar e arrecadar a taxa de fiscalização 
de vigilância sanitária, instituída pelo art. 23 desta Lei;
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VII – autorizar o funcionamento de empresas 
de fabricação, distribuição e importação dos produtos 
mencionados no art. 8o desta Lei e de comercialização 
de medicamentos; (Redação dada pela Medida Provi-
sória nº 2.190-34, de 2001)

VIII – anuir com a importação e exportação dos 
produtos mencionados no art. 8º desta Lei;

IX – conceder registros de produtos, segundo as 
normas de sua área de atuação;

X – conceder e cancelar o certificado de cumpri-
mento de boas práticas de fabricação;

XIV – interditar, como medida de vigilância sanitária, 
os locais de fabricação, controle, importação, armazena-
mento, distribuição e venda de produtos e de prestação 
de serviços relativos à saúde, em caso de violação da 
legislação pertinente ou de risco iminente à saúde;

XV – proibir a fabricação, a importação, o arma-
zenamento, a distribuição e a comercialização de pro-
dutos e insumos, em caso de violação da legislação 
pertinente ou de risco iminente à saúde;

XVI – cancelar a autorização de funcionamento 
e a autorização especial de funcionamento de empre-
sas, em caso de violação da legislação pertinente ou 
de risco iminente à saúde;

XVII – coordenar as ações de vigilância sanitária 
realizadas por todos os laboratórios que compõem a 
rede oficial de laboratórios de controle de qualidade 
em saúde;

XVIII – estabelecer, coordenar e monitorar os 
sistemas de vigilância toxicológica e farmacológica;

XIX – promover a revisão e atualização periódica 
da farmacopéia;

XX – manter sistema de informação contínuo e per-
manente para integrar suas atividades com as demais 
ações de saúde, com prioridade às ações de vigilância 
epidemiológica e assistência ambulatorial e hospitalar;

XXI – monitorar e auditar os órgãos e entidades 
estaduais, distrital e municipais que integram o Siste-
ma Nacional de Vigilância Sanitária, incluindo-se os 
laboratórios oficiais de controle de qualidade em saúde;

XXII – coordenar e executar o controle da quali-
dade de bens e produtos relacionados no art. 8º desta 
Lei, por meio de análises previstas na legislação sa-
nitária, ou de programas especiais de monitoramento 
da qualidade em saúde;

XXIII – fomentar o desenvolvimento de recursos 
humanos para o sistema e a cooperação técnico-cien-
tífica nacional e internacional;

XXIV – autuar e aplicar as penalidades previs-
tas em lei.

XXV – monitorar a evolução dos preços de me-
dicamentos, equipamentos, componentes, insumos e 

serviços de saúde, podendo para tanto: (Incluído pela 
Medida Provisória nº 2.190-34, de 2001) 

a) requisitar, quando julgar necessário, informa-
ções sobre produção, insumos, matérias-primas, ven-
das e quaisquer outros dados, em poder de pessoas 
de direito público ou privado que se dediquem às ati-
vidades de produção, distribuição e comercialização 
dos bens e serviços previstos neste inciso, mantendo 
o sigilo legal quando for o caso; (Incluído pela Medida 
Provisória nº 2.190-34, de 2001)

b) proceder ao exame de estoques, papéis e escritas 
de quaisquer empresas ou pessoas de direito público ou 
privado que se dediquem às atividades de produção, dis-
tribuição e comercialização dos bens e serviços previstos 
neste inciso, mantendo o sigilo legal quando for o caso; 
(Incluído pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 2001)

c) quando for verificada a existência de indícios 
da ocorrência de infrações previstas nos incisos III 
ou IV do art. 20 da Lei no 8.884, de 11 de junho de 
1994, mediante aumento injustificado de preços ou 
imposição de preços excessivos, dos bens e serviços 
referidos nesses incisos, convocar os responsáveis 
para, no prazo máximo de dez dias úteis, justificar a 
respectiva conduta; (Incluído pela Medida Provisória 
nº 2.190-34, de 2001)

d) aplicar a penalidade prevista no art. 26 da Lei 
no 8.884, de 1994; (Incluído pela Medida Provisória nº 
2.190-34, de 2001)

XXVI – controlar, fiscalizar e acompanhar, sob 
o prisma da legislação sanitária, a propaganda e pu-
blicidade de produtos submetidos ao regime de vigi-
lância sanitária; (Incluído pela Medida Provisória nº 
2.190-34, de 2001)

XXVII – definir, em ato próprio, os locais de en-
trada e saída de entorpecentes, psicotrópicos e pre-
cursores no País, ouvido o Departamento de Polícia 
Federal e a Secretaria da Receita Federal. (Incluído 
pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 2001)

§ 1º A Agência poderá delegar aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios a execução de atribui-
ções que lhe são próprias, excetuadas as previstas nos 
incisos I, V, VIII, IX, XV, XVI, XVII, XVIII e XIX deste artigo. 

§ 2º A Agência poderá assessorar, complementar 
ou suplementar as ações estaduais, municipais e do 
Distrito Federal para o exercício do controle sanitário.

§ 3º As atividades de vigilância epidemiológica 
e de controle de vetores relativas a portos, aeropor-
tos e fronteiras, serão executadas pela Agência, sob 
orientação técnica e normativa do Ministério da Saúde.

§ 4o A Agência poderá delegar a órgão do Mi-
nistério da Saúde a execução de atribuições previstas 
neste artigo relacionadas a serviços médico-ambula-
torial-hospitalares, previstos nos §§ 2o e 3o do art. 8o, 
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observadas as vedações definidas no § 1o deste artigo. 
(Incluído pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 2001)

§ 5o A Agência deverá pautar sua atuação sempre 
em observância das diretrizes estabelecidas pela Lei no 
8.080, de 19 de setembro de 1990, para dar seguimento 
ao processo de descentralização da execução de ativi-
dades para Estados, Distrito Federal e Municípios, ob-
servadas as vedações relacionadas no § 1o deste artigo. 
(Incluído pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 2001)

§ 6o A descentralização de que trata o § 5o será 
efetivada somente após manifestação favorável dos 
respectivos Conselhos Estaduais, Distrital e Munici-
pais de Saúde. (Incluído pela Medida Provisória nº 
2.190-34, de 2001)

Art. 8º Incumbe à Agência, respeitada a legislação 
em vigor, regulamentar, controlar e fiscalizar os pro-
dutos e serviços que envolvam risco à saúde pública.

§ 1º Consideram-se bens e produtos submeti-
dos ao controle e fiscalização sanitária pela Agência: 

I – medicamentos de uso humano, suas substân-
cias ativas e demais insumos, processos e tecnologias;

II – alimentos, inclusive bebidas, águas envasa-
das, seus insumos, suas embalagens, aditivos alimen-
tares, limites de contaminantes orgânicos, resíduos de 
agrotóxicos e de medicamentos veterinários;

III – cosméticos, produtos de higiene pessoal e 
perfumes;

IV – saneantes destinados à higienização, desin-
fecção ou desinfestação em ambientes domiciliares, 
hospitalares e coletivos;

V – conjuntos, reagentes e insumos destinados 
a diagnóstico;

VI – equipamentos e materiais médico-hospitala-
res, odontológicos e hemoterápicos e de diagnóstico 
laboratorial e por imagem;

VII – imunobiológicos e suas substâncias ativas, 
sangue e hemoderivados;

VIII – órgãos, tecidos humanos e veterinários para 
uso em transplantes ou reconstituições;

IX – radioisótopos para uso diagnóstico in vivo 
e radiofármacos e produtos radioativos utilizados em 
diagnóstico e terapia;

X – cigarros, cigarrilhas, charutos e qualquer outro 
produto fumígero, derivado ou não do tabaco; 

XI – quaisquer produtos que envolvam a possi-
bilidade de risco à saúde, obtidos por engenharia ge-
nética, por outro procedimento ou ainda submetidos 
a fontes de radiação.

§ 2º Consideram-se serviços submetidos ao con-
trole e fiscalização sanitária pela Agência, aqueles 
voltados para a atenção ambulatorial, seja de rotina 
ou de emergência, os realizados em regime de inter-
nação, os serviços de apoio diagnóstico e terapêutico, 

bem como aqueles que impliquem a incorporação de 
novas tecnologias.

§ 3º Sem prejuízo do disposto nos §§ 1º e 2º deste 
artigo, submetem-se ao regime de vigilância sanitária 
as instalações físicas, equipamentos, tecnologias, am-
bientes e procedimentos envolvidos em todas as fases 
dos processos de produção dos bens e produtos sub-
metidos ao controle e fiscalização sanitária, incluindo 
a destinação dos respectivos resíduos.

§ 4º A Agência poderá regulamentar outros pro-
dutos e serviços de interesse para o controle de ris-
cos à saúde da população, alcançados pelo Sistema 
Nacional de Vigilância Sanitária.

§ 5o A Agência poderá dispensar de registro os 
imunobiológicos, inseticidas, medicamentos e outros 
insumos estratégicos quando adquiridos por intermé-
dio de organismos multilaterais internacionais, para 
uso em programas de saúde pública pelo Ministério 
da Saúde e suas entidades vinculadas. (Incluído pela 
Medida Provisória nº 2.190-34, de 2001)

§ 6o O Ministro de Estado da Saúde poderá de-
terminar a realização de ações previstas nas compe-
tências da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 
em casos específicos e que impliquem risco à saúde 
da população. (Incluído pela Medida Provisória nº 
2.190-34, de 2001)

§ 7o O ato de que trata o § 6o deverá ser publi-
cado no Diário Oficial da União. (Incluído pela Medida 
Provisória nº 2.190-34, de 2001)

§ 8º Consideram-se serviços e instalações sub-
metidos ao controle e fiscalização sanitária aqueles 
relacionados com as atividades de portos, aeroportos 
e fronteiras e nas estações aduaneiras e terminais 
alfandegados, serviços de transportes aquáticos, ter-
restres e aéreos. (Incluído pela Medida Provisória nº 
2.190-34, de 2001)
....................................................................................

(À Comissão de Assuntos Sociais, em decisão 
terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 60, DE 2013

Altera a Medida Provisória nº 2.228-1, de 6 de 
setembro de 2001, para determinar o envio 
de relatório semestral da Agência Nacional 
do Cinema (ANCINE) ao Ministério da Cul-
tura e ao Congresso Nacional.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O inciso XX do art. 7º da Medida Provisória 

nº 2.228-1, de 6 de setembro de 2001, passa a vigorar 
com a seguinte redação:

“Art. 7º  ...........................................................
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 .......................................................................
XX – enviar relatório semestral de suas ativida-
des ao Ministério da Cultura e, por intermédio 
da Presidência da República, ao Congresso 
Nacional.
 ............................................................. ” (NR)

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

A criação das agências reguladoras assinala um 
importante momento no processo de reordenação das 
relações do Estado brasileiro com os setores produti-
vos. O Estado empreendedor, que assume, por meio 
de suas empresas, papel ativo na produção econô-
mica, passou a dar lugar, crescentemente, ao Estado 
regulador e indutor das atividades econômicas priva-
das. Também no que se refere a determinados servi-
ços públicos, o Estado brasileiro vem concedendo o 
direito de sua prestação à iniciativa privada, passando 
a regular e fiscalizar seu desempenho, especialmente 
por meio das agências reguladoras.

A Agência Nacional do Cinema (ANCINE) foi 
criada como autarquia especial pela Medida Provisória 
(MPV) nº 2.228-1, de 6 de setembro de 2001, até hoje 
vigente pelo disposto no art. 2º da Emenda Constitu-
cional nº 32, de 11 de setembro de 2001, recebendo a 
incumbência de fomentar, regular e fiscalizar a indústria 
cinematográfica e videofonográfica.

Ao contrário das agências reguladoras que con-
trolam a prestação de serviços públicos por empresas 
privadas, a Ancine tem como seu objeto uma atividade 
industrial tipicamente desenvolvida pela iniciativa pri-
vada. A indústria audiovisual, por sua relevância para 
a cultura do País e pela concorrência em condições 
assimétricas com a produção estrangeira, requer, como 
ocorre em diversos outros países, o incentivo do Esta-
do, por meio do fomento e da regulação, que proteja 
os produtos nacionais e crie um ambiente seguro e fa-
vorável aos demais segmentos do mercado, incluindo 
o público consumidor.

Entre as competências mais relevantes da Anci-
ne, tais como definidas no art. 7º da referida Medida 
Provisória, estão a de “executar a política nacional de 
fomento ao cinema” e a de “fiscalizar o cumprimento 
da legislação referente à atividade cinematográfica e 
videofonográfica nacional e estrangeira nos diversos 
segmentos de mercados”.

Como qualquer entidade da administração indi-
reta da União, a administração da Ancine está sujeita 
ao controle e à fiscalização do Congresso Nacional, 
compreendendo a legalidade, a legitimidade e a eco-
nomicidade de seus atos (arts. 49, inciso X, e 70 da 

Constituição Federal). O cumprimento de sua missão 
legal e a consecução das metas definidas em seu pla-
nejamento consistem, também, em aspectos dos mais 
relevantes a serem avaliados pelo controle exercido 
pelo Poder Legislativo.

Sem dúvida, a relevância do controle externo 
dessa agência reguladora foi levada em conta na Lei 
nº 12.485, de 2011, que acrescentou o inciso XX ao 
mencionado art. 7º da MPV nº 2.228-1, de 2001, es-
tabelecendo que a Ancine deve “enviar relatório anual 
de suas atividades ao Ministério da Cultura e, por in-
termédio da Presidência da República, ao Congresso 
Nacional”.

Julgamos, entretanto, que o elevado dinamismo 
do setor audiovisual, assim como a complexidade das 
atribuições de sua regulação, controle e fiscalização, 
exigem um acompanhamento também mais dinâmico 
e abrangente pelo Congresso Nacional.

Propomos, por essa razão, a redução pela metade 
do período em que deve ser apresentado o relatório 
da Ancine ao ministério ao qual ela é vinculada, bem 
como ao Congresso Nacional. A semestralidade do 
relatório implica em um acompanhamento mais pró-
ximo e efetivo, opondo-se à tendência de um controle 
meramente formal e burocrático.

No seio do novo desenho das relações do Estado 
com os setores produtivos, o Poder Legislativo deve 
assumir de modo mais completo e efetivo a tarefa de 
controlar e fiscalizar a atuação das agências regula-
doras. No caso da indústria audiovisual, o aperfeiçoa-
mento do controle da atuação da Ancine permite que 
se obtenham melhores desempenho e resultados de 
um setor de elevada importância econômica e cultural.

Essas são as razões que nos levam a apresentar 
o presente projeto de lei e a pedir aos nobres Senado-
res e Senadoras o apoio para sua aprovação.

Sala das Sessões, – Senador Waldemir Moka.

LEGISLAÇÃO CITADA

MEDIDA PROVISÓRIA  
Nº 2.228-1, DE 6 DE SETEMBRO DE 2001

Estabelece princípios gerais da Política Nacional 
do Cinema, cria o Conselho Superior do Cinema e a 
Agência Nacional do Cinema – ANCINE, institui o Pro-
grama de Apoio ao Desenvolvimento do Cinema Na-
cional – PRODECINE, autoriza a criação de Fundos de 
Financiamento da Indústria Cinematográfica Nacional 
– FUNCINES, altera a legislação sobre a Contribuição 
para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica 
Nacional e dá outras providências.
....................................................................................

Art. 7o A ANCINE terá as seguintes competências:
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I – executar a política nacional de fomento ao 
cinema, definida na forma do art. 3o;

II – fiscalizar o cumprimento da legislação refe-
rente à atividade cinematográfica e videofonográfica 
nacional e estrangeira nos diversos segmentos de 
mercados, na forma do regulamento;

III – promover o combate à pirataria de obras 
audiovisuais;

IV – aplicar multas e sanções, na forma da lei;
V – regular, na forma da lei, as atividades de 

fomento e proteção à indústria cinematográfica e vi-
deofonográfica nacional, resguardando a livre mani-
festação do pensamento, da criação, da expressão e 
da informação; 

VI – coordenar as ações e atividades governa-
mentais referentes à indústria cinematográfica e vide-
ofonográfica, ressalvadas as competências dos Minis-
térios da Cultura e das Comunicações;

VII – articular-se com os órgãos competentes dos 
entes federados com vistas a otimizar a consecução 
dos seus objetivos;

VIII – gerir programas e mecanismos de fomento 
à indústria cinematográfica e videofonográfica nacional;

IX – estabelecer critérios para a aplicação de 
recursos de fomento e financiamento à indústria cine-
matográfica e videofonográfica nacional;

X – promover a participação de obras cinema-
tográficas e videofonográficas nacionais em festivais 
internacionais;

XI – aprovar e controlar a execução de projetos 
de co-produção, produção, distribuição, exibição e in-
fra-estrutura técnica a serem realizados com recursos 
públicos e incentivos fiscais, ressalvadas as competên-
cias dos Ministérios da Cultura e das Comunicações;

XII – fornecer os Certificados de Produto Brasi-
leiro às obras cinematográficas e videofonográficas;

XIII – fornecer Certificados de Registro dos con-
tratos de produção, co-produção, distribuição, licencia-
mento, cessão de direitos de exploração, veiculação e 
exibição de obras cinematográficas e videofonográficas;

XIV – gerir o sistema de informações para o moni-
toramento das atividades da indústria cinematográfica 
e videofonográfica nos seus diversos meios de produ-
ção, distribuição, exibição e difusão;

XV – articular-se com órgãos e entidades voltados 
ao fomento da produção, da programação e da distri-
buição de obras cinematográficas e videofonográficas 
dos Estados membros do Mercosul e demais membros 
da comunidade internacional;

XVI – prestar apoio técnico e administrativo ao 
Conselho Superior do Cinema;

XVII – atualizar, em consonância com a evolução 
tecnológica, as definições referidas no art. 1o desta 
Medida Provisória.

XVIII – regular e fiscalizar o cumprimento dos 
princípios da comunicação audiovisual de acesso con-
dicionado, das obrigações de programação, empacota-
mento e publicidade e das restrições ao capital total e 
votante das produtoras e programadoras fixados pela 
lei que dispõe sobre a comunicação audiovisual de 
acesso condicionado; 

XIX – elaborar e tornar público plano de trabalho 
como instrumento de avaliação da atuação adminis-
trativa do órgão e de seu desempenho, estabelecendo 
os parâmetros para sua administração, bem como os 
indicadores que permitam quantificar, objetivamente, 
a sua avaliação periódica, inclusive com relação aos 
recursos aplicados em fomento à produção de audio-
visual; (Incluído pela Lei nº 12.485, de 2011)

XX – enviar relatório anual de suas atividades ao 
Ministério da Cultura e, por intermédio da Presidência 
da República, ao Congresso Nacional; (Incluído pela 
Lei nº 12.485, de 2011)

XXI – tomar dos interessados compromisso de 
ajustamento de sua conduta às exigências legais no 
âmbito de suas competências, nos termos do § 6o do 
art. 5o da Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985. (Inclu-
ído pela Lei nº 12.485, de 2011)

XXII – promover interação com administrações do 
cinema e do audiovisual dos Estados membros do Mer-
cosul e demais membros da comunidade internacional, 
com vistas na consecução de objetivos de interesse 
comum; e (Redação dada pela Lei nº 12.599, de 2012)

XXIII – estabelecer critérios e procedimentos 
administrativos para a garantia do princípio da reci-
procidade no território brasileiro em relação às condi-
ções de produção e exploração de obras audiovisuais 
brasileiras em territórios estrangeiros. (Redação dada 
pela Lei nº 12.599, de 2012)

Parágrafo único. A organização básica e as com-
petências das unidades da ANCINE serão estabeleci-
das em ato do Poder Executivo. 
....................................................................................

(À Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
em decisão terminativa)

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 61, DE 2013

Dispõe sobre a estabilidade provisória da 
empregada gestante durante o aviso prévio.

O Congresso Nacional decreta:
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Art. 1º A Consolidação das Leis do Trabalho, apro-
vada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, 
passa a vigorar acrescida do seguinte artigo 391-A:

“Art. 391-A. É vedada a dispensa sem jus-
ta causa da empregada gestante, desde a 
confirmação da gravidez, inclusive se ocorrer 
durante o período do aviso prévio, ainda que 
indenizado, até cinco meses após o parto.”

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

O Ato das Disposições Constitucionais Transitó-
rias (ADCT) dispõe, em seu artigo 10, II, b, que a es-
tabilidade à gestante se estende desde a confirmação 
da gravidez até cinco meses após o parto. Esse prazo, 
todavia, poderá ser ampliado por até mais sessenta 
dias para aquela mulher que é empregada de estabe-
lecimento participante do Programa Empresa Cidadã, 
instituído pela Lei nº 11.770, de 9 de setembro de 2008.

Objeto de infindáveis discussões jurisprudenciais 
e doutrinárias tem sido a possibilidade dessa estabi-
lidade provisória, preconizada pelo artigo 10, II, b, da 
ADCT, abranger também o período do aviso prévio.

Sobre a questão, o Tribunal Superior do Trabalho, 
recentemente, decidiu no sentido de que, tendo em vista 
que o aviso prévio não determina o fim da relação em-
pregatícia, mas tão somente a manifestação formal de 
uma vontade, que se pretende concretizar mais adiante 
ou não, o contrato de trabalho continua a surtir seus efei-
tos legais até o término do cumprimento do aviso prévio. 

O Ministro Maurício Godinho, relator do processo, 
destacou, ainda, em seu voto, ser esta a razão porque 
a data de dispensa do empregado, a ser anotada na 
Carteira de Trabalho e Previdência Social deve corres-
ponder àquela do término do prazo do aviso prévio, 
ainda que indenizado.

De fato, de acordo com o artigo 489 da Consoli-
dação das Leis do Trabalho, “dado o aviso prévio, a res-
cisão torna-se efetiva depois de expirado o respectivo 
prazo....”. Percebe-se, com clareza, que o aviso prévio 
não equivale à resilição do contrato de trabalho, o qual 
terá vigência até o término de seu prazo.

Sendo assim, com o intuito de se evitar novas 
demandas judiciais para que a mulher gestante asse-
gure seu direito, faz-se mister explicitar na lei que a 
estabilidade provisória da empregada gestante abrange 
também o período do aviso prévio.

Por essas razões, e diante do indiscutível alcance 
social desta iniciativa, esperamos contar com o apoio 
de todos os membros do Congresso Nacional para a 
aprovação do presente projeto de lei.

Sala das Sessões, – Senador GIM.

LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO-LEI N.º 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943

Texto compilado 
Vide Decreto-Lei nº 127, de 1967 (Vide Lei nº 12.619. 
de 2012)
Vigência

Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho

SEÇÃO V 
Da Proteção à Maternidade

Art. 391 – Não constitui justo motivo para a resci-
são do contrato de trabalho da mulher o fato de haver 
contraído matrimônio ou de encontrar-se em estado 
de gravidez.

Parágrafo único – Não serão permitidos em re-
gulamentos de qualquer natureza contratos coletivos 
ou individuais de trabalho, restrições ao direito da 
mulher ao seu emprego, por motivo de casamento ou 
de gravidez.

(À Comissão de Assuntos Sociais, em deci-
são terminativa)

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 62, DE 2013

Altera a redação do art. 476-A da Consoli-
dação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada 
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 
1943, com o objetivo de instituir a suspen-
são do contrato de trabalho em caso de 
crise econômico-financeira da empresa.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 476-A da Consolidação das Leis do 

Trabalho, aprovado pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º 
de maio de 1943, na forma do art. 1º da Medida Pro-
visória nº 2.164-41, de 24 de agosto de 2001, passa 
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 476-A Mediante previsão em convenção 
ou acordo coletivo de trabalho e aquiescência 
formal do empregado, observado o disposto 
no art. 471 desta Consolidação, o contrato de 
trabalho poderá ser suspenso, por um período 
de dois a cinco meses:
I – para participação do empregado em curso 
ou programa de qualificação profissional ofe-
recido pelo empregador, com duração equiva-
lente à suspensão contratual;
II – quando o empregador, em razão de crise 
econômico financeira, comprovadamente não 
puder manter o nível da produção ou o forne-
cimento de serviços.
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 .......................................................................
§ 4º Durante o período de suspensão contra-
tual a que se referem os incisos I e II deste 
artigo, o empregado fará jus aos benefícios 
voluntariamente concedidos pelo empregador.
 .......................................................................
§ 7º O prazo limite fixado no caput poderá ser 
prorrogado mediante convenção ou acordo 
coletivo de trabalho e aquiescência formal do 
empregado, devendo o empregador, quando 
se tratar de curso ou programa de qualificação 
profissional, arcar com o ônus correspondente 
ao valor da bolsa de qualificação profissional 
no respectivo período. (NR)”

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de publi-
cação.

Justificação

O projeto em tela foi apresentado pelo saudoso 
senador Jéferson Peres. A proposição – originalmen-
te PLS nº 76, de 2005 – tem o objetivo de instituir a 
suspensão do contrato de trabalho em caso de crise 
econômico-financeira da empresa.

Entretanto, a matéria não prosperou nesta Casa. 
O projeto estava com parecer pela aprovação na Comis-
são de Assuntos Sociais, quando foi, em 2011, arqui-
vado no final da legislatura. Desse modo, por ainda ser 
meritória e oportuna a matéria, reapresento-a para que 
seja devidamente debatida e apreciada por esta Casa. 

Por considerar pertinente a justificativa apresenta-
da ao PLS nº 76/05, passo a transcrevê-la ipsis litteris.

“A possibilidade de suspensão do contrato de 
trabalho para participação em curso ou programa de 
qualificação profissional oferecido pelo empregador, 
em conformidade com o disposto em convenção ou 
acordo coletivo de trabalho, é novidade estabelecida 
por intermédio da Medida Provisória nº 2.164-41, de 
24 de agosto de 2001.

O mesmo instrumento legal instituiu a bolsa de 
qualificação profissional, custeada pelo Fundo de Am-
paro ao Trabalhador – FAT, à qual faz jus o trabalhador 
com o contrato de trabalho suspenso em virtude de 
sua participação no curso ou programa de qualificação.

Assim, o empregador pode, por um período que 
varia de dois a cinco meses, manter seu empregado 
com o contrato de trabalho suspenso e oferecer-lhe, 
no mesmo período, curso de qualificação profissional.

Nessa situação, o empregado passa a receber 
parcelas da bolsa de qualificação, de valores similares 
àqueles que faria jus a título de seguro desemprego, 
conservando a condição de segurado da Previdência 
Social. O empregador, por seu turno, deixa de pagar 
o salário do empregado e de recolher os respectivos 

encargos sociais, embora possa conceder-lhe ajuda 
compensatória mensal, sem natureza salarial, e outros 
benefícios voluntários.

O projeto de lei ora proposto busca flexibilizar essa 
modalidade de suspensão contratual não-remunerada, 
de forma a também abarcar a suspensão do contrato 
de trabalho em virtude de crise econômico-financeira 
enfrentada pela empresa.

A idéia é que, nos casos de efetiva dificuldade 
econômica, a empresa conte com mais uma opção à 
imediata demissão de mão-de-obra. Tal opção pode ser 
interessante para as duas partes da relação contratual. 
Para o empregador, porque passa a dispor de um perí-
odo para verificar se a situação de crise é conjuntural 
ou estrutural. Ou seja, se pode ou não ser contornada.

No primeiro caso, reintegrará os trabalhadores 
cujos contratos foram suspensos. No segundo, demiti-
-los-á. Para o empregado, porque terá maior chance 
de não ser demitido.

Ressalte-se que o interesse do empregador em 
manter parte de sua mão-de-obra com contrato de 
trabalho suspenso justifica-se pelo fato de que, mui-
tas vezes, o custo de perdê-la é elevado. Isso ocorre 
com aqueles trabalhadores especializados, treinados 
pela empresa e realmente eficientes que estariam na 
eminência de serem demitidos unicamente em função 
de efetiva dificuldade econômica.

Também vale explicitar que a proposta é que as 
condições de suspensão sejam as mesmas hoje exis-
tentes para a participação em curso de qualificação 
profissional. Ou seja, o empregador deixa de pagar 
os salários e encargos sociais relativos ao empregado 
com contrato suspenso, podendo, todavia, conceder-lhe 
ajuda compensatória mensal, sem natureza salarial, e 
outros benefícios de caráter voluntário. A diferença em 
relação à situação hoje existente é que o empregador 
não terá que oferecer a esse empregado qualquer cur-
so de qualificação, bem como este não receberá bol-
sa custeada pelo Programa de Seguro Desemprego.”

Do exposto, fica clara a oportunidade da propo-
sição, principalmente nesses tempos de graves crises 
econômicas, razão pela qual solicito o apoio dos ilus-
tres colegas.

Sala das Sessões, – Senador Valdir Raupp.

LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO-LEI N.º 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943

Art. 476-A. O contrato de trabalho poderá ser 
suspenso, por um período de dois a cinco meses, para 
participação do empregado em curso ou programa de 
qualificação profissional oferecido pelo empregador, 
com duração equivalente à suspensão contratual, 
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mediante previsão em convenção ou acordo coletivo 
de trabalho e aquiescência formal do empregado, ob-
servado o disposto no art. 471 desta Consolidação. 
(Incluído pela Medida Provisória nº 2.164-41, de 2001)

§ 1o Após a autorização concedida por intermédio 
de convenção ou acordo coletivo, o empregador deve-
rá notificar o respectivo sindicato, com antecedência 
mínima de quinze dias da suspensão contratual. (In-
cluído pela Medida Provisória nº 2.164-41, de 2001)

§ 2o O contrato de trabalho não poderá ser sus-
penso em conformidade com o disposto no caput deste 
artigo mais de uma vez no período de dezesseis meses. 
(Incluído pela Medida Provisória nº 2.164-41, de 2001)

§ 3o O empregador poderá conceder ao empre-
gado ajuda compensatória mensal, sem natureza sa-
larial, durante o período de suspensão contratual nos 
termos do caput deste artigo, com valor a ser definido 
em convenção ou acordo coletivo.

§ 4o Durante o período de suspensão contratual 
para participação em curso ou programa de qualifica-
ção profissional, o empregado fará jus aos benefícios 
voluntariamente concedidos pelo empregador. (Incluído 
pela Medida Provisória nº 2.164-41, de 2001)

§ 5o Se ocorrer a dispensa do empregado no 
transcurso do período de suspensão contratual ou nos 
três meses subseqüentes ao seu retorno ao trabalho, o 
empregador pagará ao empregado, além das parcelas 
indenizatórias previstas na legislação em vigor, multa 
a ser estabelecida em convenção ou acordo coletivo, 
sendo de, no mínimo, cem por cento sobre o valor da 
última remuneração mensal anterior à suspensão do 
contrato. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.164-
41, de 2001)

§ 6o Se durante a suspensão do contrato não for 
ministrado o curso ou programa de qualificação profis-
sional, ou o empregado permanecer trabalhando para 
o empregador, ficará descaracterizada a suspensão, 
sujeitando o empregador ao pagamento imediato dos 
salários e dos encargos sociais referentes ao período, 
às penalidades cabíveis previstas na legislação em 
vigor, bem como às sanções previstas em convenção 
ou acordo coletivo. (Incluído pela Medida Provisória nº 
2.164-41, de 2001)

§ 7o O prazo limite fixado no caput poderá ser 
prorrogado mediante convenção ou acordo coletivo de 
trabalho e aquiescência formal do empregado, desde 
que o empregador arque com o ônus correspondente 
ao valor da bolsa de qualificação profissional, no res-
pectivo período. (Incluído pela Medida Provisória nº 
2.164-41, de 2001)

(À Comissão de Assuntos Sociais, em decisão 
terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 63, DE 2013

Altera a Lei nº 9.984, de 17 de julho de 2000, 
que dispõe sobre a criação da Agência 
Nacional de Águas – ANA, para instituir a 
obrigatoriedade de prestação semestral de 
contas ao Congresso Nacional.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 4º da Lei nº 9.984, de 17 de julho de 

2000, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso XXIII:

“Art. 4º  ...........................................................
 .......................................................................
XXIII – elaborar e enviar o relatório semes-
tral de suas atividades ao Ministério do Meio 
Ambiente e, por intermédio da Presidência 
da República, ao Congresso Nacional.” (NR).

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

As agências reguladoras foram criadas, no contex-
to da reforma do Estado da década de 90, para cumpri-
rem a importante função de fiscalizar a prestação dos 
serviços públicos concedidos à iniciativa privada. Essa 
regulação é absolutamente indispensável, para que se 
possa assegurar o respeito pelo concessionário dos 
serviços aos princípios constitucionais da adequação, 
da modicidade tarifária, da universalidade, entre outros.

Por conta dessa específica destinação, foram 
criadas sob a forma de autarquias em regime espe-
cial. Gozam de maior autonomia em face do Ministério 
ao qual são vinculadas. Não há previsão de recursos 
hierárquicos contra as decisões de suas diretorias. 
Seus dirigentes possuem mandatos, só podendo ser 
destituídos antes do prazo com o respeito ao devido 
processo legal.

Porém, a autonomia técnica atribuída a essas 
entidades não lhes subtrai ao poder fiscalizatório do 
Congresso Nacional, que tem justamente como função 
típica a de controlar os atos do Poder Executivo, não 
só com vistas à prevenção e repressão de atos ilícitos, 
mas também – e principalmente – com a finalidade de 
sugerir a adoção de medidas que contribuam com a 
maior eficiência na prestação de serviços públicos ou 
de relevância pública.

É preciso, dessa forma, alterar as leis que re-
gulamentam as agências reguladoras, de modo que 
se institua a obrigatoriedade da prestação semestral 
de contas ao Congresso Nacional. Assim, poderá o 
Legislativo avaliar qualitativa e quantitativamente o 
desempenho de cada entidade, propor planos de atu-
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ação, e acompanhar o funcionamento de cada setor 
regulado, atuando, quando for o caso, até mesmo para 
adequar a legislação às necessidades da boa presta-
ção da atividade.

Obviamente, quem ganha com isso é a República, 
pois a prestação de contas é um princípio intrínseco à 
própria forma de governo e ao Estado de Direito. De-
mais disso, também serão diretamente beneficiados 
os usuários do serviço, que poderão contar com uma 
gestão mais eficaz, decorrente da sinergia entre as 
entidades reguladoras e o Congresso, entre o Execu-
tivo e o Legislativo.

É preciso, portanto, alterar a legislação das agên-
cias que ainda não possuam o dever de prestar con-
tas ao Legislativo. É o caso da Agência Nacional de 
Águas (ANA), cujas atribuições estão previstas na Lei 
nº 9.984, de 2000, sem que seja estabelecida a obri-
gatoriedade de remeter ao Congresso Nacional rela-
tórios de atividades.

Assim, propomos que a ANA seja obrigada a 
prestar contas, semestralmente, tanto ao Ministério 
do Meio Ambiente, ao qual é vinculada, quanto ao 
Congresso Nacional. 

Buscamos inspiração, para tanto, na legislação 
que rege a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), 
que já possui dispositivo semelhante ao que ora pro-
pomos (inciso XL do art. 8º da Lei nº 11.182, de 27 de 
setembro de 2005), permitindo ao Congresso Nacional 
realizar o efetivo controle qualitativo e quantitativo das 
ações da Agência.

Por todos esses motivos, apresentamos este 
Projeto, esperando contar com o decisivo apoio dos 
nobres Pares para sua aprovação.

Sala das Sessões, – Senador Waldemir Moka.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI No 9.984, DE 17 DE JULHO DE 2000

Dispõe sobre a criação da Agência Nacional 
de Águas – ANA, entidade federal de imple-
mentação da Política Nacional de Recursos 
Hídricos e de coordenação do Sistema Na-
cional de Gerenciamento de Recursos Hí-
dricos, e dá outras providências.

....................................................................................
Art. 4o A atuação da ANA obedecerá aos funda-

mentos, objetivos, diretrizes e instrumentos da Política 
Nacional de Recursos Hídricos e será desenvolvida em 
articulação com órgãos e entidades públicas e privadas 
integrantes do Sistema Nacional de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos, cabendo-lhe: 

I – supervisionar, controlar e avaliar as ações e 
atividades decorrentes do cumprimento da legislação 
federal pertinente aos recursos hídricos;

II – disciplinar, em caráter normativo, a implemen-
tação, a operacionalização, o controle e a avaliação dos 
instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos;

III – (VETADO)
IV – outorgar, por intermédio de autorização, o 

direito de uso de recursos hídricos em corpos de água 
de domínio da União, observado o disposto nos arts. 
5o, 6o, 7o e 8o;

V – fiscalizar os usos de recursos hídricos nos 
corpos de água de domínio da União;

VI – elaborar estudos técnicos para subsidiar a 
definição, pelo Conselho Nacional de Recursos Hí-
dricos, dos valores a serem cobrados pelo uso de re-
cursos hídricos de domínio da União, com base nos 
mecanismos e quantitativos sugeridos pelos Comitês 
de Bacia Hidrográfica, na forma do inciso VI do art. 38 
da Lei no 9.433, de 1997;

VII – estimular e apoiar as iniciativas voltadas para 
a criação de Comitês de Bacia Hidrográfica;

VIII – implementar, em articulação com os Co-
mitês de Bacia Hidrográfica, a cobrança pelo uso de 
recursos hídricos de domínio da União;

IX – arrecadar, distribuir e aplicar receitas auferi-
das por intermédio da cobrança pelo uso de recursos 
hídricos de domínio da União, na forma do disposto 
no art. 22 da Lei no 9.433, de 1997;

X – planejar e promover ações destinadas a pre-
venir ou minimizar os efeitos de secas e inundações, 
no âmbito do Sistema Nacional de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos, em articulação com o órgão cen-
tral do Sistema Nacional de Defesa Civil, em apoio aos 
Estados e Municípios;

XI – promover a elaboração de estudos para sub-
sidiar a aplicação de recursos financeiros da União em 
obras e serviços de regularização de cursos de água, 
de alocação e distribuição de água, e de controle da 
poluição hídrica, em consonância com o estabelecido 
nos planos de recursos hídricos;

XII – definir e fiscalizar as condições de operação 
de reservatórios por agentes públicos e privados, vi-
sando a garantir o uso múltiplo dos recursos hídricos, 
conforme estabelecido nos planos de recursos hídricos 
das respectivas bacias hidrográficas;

XIII – promover a coordenação das atividades 
desenvolvidas no âmbito da rede hidrometeorológica 
nacional, em articulação com órgãos e entidades pú-
blicas ou privadas que a integram, ou que dela sejam 
usuárias;

XIV – organizar, implantar e gerir o Sistema Na-
cional de Informações sobre Recursos Hídricos; 
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XV – estimular a pesquisa e a capacitação de 
recursos humanos para a gestão de recursos hídricos;

XVI – prestar apoio aos Estados na criação de 
órgãos gestores de recursos hídricos;

XVII – propor ao Conselho Nacional de Recursos 
Hídricos o estabelecimento de incentivos, inclusive fi-
nanceiros, à conservação qualitativa e quantitativa de 
recursos hídricos.

XVIII – participar da elaboração do Plano Na-
cional de Recursos Hídricos e supervisionar a sua 
implementação. (Incluído pela Medida Provisória nº 
2.216-37, de 2001)

XIX – regular e fiscalizar, quando envolverem 
corpos d’água de domínio da União, a prestação dos 
serviços públicos de irrigação, se em regime de con-
cessão, e adução de água bruta, cabendo-lhe, inclu-
sive, a disciplina, em caráter normativo, da prestação 
desses serviços, bem como a fixação de padrões de 
eficiência e o estabelecimento de tarifa, quando cabí-
veis, e a gestão e auditagem de todos os aspectos dos 
respectivos contratos de concessão, quando existentes. 
(Redação dada pela Lei nº 12.058, de 2009)

XX – organizar, implantar e gerir o Sistema Na-
cional de Informações sobre Segurança de Barragens 
(SNISB); (Incluído pela Lei nº 12.334, de 2010)

XXI – promover a articulação entre os órgãos fis-
calizadores de barragens; (Incluído pela Lei nº 12.334, 
de 2010)

XXII – coordenar a elaboração do Relatório de 
Segurança de Barragens e encaminhá-lo, anualmente, 
ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), 
de forma consolidada. (Incluído pela Lei nº 12.334, 
de 2010)

§ 1o Na execução das competências a que se 
refere o inciso II deste artigo, serão considerados, nos 
casos de bacias hidrográficas compartilhadas com ou-
tros países, os respectivos acordos e tratados.

§ 2o As ações a que se refere o inciso X deste 
artigo, quando envolverem a aplicação de raciona-
mentos preventivos, somente poderão ser promovidas 
mediante a observância de critérios a serem definidos 
em decreto do Presidente da República.

§ 3o Para os fins do disposto no inciso XII des-
te artigo, a definição das condições de operação de 
reservatórios de aproveitamentos hidrelétricos será 
efetuada em articulação com o Operador Nacional do 
Sistema Elétrico – ONS.

§ 4o A ANA poderá delegar ou atribuir a agên-
cias de água ou de bacia hidrográfica a execução de 
atividades de sua competência, nos termos do art. 44 
da Lei no 9.433, de 1997, e demais dispositivos legais 
aplicáveis.

§ 5o (VETADO)

§ 6o A aplicação das receitas de que trata o in-
ciso IX será feita de forma descentralizada, por meio 
das agências de que trata o Capítulo IV do Título II da 
Lei no 9.433, de 1997, e, na ausência ou impedimento 
destas, por outras entidades pertencentes ao Sistema 
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos.

§ 7o Nos atos administrativos de outorga de di-
reito de uso de recursos hídricos de cursos de água 
que banham o semi-árido nordestino, expedidos nos 
termos do inciso IV deste artigo, deverão constar, ex-
plicitamente, as restrições decorrentes dos incisos III 
e V do art. 15 da Lei no 9.433, de 1997.

§ 8o No exercício das competências referidas no 
inciso XIX deste artigo, a ANA zelará pela prestação do 
serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, em 
observância aos princípios da regularidade, continuidade, 
eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia, 
modicidade tarifária e utilização racional dos recursos 
hídricos. (Redação dada pela Lei nº 12.058, de 2009)

(À Comissão de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor e Fiscalização e Controle, em 
decisão terminativa)

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 64, DE 2013 

Altera a Lei nº 8.876, de 2 de maio de 1994, 
que dispõe sobre a criação do Departamen-
to Nacional de Produção Mineral (DNPM), 
para instituir a obrigatoriedade de prestação 
semestral de contas ao Congresso Nacional.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 3º da Lei nº 8.876, de 2 de maio de 

1994, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso XII:

“Art. 3º  ...........................................................
 .......................................................................
XII – elaborar e enviar o relatório semestral 
de suas atividades ao Ministério de Minas e 
Energia e, por intermédio da Presidência da 
República, ao Congresso Nacional.” (NR).

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

O Departamento Nacional de Produção Mineral 
(DNPM) é uma autarquia vinculada ao Ministério de 
Minas e Energia (MME) e exerce, entre outras, a função 
de “fiscalizar a pesquisa, a lavra, o beneficiamento e a 
comercialização dos bens minerais, podendo realizar 
vistorias, autuar infratores e impor as sanções cabíveis, 
na conformidade do disposto na legislação mineraria” 
(art. 3º, VI, da Lei nº 8.876, de 2 de maio de 1994).
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Assemelha-se, portanto, às diversas agências 
reguladoras, cuja tarefa precípua é a de coordenar, ge-
renciar e fiscalizar as concessões, permissões e auto-
rizações de serviços públicos, bem como a exploração 
pela iniciativa privada de serviços de relevância pública.

Porém, a autonomia técnica atribuída ao DNPM 
não o subtrai ao poder fiscalizatório do Congresso Na-
cional, que tem justamente como função típica a de con-
trolar os atos do Poder Executivo, não só com vistas à 
prevenção e repressão de atos ilícitos, mas também – e 
principalmente – com a finalidade de sugerir a adoção 
de medidas que contribuam com a maior eficiência na 
prestação de serviços públicos ou de relevância pública.

É preciso, dessa forma, alterar a lei que regulamenta 
a entidade, de modo que se institua a obrigatoriedade da 
prestação semestral de contas ao Congresso Nacional. 
Assim, poderá o Legislativo avaliar qualitativa e quantitativa-
mente o desempenho do DNPM, propor planos de atuação 
e acompanhar o funcionamento do setor de mineração, 
atuando, quando for o caso, até mesmo para adequar a 
legislação às necessidades da boa prestação da atividade.

Obviamente, quem ganha com isso é a República, 
pois a prestação de contas é um princípio intrínseco 
à própria forma de governo e ao Estado de Direito. 
Demais disso, também é diretamente beneficiada a 
sociedade, pois a estratégica atividade de mineração 
ganhará mais transparência e eficiência, decorrente 
da sinergia entre as entidades reguladoras e o Con-
gresso, entre o Executivo e o Legislativo.

Assim, propomos que o DNPM seja obrigado a 
prestar contas, semestralmente, tanto ao Ministério 
de Minas e Energia, ao qual é vinculado, quanto ao 
Congresso Nacional. 

Buscamos inspiração, para tanto, na legislação 
que rege a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), 
que já possui dispositivo semelhante ao que ora pro-
pomos (inciso XL do art. 8º da Lei nº 11.182, de 27 de 
setembro de 2005), permitindo ao Congresso Nacional 
realizar o efetivo controle qualitativo e quantitativo das 
ações da Agência.

Por todos esses motivos, apresentamos este 
Projeto, esperando contar com o decisivo apoio dos 
nobres Pares para sua aprovação.

Sala das Sessões, – Senador Waldemir Moka.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.876, DE 2 DE MAIO DE 1994

Autoriza o Poder Executivo a instituir como 
Autarquia o Departamento Nacional de Produ-
ção Mineral (DNPM), e dá outras providências.

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

Art. 3º A autarquia DNPM terá como finalidade 
promover o planejamento e o fomento da exploração e 
do aproveitamento dos recursos minerais, e superinten-
der as pesquisas geológicas, minerais e de tecnologia 
mineral, bem como assegurar, controlar e fiscalizar o 
exercício das atividades de mineração em todo o ter-
ritório nacional, na forma do que dispõe o Código de 
Mineração, o Código de Águas Minerais, os respecti-
vos regulamentos e a legislação que os complementa, 
competindo-lhe, em especial:

I – promover a outorga, ou propô-la à autoridade 
competente, quando for o caso, dos títulos minerários 
relativos à exploração e ao aproveitamento dos recur-
sos minerais, e expedir os demais atos referentes à 
execução da legislação minerária;

II – coordenar, sistematizar e integrar os dados 
geológicos dos depósitos minerais, promovendo a 
elaboração de textos, cartas e mapas geológicos para 
divulgação;

III – acompanhar, analisar e divulgar o desem-
penho da economia mineral brasileira e internacional, 
mantendo serviços de estatística da produção e do 
comércio de bens minerais;

IV – formular e propor diretrizes para a orientação 
da política mineral;

V – fomentar a produção mineral e estimular o 
uso racional e eficiente dos recursos minerais;

VI – fiscalizar a pesquisa, a lavra, o beneficia-
mento e a comercialização dos bens minerais, po-
dendo realizar vistorias, autuar infratores e impor as 
sanções cabíveis, na conformidade do disposto na 
legislação minerária;

VII – baixar normas, em caráter complementar, 
e exercer fiscalização sobre o controle ambiental, a 
higiene e a segurança das atividades de mineração, 
atuando em articulação com os demais órgãos respon-
sáveis pelo meio ambiente e pela higiene, segurança 
e saúde ocupacional dos trabalhadores;

VIII – implantar e gerenciar bancos de dados para 
subsidiar as ações de política mineral necessárias ao 
planejamento governamental;

IX – baixar normas e exercer fiscalização sobre 
a arrecadação da compensação financeira pela explo-
ração de recursos minerais, de que trata o § 1º do art. 
20 da Constituição Federal;

X – fomentar a pequena empresa de mineração;
XI – estabelecer as áreas e as condições para 

o exercício da garimpagem em forma individual ou 
associativa.

(À Comissão de Serviços de Infraestrutura, 
em decisão terminativa)
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PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 65, DE 2012 

Altera a Lei nº 10.233, de 5 de junho de 
2001, que dispõe sobre a Agência Nacio-
nal de Transportes Aquaviários (ANTAQ) e 
a Agência Nacional de Transportes (ANTT), 
para instituir a obrigatoriedade de prestação 
semestral de contas ao Congresso Nacional.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001, 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 24  ..........................................................
 .......................................................................
XVIII – elaborar e enviar relatório semestral 
de suas atividades, onde devem constar, ao 
Ministério dos Transportes e, por intermédio 
da Presidência da República, ao Congresso 
Nacional.
§ 1 ..................................................................
§2º O relatório de que trata o inciso XVIII de-
verá conter, entre outras informações julgadas 
pertinentes, avaliações de desempenho dos 
serviços outorgados, e as ações adotadas pela 
agência com vistas à correção de problemas 
eventualmente encontrados na execução des-
ses serviços.” (NR)

“Art. 27  ..........................................................
 .......................................................................
XXVIII – elaborar e enviar o relatório semestral 
de suas atividades ao Ministério dos Transpor-
tes e, por intermédio da Presidência da Repú-
blica, ao Congresso Nacional.
 .......................................................................
§5º O relatório de que trata o inciso XXVIII de-
verá conter, entre outras informações julgadas 
pertinentes, avaliações de desempenho dos 
serviços outorgados, e as ações adotadas pela 
agência com vistas à correção de problemas 
eventualmente encontrados na execução des-
ses serviços.” (NR)

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

As agências reguladoras foram criadas no con-
texto da reforma do Estado da década de 90 para cum-
prir a importante função de fiscalizar a prestação dos 
serviços públicos concedidos à iniciativa privada. Essa 
regulação é absolutamente indispensável para que se 
possa assegurar o respeito do concessionário dos ser-

viços aos princípios constitucionais da adequação, da 
modicidade tarifária, da universalidade, entre outros.

Por conta dessa destinação específica, foram 
criadas sob a forma de autarquias em regime especial. 
Gozam de maior autonomia administrativa em face do 
Ministério ao qual são vinculadas, e não há previsão 
de recursos hierárquicos contra as decisões de suas 
diretorias. Seus dirigentes possuem mandatos, só po-
dendo ser destituídos antes do prazo com o respeito 
ao devido processo legal.

Porém, a autonomia técnica atribuída a essas 
entidades não lhes subtrai ao poder fiscalizatório do 
Congresso Nacional, que tem justamente como função 
típica a de controlar os atos do Poder Executivo, não 
só com vistas à prevenção e repressão de atos ilícitos, 
mas também – e principalmente – com a finalidade de 
sugerir a adoção de medidas que contribuam com a 
maior eficiência na prestação de serviços públicos ou 
de relevância pública.

É preciso, dessa forma, alterar as leis que regu-
lamentam as agências reguladoras, de modo a instituir 
a obrigatoriedade da prestação semestral de contas 
ao Congresso Nacional. Assim, poderá o Legislativo 
avaliar qualitativa e quantitativamente o desempenho 
de cada agência, propor planos de atuação, e acompa-
nhar o funcionamento de cada setor regulado, atuando, 
quando for o caso, até mesmo para adequar a legisla-
ção às necessidades da boa prestação da atividade.

Obviamente, quem ganha com isso é a República, 
pois a prestação de contas é um princípio intrínseco à 
própria forma de governo e ao Estado de Direito. De-
mais disso, também serão diretamente beneficiados 
os usuários do serviço, que poderão contar com uma 
gestão mais eficaz, decorrente da sinergia entre as 
entidades reguladoras e o Congresso, entre o Execu-
tivo e o Legislativo.

É preciso, portanto, alterar a legislação das agên-
cias que ainda não possuam o dever de prestar contas 
ao Legislativo. É o caso da Agência Nacional de Trans-
portes Aquaviários (ANTAQ) e da Agência Nacional 
de Transportes Terrestres (ANTT), cuja lei de criação 
não prevê a obrigatoriedade de remeter ao Congresso 
Nacional relatórios de atividades.

Assim, propomos que essas agências sejam 
obrigadas a prestar contas, semestralmente, tanto ao 
Ministério dos Transportes, ao qual são vinculadas, 
quanto ao Congresso Nacional. 

Buscamos inspiração, para tanto, na legislação 
que rege a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), 
que já possui dispositivo semelhante ao que ora pro-
pomos (inciso XL do art. 8º da Lei nº 11.182, de 27 de 
setembro de 2005), permitindo ao Congresso Nacional 
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realizar o efetivo controle qualitativo e quantitativo das 
ações daquela agência.

Por todos esses motivos, apresentamos este 
Projeto, esperando contar com o decisivo apoio dos 
nobres Pares para sua aprovação.

Sala das Sessões, – Senador Waldemir Moka.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI No 10.233, DE 5 DE JUNHO DE 2001

Dispõe sobre a reestruturação dos trans-
portes aquaviário e terrestre, cria o Conse-
lho Nacional de Integração de Políticas de 
Transporte, a Agência Nacional de Trans-
portes Terrestres, a Agência Nacional de 
Transportes Aquaviários e o Departamento 
Nacional de Infra-Estrutura de Transportes, 
e dá outras providências.

....................................................................................
Art. 24. Cabe à ANTT, em sua esfera de atuação, 

como atribuições gerais:
I – promover pesquisas e estudos específicos 

de tráfego e de demanda de serviços de transporte;
II – promover estudos aplicados às definições de 

tarifas, preços e fretes, em confronto com os custos e 
os benefícios econômicos transferidos aos usuários 
pelos investimentos realizados;

III – propor ao Ministério dos Transportes os pla-
nos de outorgas, instruídos por estudos específicos 
de viabilidade técnica e econômica, para exploração 
da infra-estrutura e a prestação de serviços de trans-
porte terrestre;

IV – elaborar e editar normas e regulamentos 
relativos à exploração de vias e terminais, garantindo 
isonomia no seu acesso e uso, bem como à prestação 
de serviços de transporte, mantendo os itinerários ou-
torgados e fomentando a competição;

V – editar atos de outorga e de extinção de di-
reito de exploração de infra-estrutura e de prestação 
de serviços de transporte terrestre, celebrando e ge-
rindo os respectivos contratos e demais instrumentos 
administrativos;

VI – reunir, sob sua administração, os instrumen-
tos de outorga para exploração de infra-estrutura e 
prestação de serviços de transporte terrestre já cele-
brados antes da vigência desta Lei, resguardando os 
direitos das partes e o equilíbrio econômico-financeiro 
dos respectivos contratos;

VII – proceder à revisão e ao reajuste de tari-
fas dos serviços prestados, segundo as disposições 
contratuais, após prévia comunicação ao Ministério 
da Fazenda;

VIII – fiscalizar a prestação dos serviços e a ma-
nutenção dos bens arrendados, cumprindo e fazendo 
cumprir as cláusulas e condições avençadas nas outor-
gas e aplicando penalidades pelo seu descumprimento;

IX – autorizar projetos e investimentos no âmbito 
das outorgas estabelecidas, encaminhando ao Ministro 
de Estado dos Transportes, se for o caso, propostas de 
declaração de utilidade pública; (Redação dada pela 
Medida Provisória nº 2.217-3, de 4.9.2001)

X – adotar procedimentos para a incorporação 
ou desincorporação de bens, no âmbito dos arrenda-
mentos contratados;

XI – promover estudos sobre a logística do trans-
porte intermodal, ao longo de eixos ou fluxos de pro-
dução;

XII – habilitar o Operador do Transporte Multimo-
dal, em articulação com as demais agências regula-
doras de transportes;

XIII – promover levantamentos e organizar ca-
dastro relativos ao sistema de dutovias do Brasil e às 
empresas proprietárias de equipamentos e instalações 
de transporte dutoviário;

XIV – estabelecer padrões e normas técnicas 
complementares relativos às operações de transporte 
terrestre de cargas especiais e perigosas;

XV – elaborar o seu orçamento e proceder à res-
pectiva execução financeira.

XVI – representar o Brasil junto aos organismos 
internacionais e em convenções, acordos e tratados 
na sua área de competência, observadas as diretrizes 
do Ministro de Estado dos Transportes e as atribuições 
específicas dos demais órgãos federais. (Incluído pela 
Medida Provisória nº 2.217-3, de 4.9.2001)

XVII – exercer, diretamente ou mediante convênio, 
as competências expressas no inciso VIII do art. 21 da 
Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997 – Código de 
Trânsito Brasileiro, nas rodovias federais por ela admi-
nistradas. (Incluído pela Lei nº 10.561, de 13.11.2002)

Parágrafo único. No exercício de suas atribuições 
a ANTT poderá:

I – firmar convênios de cooperação técnica e ad-
ministrativa com órgãos e entidades da Administração 
Pública Federal, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, tendo em vista a descentralização e a fis-
calização eficiente das outorgas;

II – participar de foros internacionais, sob a co-
ordenação do Ministério dos Transportes.

III – firmar convênios de cooperação técnica com 
entidades e organismos internacionais. (Incluído pela 
Medida Provisória nº 2.217-3, de 4.9.2001)
....................................................................................

Art. 27. Cabe à ANTAQ, em sua esfera de atuação:



07398 Quarta-feira 6 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013

I – promover estudos específicos de demanda de 
transporte aquaviário e de atividades portuárias; (Re-
dação dada pela Medida Provisória nº 595, de 2012)

II – promover estudos aplicados às definições de 
tarifas, preços e fretes, em confronto com os custos e 
os benefícios econômicos transferidos aos usuários 
pelos investimentos realizados;

III – propor ao Ministério dos Transportes o pla-
no geral de outorgas de exploração da infraestrutura 
aquaviária e de prestação de serviços de transporte 
aquaviário; (Redação dada pela Medida Provisória nº 
595, de 2012) 

IV – elaborar e editar normas e regulamentos 
relativos à prestação de serviços de transporte e à 
exploração da infra-estrutura aquaviária e portuária, 
garantindo isonomia no seu acesso e uso, assegurando 
os direitos dos usuários e fomentando a competição 
entre os operadores;

V – celebrar atos de outorga de permissão ou au-
torização de prestação de serviços de transporte pelas 
empresas de navegação fluvial, lacustre, de travessia, 
de apoio marítimo, de apoio portuário, de cabotagem 
e de longo curso, observado o disposto nos art. 13 e 
14, gerindo os respectivos contratos e demais instru-
mentos administrativos;

VI – reunir, sob sua administração, os instrumen-
tos de outorga para exploração de infra-estrutura e de 
prestação de serviços de transporte aquaviário cele-
brados antes da vigência desta Lei, resguardando os 
direitos das partes;

VII – promover as revisões e os reajustes das 
tarifas portuárias, assegurada a comunicação prévia, 
com antecedência mínima de quinze dias úteis, ao po-
der concedente e ao Ministério da Fazenda; (Redação 
dada pela Medida Provisória nº 595, de 2012) 

VIII – promover estudos referentes à composi-
ção da frota mercante brasileira e à prática de afreta-
mentos de embarcações, para subsidiar as decisões 
governamentais quanto à política de apoio à indústria 
de construção naval e de afretamento de embarca-
ções estrangeiras;

IX – (VETADO)
X – representar o Brasil junto aos organismos in-

ternacionais de navegação e em convenções, acordos 
e tratados sobre transporte aquaviário, observadas as 
diretrizes do Ministro de Estado dos Transportes e as 
atribuições específicas dos demais órgãos federais;

XI – (VETADO)
XII – supervisionar a participação de empresas 

brasileiras e estrangeiras na navegação de longo cur-
so, em cumprimento aos tratados, convenções, acor-
dos e outros instrumentos internacionais dos quais o 
Brasil seja signatário;

XIII – (VETADO)
XIV – estabelecer normas e padrões a serem 

observados pelas administrações portuárias, conces-
sionários, arrendatários, autorizatários e operadores 
portuários, nos termos da Medida Provisória no 595, de 
6 de dezembro de 2012; (Redação dada pela Medida 
Provisória nº 595, de 2012) 

XV – elaborar editais e instrumentos de convo-
cação e promover os procedimentos de licitação e se-
leção para concessão, arrendamento ou autorização 
da exploração de portos organizados ou instalações 
portuárias, de acordo com as diretrizes do poder con-
cedente, em obediência ao disposto na Medida Pro-
visória nº 595, de 6 de dezembro de 2012; (Redação 
dada pela Medida Provisória nº 595, de 2012) 

XVI – cumprir e fazer cumprir as cláusulas e con-
dições dos contratos de concessão de porto organiza-
do ou dos contratos de arrendamento de instalações 
portuárias quanto à manutenção e reposição dos bens 
e equipamentos reversíveis à União de que trata o in-
ciso VIII do caput do art. 5o da Medida Provisória no 
595, de 6 de dezembro de 2012; (Redação dada pela 
Medida Provisória nº 595, de 2012) 

XVII – autorizar projetos e investimentos no âm-
bito das outorgas estabelecidas, encaminhando ao 
Ministro de Estado dos Transportes ou ao Secretário 
Especial de Portos, conforme o caso, propostas de 
declaração de utilidade pública; (Redação dada pela 
Lei nº 11.518, de 2007)

XVIII – (VETADO)
XIX – estabelecer padrões e normas técnicas 

relativos às operações de transporte aquaviário de 
cargas especiais e perigosas;

XX – elaborar o seu orçamento e proceder à res-
pectiva execução financeira.

XXI – fiscalizar o funcionamento e a prestação de 
serviços das empresas de navegação de longo curso, 
de cabotagem, de apoio marítimo, de apoio portuário, 
fluvial e lacustre; (Incluído pela Medida Provisória nº 
2.217-3, de 4.9.2001)

XXII – fiscalizar a execução dos contratos de 
adesão das autorizações de instalação portuária de 
que trata o art. 8o da Medida Provisória no 595, de 6 
de dezembro de 2012; (Redação dada pela Medida 
Provisória nº 595, de 2012) 

XXIII – adotar procedimentos para a incorpora-
ção ou desincorporação de bens, no âmbito das ou-
torgas; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.217-3, 
de 4.9.2001)

XXIV – autorizar as empresas brasileiras de na-
vegação de longo curso, de cabotagem, de apoio ma-
rítimo, de apoio portuário, fluvial e lacustre, o afreta-
mento de embarcações estrangeiras para o transporte 
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de carga, conforme disposto na Lei no 9.432, de 8 de 
janeiro de 1997; (Incluído pela Medida Provisória nº 
2.217-3, de 4.9.2001)

XXV – celebrar atos de outorga de concessão 
para a exploração da infraestrutura aquaviária, gerindo 
e fiscalizando os respectivos contratos e demais instru-
mentos administrativos; (Redação dada pela Medida 
Provisória nº 595, de 2012) 

XXVI – fiscalizar a execução dos contratos de 
concessão de porto organizado e de arrendamento 
de instalação portuária, em conformidade com o dis-
posto na Medida Provisória no 595, de 6 de dezembro 
de 2012.(Redação dada pela Medida Provisória nº 
595, de 2012) 

§ 1o No exercício de suas atribuições a ANTAQ 
poderá:

I – firmar convênios de cooperação técnica e ad-
ministrativa com órgãos e entidades da Administração 
Pública Federal, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, tendo em vista a descentralização e a fis-
calização eficiente das outorgas;

II – participar de foros internacionais, sob a co-
ordenação do Poder Executivo; e (Redação dada pela 
Medida Provisória nº 595, de 2012)

III – firmar convênios de cooperação técnica com 
entidades e organismos internacionais. (Incluído pela 
Medida Provisória nº 2.217-3, de 4.9.2001)

§ 2o A ANTAQ observará as prerrogativas especí-
ficas do Comando da Marinha e atuará sob sua orien-
tação em assuntos de Marinha Mercante que interes-
sarem à defesa nacional, à segurança da navegação 
aquaviária e à salvaguarda da vida humana no mar, 
devendo ser consultada quando do estabelecimento 
de normas e procedimentos de segurança que tenham 
repercussão nos aspectos econômicos e operacionais 
da prestação de serviços de transporte aquaviário.
....................................................................................

(À Comissão de Serviços de Infraestrutura, 
em decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 66, DE 2013

Permite a atualização a valor de mercado 
de bens e direitos na declaração anual de 
ajuste do imposto de renda da pessoa físi-
ca relativa ao exercício financeiro de 2014, 
ano-calendário de 2013.

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º No exercício financeiro de 2014, ano-

-calendário de 2013, na declaração de ajuste anual 
do imposto de renda da pessoa física, o contribuinte 
informará, na declaração de bens, os bens e direitos 

individualmente avaliados a valor de mercado no dia 
31 de dezembro de 2013.

§ 1º A diferença entre o valor de mercado referido 
neste artigo e o constante de declarações de exercí-
cios anteriores será considerada rendimento isento.

§ 2º A apresentação da declaração de bens com 
estes avaliados em valores de mercado não exime o 
declarante de manter e apresentar elementos que 
permitam a identificação de seus custos de aquisição.

§ 3º A autoridade lançadora, mediante processo 
regular, arbitrará o valor informado, sempre que este 
não mereça fé, por notoriamente diferente do de mer-
cado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação 
contraditória administrativa ou judicial.

Art. 2º A partir de 1º de maio de 2014, para a 
apuração da base de cálculo do imposto sobre a ren-
da incidente sobre o ganho de capital por ocasião da 
alienação, a qualquer título, de bens imóveis realiza-
da por pessoa física residente no País, será aplicado 
fator de redução (FR1) do ganho de capital apurado.

§ 1º A base de cálculo do imposto corresponde-
rá à multiplicação do ganho de capital pelo fator de 
redução, que será determinado pela fórmula FR1 = 
1/1,0035m2, em que “m2” corresponde ao número de 
meses-calendário ou fração decorridos entre 1º de 
maio de 2014 ou o mês da aquisição do imóvel, se 
posterior, e o de sua alienação.

§ 2º O fator de redução previsto neste artigo não 
prejudica a aplicação do percentual de redução de 
que trata o art. 18 da Lei nº 7.713, de 22 de dezem-
bro de 1988.

Art. 3º Fica revogado o art. 40 da Lei nº 11.196, 
de 21 de novembro de 2005, a partir de 1º de maio 
de 2014.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

A tributação do imposto de renda da pessoa física 
incidente sobre o chamado ganho de capital, decorrente 
da venda de bens e direitos, sobretudo imóveis, é umas 
das situações mais injustas da colcha de retalhos que 
forma a nossa legislação tributária.

Por omissão crônica do legislador, hoje, ao vender 
um imóvel, o contribuinte se surpreende ao saber que 
terá de entregar ao Fisco boa parte do valor recebido, 
muitas vezes, sem que tivesse efetivamente obtido 
qualquer ganho na operação de venda. A nossa pro-
posta pretende corrigir essa distorção, que, a nosso 
ver, gera uma esdrúxula situação de enriquecimento 
ilícito da União.

Como é sabido, desde 1995, como reflexo do 
artigo 17 da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro daquele 
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ano, ainda no contexto da implantação do Plano Real, 
é vedada a atribuição de qualquer correção monetária 
sobre o valor de bens e direitos. Assim, a legislação 
proibiu a atualização do valor dos imóveis, para fins 
de cálculo do ganho de capital, ou seja, sobre o lucro 
auferido no momento da sua venda.

Embora se possa considerar exitoso o Plano Real 
em relação ao estancamento da inflação galopante 
que até então se verificava, nunca deixou de ocorrer 
um natural e pequeno índice anual de depreciação da 
moeda. Em 2005, acumulava-se uma grande defasa-
gem de valor. 

A consequência perversa foi que, nas opera-
ções de venda, os contribuintes passaram a calcular 
o imposto de renda não somente sobre a valorização 
econômica do imóvel, mas, principalmente, sobre a 
parcela inflacionária nela contida. 

Dessa forma, o imposto passou a incidir não 
apenas sobre o lucro imobiliário, mas principalmen-
te sobre parcela do patrimônio, o que poderia levar a 
questionamento, inclusive, sobre a constitucionalidade 
e legalidade da tributação.

Isso porque o imposto de renda, que deveria 
incidir sobre o produto do capital, do trabalho ou da 
combinação de ambos e sobre os acréscimos patrimo-
niais, acaba gravando a mudança de valor do imóvel 
ocorrida em função de simples efeito da desvaloriza-
ção da moeda, a qual, logicamente, não representa 
acréscimo patrimonial.

No referido ano de 2005, finalmente, a União re-
conheceu a iniquidade da situação caracterizada pelo 
congelamento do valor dos bens e, por intermédio do 
artigo 40 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005 
(conhecida como Lei do Bem), estabeleceu forma de 
atualização. O artigo não restabeleceu a correção do va-
lor de aquisição, mas dispôs sobre abatimento da base 
de cálculo do imposto, com base em parâmetros fixos:

I – 0,6% ao mês entre janeiro de 1996 e novem-
bro de 2005, ou 64% no período;

II – 0,35% ao mês a partir de dezembro de 2005, 
ou 45% até junho de 2012.

Além disso, a mesma Lei, no art. 39, possibilitou 
a isenção sobre o ganho obtido na venda de imóvel 
residencial, desde que o valor da venda seja emprega-
do na aquisição de outro imóvel residencial, no prazo 
de seis meses.

Como se percebe, a criação desses redutores 
da base de cálculo apenas atenuou o problema, pois 
a inflação acumulada, medida pelo Índice de Preços 
ao Consumidor Amplo, do Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística (IBGE), entre dezembro de 1995 
e junho de 2012, representou nada menos que 160% 

(cento e sessenta por cento). Dependendo do índice 
utilizado, a desvalorização é ainda maior.

O presente projeto, para solucionar a questão de 
forma justa e adequada, deixa de lado os índices infla-
cionários e propõe a atualização de todos os bens e 
direitos pelo preço de mercado, conforme precedente 
da Lei nº 8.383, de 30 de dezembro de 1991.

Além disso, cria regra para o futuro semelhante à 
do artigo 40 da Lei nº 11.196, de 2005, dispositivo que 
será revogado com a aprovação do projeto, a fim de 
que se possa atualizar o valor do bem após a correção 
que se pretende, com base em projeção de inflação 
anual de cerca de 4,3% (quatro vírgula três por cento).

É importante ressaltar que as medidas propostas, 
ao corrigirem situação ilegítima de arrecadação pela 
União, não caracterizam renúncia de receita, nos termos 
do § 1º do artigo 14 da Lei Complementar nº 101, de 
4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Não se tratando de renúncia de receita, há, en-
tretanto, que se observar a exigência do artigo 88 da 
Lei nº 12. 465, de 12 de agosto de 2011 (Lei de Dire-
trizes Orçamentárias de 2012). Para tanto, informamos 
que, segundo estimativa realizada pela Consultoria de 
Orçamento, Fiscalização e Controle desta Casa, a re-
dução da receita prevista para o ano de 2013 é de R$ 
5.008,7 bilhões; R$ 5.522,0 bilhões em 2014; e para 
o ano de 2015, R$ 6.087,8 bilhões.

Pela relevância da matéria, pedimos o apoio dos 
nobres colegas Senadores para o aperfeiçoamento e 
aprovação do presente projeto.

Sala das Sessões, – Senador Luiz Henrique 
da Silveira.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 11.196, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2005

Art. 39. Fica isento do imposto de renda o ganho 
auferido por pessoa física residente no País na venda 
de imóveis residenciais, desde que o alienante, no pra-
zo de 180 (cento e oitenta) dias contado da celebração 
do contrato, aplique o produto da venda na aquisição 
de imóveis residenciais localizados no País. (Vigên-
cia) § 1o No caso de venda de mais de 1 (um) imóvel, 
o prazo referido neste artigo será contado a partir da 
data de celebração do contrato relativo à 1a (primeira) 
operação. § 2o A aplicação parcial do produto da ven-
da implicará tributação do ganho proporcionalmente 
ao valor da parcela não aplicada.

§ 3o No caso de aquisição de mais de um imó-
vel, a isenção de que trata este artigo aplicar-se-á ao 
ganho de capital correspondente apenas à parcela 
empregada na aquisição de imóveis residenciais. § 4o 
A inobservância das condições estabelecidas neste 
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artigo importará em exigência do imposto com base 
no ganho de capital, acrescido de:

I – juros de mora, calculados a partir do 2o (se-
gundo) mês subseqüente ao do recebimento do valor 
ou de parcela do valor do imóvel vendido; e

II – multa, de mora ou de ofício, calculada a partir 
do 2o (segundo) mês seguinte ao do recebimento do 
valor ou de parcela do valor do imóvel vendido, se o 
imposto não for pago até 30 (trinta) dias após o prazo 
de que trata o caput deste artigo.

§ 5o O contribuinte somente poderá usufruir do 
benefício de que trata este artigo 1 (uma) vez a cada 
5 (cinco) anos.

Art. 40. Para a apuração da base de cálculo do 
imposto sobre a renda incidente sobre o ganho de 
capital por ocasião da alienação, a qualquer título, de 
bens imóveis realizada por pessoa física residente no 
País, serão aplicados fatores de redução (FR1 e FR2) 
do ganho de capital apurado. (Vigência)

§ 1o A base de cálculo do imposto corresponde-
rá à multiplicação do ganho de capital pelos fatores 
de redução, que serão determinados pelas seguintes 
fórmulas: 

I – FR1 = 1/1,0060m1, onde “m1” corresponde 
ao número de meses-calendário ou fração decorridos 
entre a data de aquisição do imóvel e o mês da publi-
cação desta Lei, inclusive na hipótese de a alienação 
ocorrer no referido mês;

II – FR2 = 1/1,0035m2, onde “m2” corresponde 
ao número de meses-calendário ou fração decorridos 
entre o mês seguinte ao da publicação desta Lei ou o 
mês da aquisição do imóvel, se posterior, e o de sua 
alienação.

§ 2o Na hipótese de imóveis adquiridos até 31 de 
dezembro de 1995, o fator de redução de que trata o 
inciso I do § 1o deste artigo será aplicado a partir de 
1o de janeiro de 1996, sem prejuízo do disposto no 
art. 18 da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988.

LEI Nº 7.713, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1988

Art. 18. Para apuração do valor a ser tributado, no 
caso de alienação de bens imóveis, poderá ser aplica-
do um percentual de redução sobre o ganho de capital 
apurado, segundo o ano de aquisição ou incorporação 
do bem, de acordo com a seguinte tabela: (Vide Lei 
8.023, de 1990)
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Parágrafo único. Não haverá redução, relativamen-
te aos imóveis cuja aquisição venha ocorrer a partir de 
1º de janeiro de 1989.

LEI Nº 9.249, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995

Art. 17. Para os fins de apuração do ganho de 
capital, as pessoas físicas e as pessoas jurídicas não 
tributadas com base no lucro real observarão os se-
guintes procedimentos:

I – tratando-se de bens e direitos cuja aquisição 
tenha ocorrido até o final de 1995, o custo de aquisição 
poderá ser corrigido monetariamente até 31 de dezem-
bro desse ano, tomando-se por base o valor da UFIR 
vigente em 1º de janeiro de 1996, não se lhe aplican-
do qualquer correção monetária a partir dessa data;

II – tratando-se de bens e direitos adquiridos após 
31 de dezembro de 1995, ao custo de aquisição dos 
bens e direitos não será atribuída qualquer correção 
monetária.

LEI No 8.383, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1991

Institui a Unidade Fiscal de Referência, al-
tera a legislação do imposto de renda e dá 
outras providências.

(À Comissão de Assuntos Econômicos, em 
decisão terminativa)

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT 
– AC) – Os projetos que acabam de ser lidos serão 
publicados e remetidos às Comissões competentes.

Temos como orador inscrito...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Sr. 

Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Pois não.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – 

Eu queria me inscrever para ser o primeiro orador a 
usar da palavra após a Ordem do Dia. Eu já pesquisei 
com os Líderes e parece-me que a votação é de uma 
matéria sem grande importância, e a previsão é que 
a Ordem do Dia seja curta. Por isso, eu prefiro dar a 
palavra agora para os companheiros e esperar o tér-
mino da Ordem do Dia. 

Peço aos paraenses, aos queridos paraenses, 
que me escutem por volta das 16 horas, 16h30 e peço 
a V. Exª que eu seja o primeiro orador inscrito após a 
Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Como Líder?

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – 
Como Líder da Oposição.

Muito obrigado, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Senadora Vanessa, V. Exª pediu pela ordem?

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Eu pedi 
pela ordem, Sr. Presidente, mas eu não sei se estão 
errados aqui os computadores que estão sobre as ban-
cadas, mas mostra aqui que o número um não está 
preenchido. Se não estiver, eu gostaria...

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – É o Senador Paulo Paim. 

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM) – É o Paim? Porque aqui está em branco.

Estou inscrita em que ordem, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – V. Exª é a 12ª oradora inscrita.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 

AM) – Sou a 12ª só?
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Se V. Exª quiser fazer... Eu sou o terceiro inscrito.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 

AM) – Se V. Exª permutar comigo...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Aceito de bom grado passar para 12º e facilitar 
a sua agenda.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM) – Muito obrigada. Muito agradecida, Senador Jorge.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Então, como terceira oradora inscrita a Senado-
ra Vanessa, em permuta comigo, que vou para o 12º.

Com a palavra, o Senador Paulo Paim, pelo tem-
po regimental de 10 minutos. 

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Senador Jorge Viana, eu fui para o meu 
Rio Grande nessa semana, mas lhe confesso que es-
pecialmente fui para acompanhar a disputa em Novo 
Hamburgo. Fiz porta de fábrica, fiz caminhada, acompa-
nhando o nosso candidato a Prefeito, Luis Lauermann, 
e Tarcísio Zimmermann. Aquilo é uma enorme injustiça.

Ele subiu num palanque há mais ou menos seis, 
sete anos, e o enquadraram na Lei de Ficha Limpa, 
ele sendo Prefeito já por quatro anos, concluiu, foi re-
eleito com uma grande votação e resolveram que ele 
não podia assumir. Aí, ele, num gesto nobre – podia 
ter ficado brigando na Justiça –, indicou – a indicação 
foi dele – o Deputado Estadual Luis Lauermann, e foi 
eleito com uma grande votação para alegria de todos 
nós, e eu digo com orgulho que caminhei ao lado de-
les lá nesses dias e assisti à vitória. O povo fez justiça.

Sr. Presidente, este fim de semana estive no 
Rio Grande fazendo agendas, prestando contas do 
meu mandato, interagindo com a população e com 
os movimentos sociais. Estou mais do que convenci-
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do de que a população está acompanhando o nosso 
trabalho no dia a dia. Por isso foi abraço, foi carinho, 
muito respeito, demonstrando que eles sabem quem 
é quem no Congresso Nacional. Foi muito bom estar 
lá, no meu Rio Grande, em contato com a população. 
Lembro que esta Casa já está com o sistema de trans-
ferência à disposição da sociedade, e lá eu dizia: o Alô 
Senado, o e-Cidadania, Siga Brasil, Ouvidoria, Portal 
da Transparência. 

Portanto, quanto mais o Parlamentar se aproxi-
ma do seu povo, da sua gente, dos eleitores, ele re-
cebe o carinho, demonstrado, como eu senti agora, 
no meu Estado. 

Sr. Presidente, eu quero também destacar – isso 
foi ponto da minha fala no dia de hoje – o tema das 
agendas no Estado e, como eu abri aqui falando com 
V. Exª, principalmente da minha ida a Novo Hambur-
go, na região do Vale dos Sinos. A população daquela 
cidade voltou às urnas e elegeu para Prefeito o nosso 
companheiro de partido, o amigo, lutador social e De-
putado Estadual, Luis Lauermann, e, para Vice, Roque 
Serpa, com cerca de 56% dos votos válidos, ou seja, 
70.521 votos. 

A cidade de Novo Hamburgo é considerada o 
maior polo comercial do Vale dos Sinos, uma indús-
tria forte em todas as áreas, já foi muito forte no cal-
çado, hoje não é tanto, mas avançou muito no campo 
do setor de serviços. Quero dizer que é uma cidade 
muito importante para todo o Estado, é uma referencia 
para todos nós.

Lembro aqui que, em outubro passado, o então 
Prefeito Tarcísio Zimmermann, grande líder do nosso 
Partido, alcançou a reeleição, só que a Justiça anulou 
o processo, por entender que ele havia estado inele-
gível por ter participado de uma inauguração de uma 
unidade da Fase, ainda em 2004, a convite do então 
Governador Germano Rigotto. No meu entendimento e 
de muita, muita, muita gente, foi uma enorme injustiça. 
Mas, enfim, decisão da Justiça se cumpre. 

Aí, Sr. Presidente, eu volto à questão, dizendo que 
voltei do Rio Grande de alma lavada. Luis Lauermann, 
48 anos, sociólogo, foi Vereador em Ivoti, Deputado 
Estadual, acabou fazendo uma votação maior do que 
a que o próprio Tarcísio havia feito nas eleições de ou-
tubro, demonstrando que a população quis fazer um 
carinho também no Tarcísio Zimmermann pela injustiça. 

A militância foi fundamental. Um verdadeiro mar 
de militantes na busca de justiça invadiu a cidade. Eu 
estava lá; o Governador Tarso Genro e o Olívio Dutra 
estavam lá, inúmeros companheiros, Marco Maia, Jairo 
Jorge, se revezaram em momentos diferentes. 

Quero aqui cumprimentar não só os militantes 
do PT, os militantes que com o slogan “O trabalho vai 

continuar”, do PSB, PTB, PCdoB, Senadora Vanessa 
Grazziotin, do PRB, PSD, PR, PRTB, PTC, PSC, PSL 
e PTdoB. 

Para mim, ficou claro. Aqueles que pensam que 
a população é enganada; a população não se engana. 
Sabe quem é quem, sabe muito bem separar o joio do 
trigo, reconhece o projeto que sai do papel, o que foi 
melhor e o que não sai, que é só conversa, e aí dá a 
resposta nas urnas. 

Parabéns, população de Novo Hamburgo. Pa-
rabéns, militância aguerrida dessa coligação. O que 
seria de nós sem vocês, com suas bandeiras, seus 
lenços, seus gritos ecoando dia a dia, noite a noite, 
de panfleto na mão? 

Felicidades, Luis Lauermann e Roque Serpa. 
Novo Hamburgo ganhou. Meu grande abraço ao meu 
querido amigo Tarcísio Zimmermann. Enfim, prevale-
ceu a justiça! 

Sr. Presidente, quero ainda falar da minha ida 
ao Rio Grande com uma frase dita pelo Prefeito eleito, 
Luis Lauermann, que resume um pouco o espírito do 
que foi o pleito naquela cidade. 

Disse ele: 

Quero ser prefeito para dar continuidade ao 
projeto do Prefeito Tarcísio, que fez com que 
a cidade seja a com maior número de obras 
no RS. Segundo, quero aprofundar e avançar 
nosso plano de Governo. Quero ser prefeito 
para continuar enfrentando o desafio do de-
senvolvimento econômico.
Se a prefeitura tem gestor dedicado, pode, 
sim, prestar serviço de qualidade para toda 
a população. 

Meus cumprimentos ao Prefeito eleito.
Sr. Presidente, quero ainda registrar que, ama-

nhã, quarta-feira, 6 de março, Brasília será ocupada 
por uma verdadeira maré social por desenvolvimento, 
cidadania e valorização do trabalho. Eu falo da marcha 
das centrais, das confederações, federações, sindica-
tos dos trabalhadores do campo e da cidade e da área 
pública, enfim o conjunto do movimento social. 

A previsão da coordenação do evento é que es-
tarão em Brasília em torno de 50 mil pessoas. Será um 
dia marcante, mas, afinal de contas, qual é o objetivo 
dessa marcha? O que esse movimento todo quer? O 
que as entidades sindicais e sociais reivindicam? 

Repito aqui, Sr. Presidente, o que eu falava outro 
dia: redução da jornada de trabalho das atuais 44 ho-
ras semanais para 40 horas. Projeto de minha autoria, 
junto com o Senador Inácio Arruda. 

Com isso, poderemos criar três milhões de novos 
postos de trabalho. 
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Nesse sentido, aqui eu escrevo de novo. Eu e o 
Senador Inácio Arruda apresentamos a proposta ainda 
quando éramos Deputados. A questão da jornada de 
trabalho é a bandeira de luta histórica do movimento. 

Existem outras propostas, claro. Por exemplo, o 
fim do fator previdenciário. Todo mundo sabe da nos-
sa luta para acabar com o fator. Já aprovamos aqui 
no Senado, só falta a Câmara votar, porque ela reduz 
praticamente pela metade o salário do trabalhador, da 
trabalhadora, no ato da aposentadoria.

Sr. Presidente, eu gostaria de destacar que esse 
projeto já está aprovado no Senado, encontra-se na Câ-
mara e que o movimento quer também a regulamenta-
ção da Convenção 151 da OIT, que garante negociação 
coletiva para os servidores, ratificação da Convenção 
158, também da OIT, que inibe a demissão imotivada. 

Luta também pela reforma tributária, o assenta-
mento de 200 mil famílias por meio da reforma agrá-
ria; investimento de 10% do PIB na educação; 10% 
do orçamento da União para a saúde; valorização dos 
trabalhadores,aposentados e pensionistas. 

(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Aqui volto 

a falar de outro projeto que já aprovamos aqui e que 
se encontra na Câmara, também de nossa autoria, 
que as centrais defendem, para que os aposentados 
e pensionistas tenham uma política com aumentos 
reais e que haja também, conforme o outro projeto, a 
recuperação das perdas acumuladas, nem que seja 
em cinco parcelas.

Outra questão, Sr. Presidente, que está na pau-
ta da Marcha das Centrais é a correção da tabela do 
Imposto de Renda, a ampliação dos investimentos pú-
blicos, a igualdade de oportunidades entre homens e 
mulheres. A diferença salarial é vergonhosa. 

Temos, aqui, na Casa, um projeto pronto para ser 
votado, do Deputado Marçal Filho, que garante que a 
mulher na mesma atividade terá que ter o mesmo salário 
que o homem. Hoje ela ganha praticamente um terço 
ou até 50% a menos. Lamento que o projeto, aprovado 
em todas as comissões, aprovado na Câmara, como 
houve recurso, tenha voltado para uma comissão. 

(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Espero que 

agora, nesta semana de 8 de março, venha ao plenário.
Sr. Presidente, a Presidenta Dilma vai receber 

a coordenação de todos os movimentos sociais para 
dialogar sobre a pauta. Tenho certeza de que a Presi-
denta vai ser sensível às propostas dos trabalhadores. 

Creio ainda que o movimento é mais do que le-
gítimo, é necessário, vai ao encontro da sociedade, 
quer o diálogo, com cartas na mesa e dizendo: “Olha, 

nós estamos aqui e queremos ser precursores da 
nossa história”.

Sr. Presidente, eu não podia deixar de fazer esse 
registro, pela importância do evento de amanhã. Eu 
mesmo, às 7 horas da manhã, porque lá, em Novo 
Hamburgo, eu fui às 5 horas da manhã para as portas 
das fábricas e fiquei até perto de meio dia, com muita 
alegria. E o resultado foi positivo. Mas, amanhã, eu vou 
receber a delegação do Rio Grande. Devem chegar em 
torno de mil sindicalistas do Rio Grande do Sul. Vou 
recebê-los às 7 horas da manhã, aqui, perto do Estádio 
Mané Garrincha, com toda a delegação, para dialogar 
e acompanhá-los naquilo que for possível, tanto na 
marcha quanto no contato com os Ministérios. Estarei 
com eles e convido todos os Senadores, ao meio dia, 
aqui na Presidência do Senado.

A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM) 
– Senador Paim.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senadora 
Vanessa, tenho ainda dois minutos.

A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM) – 
Senador Paim, eu quero mais uma vez cumprimentá-lo. 
V. Exª sempre traz assuntos de interesse do Brasil e 
do povo brasileiro, principalmente dos trabalhadores. 
De fato, amanhã, nós viveremos, em Brasília, uma 
grande marcha...

(Soa a campainha.)
A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM) 

– ...e tenho certeza de que V. Exª será capaz, terá ca-
pacidade de mobilizar um grande número de Parlamen-
tares, para que todos estejam ao lado dos trabalhado-
res. Mas aproveito esta oportunidade, Senador Jorge 
Viana, li hoje na imprensa que o Senador Paim está 
sendo homenageado com um documentário por ser o 
único Senador negro. Então, eu quero cumprimentá-lo 
e dizer que o senhor é mais do que merecedor dessa 
homenagem, não só pela sua condição de raça, mas, 
principalmente, pela sua dedicação ao Rio Grande do 
Sul, ao Brasil, aos trabalhadores, homens e mulheres, 
sem dúvida nenhuma, dessa homenagem belíssima, 
sobre a qual ainda vou aqui, no plenário, voltar a falar. 
Então, eu o cumprimento, Senador, pela homenagem 
que V. Exª acaba de receber. Parabéns.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito 
obrigado, Senadora Vanessa Grazziotin.

Na verdade, é um documentário em que está 
também o Netinho, do seu Partido, e foi lançado no 
Rio de Janeiro. 

(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Agora vai 

ser lançado no principal festival do continente africano, 
e vai ser lançado, aqui, em Brasília, em outro momen-
to. Eles pegaram três personagens: uma quilombola, 
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o Netinho e eu, como agente político; enfim, por ser 
Senador. Mas é um belo documentário. Confesso que 
não vi todo ele, mas assisti ao trailer, que é belíssi-
mo, e quero aqui, de público, reconhecer a brilhante 
atuação no documentário do Netinho, que é Vereador 
e é do seu Partido.

Muito obrigado pelo aparte.
Sr. Presidente, se puder considerar na íntegra, 

eu agradeço.

SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMEN-
TOS DO SR. SENADOR PAULO PAIM

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – 

Registro sobre a eleição de Luis Lauermann – 
Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quinta, 
sexta, sábado e domingo eu estive no Rio Grande do 
Sul cumprindo uma série de agendas de prestação 
de contas do nosso mandato, interagindo com a po-
pulação e os movimentos organizados da sociedade. 

Eu estou ainda mais convencido que a população 
está cada vez mais de “olho” no Congresso Nacional, 
na nossa atuação, seja através das redes sociais, da 
grande mídia, dos veículos de comunicação alternativos.

E isso é muito bom para a nossa democracia. 
Lembro que esta casa já está com um sistema de 
transparência a disposição da sociedade: Alô Senado, 
E-Cidadania, Siga Brasil, Ouvidoria, Portal da Trans-
parência. 

Portanto, quanto mais o parlamentar se aproxi-
mar do seu eleitorado e mostrar o que tem feito efeti-
vamente para o seu Estado, para o seu País, para a 
sua gente, mais haverá compromisso entre as partes.

Esse foi um ponto da minha fala no dia de hoje. 
O segundo também é relacionado à agenda, a com-
promissos políticos partidários. E aí eu não tenho 
como não falar, como não externar: voltei do RS com 
a alma lavada.

Digo isso porque a população da cidade de Novo 
Hamburgo, região do Vale dos Sinos voltou às urnas e 
elegeu para prefeito o nosso companheiro de partido, 
amigo, lutador social, Luis Lauermann, e, para vice, 
Roque Serpa 55,84% dos votos válidos, ou 70.521 
(setenta mil, quinhentos e vinte e um votos).

Aliás, esta cidade, Novo Hamburgo, é conside-
rada o maior polo comercial do Vale dos Sinos, uma 
indústria calçadista fortíssima, sem contarmos o setor 
de serviços, e, obviamente, de uma importância polí-
tica para todo o Estado, uma referência.

Em outubro passado, o então prefeito Tarcísio 
Zimermann alcançou a reeleição. Só que a justiça anu-
lou o processo por entender que ele estava inelegível 

por ter participado da inauguração de uma unidade da 
Fase, em 2004, a convite do então governador Germa-
no Rigotto (PMDB). No meu entendimento, e de vários 
especialistas, uma injustiça. É claro que decisão da 
justiça se cumpre; ponto final.

E aí, Sr. Presidente, eu volto para a questão da 
“alma lavada”. Luis Lauermann, 48 anos, sociólogo, 
vereador em Ivoti, deputado estadual, acabou fazendo 
mais votos que Tarcísio Zimermann.

A militância petista foi fundamental, um verda-
deiro mar que inundou a cidade, como também todos 
os militantes da coligação “O trabalho vai continuar”: 
PSB, PTB, PC do B, PRB, PSD, PR, PRTB, PTC, PSC, 
PSL e PT do B.

Não pensem que a população se engana. Ela 
sabe muito bem separar o joio do trigo; ela reconhece 
o projeto que sai do papel. O que foi melhor e o que 
não é, e aí, sim, ela dá resposta nas urnas. 

Parabéns população de Novo Hamburgo; para-
béns militância aguerrida, o que seria de nós sem vo-
cês, com suas bandeiras, seus lenços, seus gritos de 
vitória ecoando dia e noite.

Felicidades Luis Lauermann e Roque Serpa. Meu 
grande abraço ao querido amigo Tarcísio Zimermann. 

Sr. Presidente, finalizo esta minha fala sobre a 
minha ida ao meu querido Rio Grande do Sul com uma 
frase dita pelo Luis Lauermann, que resume um pou-
co o espírito do que foi o pleito em Novo Hamburgo:...

“Quero ser prefeito para dar continuidade ao 
projeto do prefeito Tarcísio, que fez com que 
a cidade seja a com maior número de obras 
no RS...
... Segundo, quero aprofundar e avançar nos-
so plano de governo. Quero ser prefeito para 
continuar enfrentando o desafio do desenvol-
vimento econômico... 
...Se a prefeitura tem gestor dedicado, pode sim 
prestar serviços de qualidade, garantir obras, 
investimentos e desenvolvimento”.

Era o que tinha a dizer. 
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – 
Registro sobre a Marcha das Centrais.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, amanhã, 

quarta-feira, seis de março, Brasília será ocupada por 
uma verdadeira maré social – por desenvolvimento, 
cidadania e valorização do trabalho. 

Eu falo da Marcha das Centrais Sindicais, das 
confederações, federações, sindicatos de trabalhado-
res do campo e da cidade, dos movimentos sociais. 

A previsão da coordenação do evento é de reu-
nir em torno de cinquenta mil pessoas aqui na Espla-



07406 Quarta-feira 6 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013

nada dos Ministérios. Portanto, amanhã será um dia 
marcante. 

Mas, afinal de contas, qual é o objetivo desta 
marcha? O que esse movimento todo quer, o que as 
entidades sindicais e sociais estarão reivindicando?

Então, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
vamos para a pauta: 

Redução da jornada de trabalho das atuais para 
44 horas semanais, para 40 horas, sem redução sa-
larial. A intenção é criar três milhões de novos postos 
de trabalho.

Neste sentido, eu o Senador Ignácio Arruda te-
mos uma proposta de emenda à Constituição, talvez 
seja a mais antiga aqui no Congresso. 

A questão da redução da jornada de trabalho é 
bandeira de luta histórica do movimento. Existem ou-
tras propostas de redução: 36 horas, gradualmente. 

Fim do Fator Previdenciário. Eu considero essa 
fórmula o maior inimigo dos trabalhadores brasileiros. 
É um absurdo, um crime o nosso País ainda mantê-lo. 

Se não vejamos: o fator retira, abocanha, come, 
rouba, assalta na hora da aposentadoria cerca de 50% 
do salário da mulher, e de 45% do salário do homem.

É como se de fato você ter que receber de apo-
sentadoria R$1.500,00, mas com a aplicação do fa-
migerado fator previdenciário você passaria a receber 
R$ 800,00.

Alguma coisa está errada aí, e muito errada. É 
inadmissível que isso permaneça. Esta casa já apro-
vou, por unanimidade, projeto de nossa autoria, que 
acaba de vez; enterra o fator previdenciário. Isso foi em 
2008. Há mais de quatro anos nós aprovamos aqui. 
Hoje, está na Câmara, hoje não, desde 2008 está lá.

Regulamentação da Convenção 151 da Orga-
nização Internacional do Trabalho (OIT), que garante 
negociação coletiva para servidores públicos.

Ratificação da Convenção 158 da OIT, que inibe 
demissão imotivada; reforma tributária...

Assentamento de 200 mil famílias por meio de 
reforma agrária; investimento de 10% do PIB na edu-
cação; 10% do Orçamento da União para a saúde.

Valorização dos trabalhadores aposentados e 
pensionistas. E aqui eu volto a falar de projetos de 
nossa autoria que já foram aprovados por esta Casa...

E que hoje tramitam lá na Câmara dos Depu-
tados: Recomposição do valor das aposentadorias e 
pensões (58/2003 aqui no Senado, e PL 4434/2008, 
na Câmara)...

Essa proposta institui um índice de correção a 
ser aplicado de forma progressiva. A ideia é que, em 
cinco anos, os benefícios voltem a ter valores equiva-
lentes aqueles do período inicial das aposentadorias 
e pensões. Ou seja, o cidadão se aposentou com 4 

salário mínimos; veio a defasem e o salário não teve 
reajuste real hoje ele ganha 1,5 SM. Volto a insistir: 
alguma coisa está errada, e muito errada. Quem deu 
duro, calejou as mãos pelo País é tratado de forma 
desigual, com menosprezo. 

Reajuste das aposentadorias e pensões. Falo do 
PL 01/2007. O projeto estende o reajuste do salário 
mínimo, ou seja, a política de valorização do salário 
mínimo para o reajuste das aposentadorias e pensões. 
Deu 8%, 10%, 12% para o SM, mantêm o mesmo rea-
juste para os aposentados. É uma questão de justiça.

Outras questões, senhor Presidente, também 
estão na pauta da Marcha das Centrais: correção da 
tabela do imposto de renda, ampliação dos investimen-
tos públicos, igualdade de oportunidades entre homens 
e mulheres (a diferença salarial é vergonhosa. É uma 
discriminação). 

Sr. Presidente, a Presidenta Dilma Rousseff vai 
receber em mãos da coordenação do movimento, da 
marcha, essa pauta de reivindicações dos trabalha-
dores brasileiros. 

Eu creio que a nossa presidenta vai se mostrar 
sensível ao pleito dos trabalhadores. São pontos fun-
damentais para a melhoria da vida da nossa gente e 
do nosso País.

Creio ainda:... 
O movimento é mais do que legítimo, é necessá-

rio, vai ao encontro da sociedade, quer o diálogo, com 
cartas na mesa e dizendo: olha, nós estamos aqui e 
queremos ser precursores da nossa história. 

Era o que tinha a dizer. 
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – V. Exª será atendido, nos termos regimentais, e 
o discurso de V. Exª será incorporado, na íntegra, às 
publicações do Senado Federal.

Chamo, para fazer o uso da palavra, o Senador 
Rodrigo Rollemberg. (Pausa.) 

Como oradora inscrita em permuta comigo, a Se-
nadora Vanessa Grazziotin. E, em seguida, o Senador 
Alvaro Dias, orador inscrito.

V. Exª dispõe, Senadora Vanessa, do tempo re-
gimental de dez minutos.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da 
oradora.) – Muito obrigada.

Inicio, agradecendo, em primeiro lugar, a V. Exª, 
Senador Jorge, por permitir essa permuta e, assim, 
que eu falasse nesse momento.

Hoje, estamos no dia 5 do mês de março, inicia-
mos a semana do 8 de março, que é o Dia Internacional 
da Mulher. E, amanhã, Senador Jorge Viana, Senador 
Capiberibe, Senador Randolfe, Senador Alvaro Dias, 
Senador Paim, Senador Pedro Taques, Senadores to-
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dos que, aqui, estão presentes, realizaremos, aqui, no 
plenário do Senado, aquela sessão conjunta do Con-
gresso Nacional, em homenagem às mulheres, em que 
cinco mulheres serão homenageadas com o Diploma 
Cidadã Bertha Lutz. Então, quero, desde já, convidar 
todos os Parlamentares – todos, absolutamente todos 
–, para que, amanhã, a partir das 11 horas da manhã 
estejam aqui, prestigiando essa nossa sessão plenária 
que, sem dúvida nenhuma, será mais uma sessão, não 
só bonita, mas uma sessão importante, porque dialoga, 
porque debate a questão de gênero em nosso País.

Quero também cumprimentar todos os jornalis-
tas, em especial as jornalistas daqui do Senado, Se-
nador Paim, pela brilhante matéria que está publica-
da no dia de hoje no Jornal do Senado, uma matéria 
que fala sobre a situação de gênero no País e mostra 
como o Brasil – apesar de todos os avanços, apesar 
de estarmos entre as 10 maiores economias do Pla-
neta, de estarmos entre os cincos maiores países do 
mundo – ainda amarga a 158ª condição em relação 
ao gênero, Senador Capiberibe. A média das mulheres 
brasileiras no Parlamento não chega a 10%, enquanto 
que, no mundo, em grande parte dos países, países 
bem menos desenvolvidos do que o nosso, com pro-
cessos democráticos muito menos consolidados do 
que no nosso, as mulheres já alcançaram de 30% a 
50%. Então, quero, aqui, cumprimentar. Voltarei, nesta 
semana, a falar deste assunto, e estaremos amanhã 
aqui, Senador Capiberibe, e aqui deverá estar tam-
bém a Deputada Janete Capiberibe debatendo essas 
questões que, para nós, são muito caras. 

Diante de todas as reformas que temos pela fren-
te, sem dúvida nenhuma, uma é primordial, que é a 
reforma política. Agora, uma reforma política que seja 
capaz de incluir as mulheres na política brasileira, por-
que, Senador Pedro Taques, não é o retrato do nosso 
País este Parlamento. O Brasil é um país formado me-
tade de homens e a outra metade de mulheres; aqui, 
nós somos, dos 81 Senadores, somente oito mulheres. 
Se levarmos em consideração as duas que estão afas-
tadas porque estão ocupando cargos importantes no 
Ministério da Presidenta Dilma, mesmo assim, a média 
gira em torno de 10%, 11%; é muito baixa. 

Nós precisamos, sim, ter um compromisso não 
com as mulheres, mas com o Brasil, e entender que 
um dos indicadores do grau de democracia de cada 
nação é a inserção de gênero, ou seja, é a forma como 
as mulheres estão inseridas e de como elas participam 
não só no mercado de trabalho, não só no processo 
educacional, mas, principalmente, nas esferas de po-
der, onde as decisões são tomadas.

Senador Capiberibe.

O Sr. João Capiberibe (Bloco/PSB – AP) – Obri-
gado, Senadora. Eu faço questão de falar de pé em 
sua homenagem e em homenagem a todas as mulhe-
res que estão presentes, aqui, nesta Casa, que são 
oito – V. Exª acaba de dizer que são oito mulheres que 
estão presentes aqui –, e principalmente aquelas que 
não estão presentes aqui para poder promover esse 
equilíbrio de gênero tão necessário para a democrati-
zação do nosso País. E essa situação que nós vivemos 
aqui no Senado, desse desequilíbrio de gêneros, se 
repete na Câmara Federal, lá são 45 Deputadas mu-
lheres em 513, e também nas Assembleias Estaduais, 
a representação é masculina, nas Câmaras de Vere-
adores. Enfim, é necessário, V. Exª tem inteira razão, 
que as mulheres conquistem cada vez mais espaço 
de poder para provocar esse equilíbrio. E no Judici-
ário é pior ainda. No Supremo Tribunal Federal são 
duas mulheres, no STJ são cinco. E olha que, quando 
essas mulheres ocupam espaço, elas terminam nos 
surpreendendo com as suas posições corretas, dig-
nas e, sobretudo, de provação da justiça. Enfim, um 
Judiciário, nos Tribunais Estaduais, então, lá no meu 
Tribunal não temos nenhuma mulher. Nós tivemos a 
felicidade de contar com uma por um curto período, e, 
agora, o Tribunal está completo de homens, e, assim, 
a Justiça se reproduz em todo o País. Eu não acredi-
to que tribunais compostos por homens possam fazer 
justiça para reduzir a desigualdade e, principalmente, 
para combater a violência contra a mulher. Nisso aí, 
eu estou do seu lado, vamos juntos, vamos trabalhar 
para promover e fazer com que a mulher conquiste, 
cada vez mais, espaço de poder. 

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – Perfeito.

O Sr. João Capiberibe (Bloco/PSB – AP) – Eu 
acho que, nisso aí, nós vamos avançar. E outra coisa 
é na educação, mas esse é outro tema. Muito obriga-
do pelo aparte.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – Eu é que agradeço enormemente, principal-
mente vindo de V. Exª, Senador Capiberibe, que já foi 
Governador do Estado do Amapá, é uma pessoa de 
larga experiência, um militante político nesse País, e, 
como nós mulheres, tem a convicção, não apenas em 
discurso, mas a convicção prática da importância da 
inserção dessa outra metade da sociedade, que são 
as mulheres, na política brasileira. 

E aí não há fórmula básica, Senador Paim. To-
dos os países que avançaram, num curto espaço de 
tempo, posições importantes para as mulheres ado-
taram políticas, leis eleitorais que assim o permitiram. 
Por exemplo, na maioria dos países onde as mulheres 
ocupam de 30 a 50% das vagas, a votação ocorre em 
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lista e com a alternância entre homens e mulheres. É 
assim que nós precisamos fazer para que esta Casa 
seja, de fato, o espelho da sociedade brasileira.

Mas eu venho à tribuna hoje, Sr. Presidente, 
também, para falar de um assunto ligado às mulheres 
brasileiras, em especial, às mulheres do meu Esta-
do do Amazonas, e da alegria de nós – as mulheres 
amazonenses, e a sociedade amazonense como um 
todo – podermos vir hoje e trazer essa tão boa notícia 
para o Brasil inteiro. 

Ontem, eu tive a alegria de participar, juntamente 
com Secretárias de Estado, com várias representantes 
de movimentos feministas do Estado do Amazonas, de 
uma reunião com o governador Omar Aziz. 

E essa reunião foi marcada unicamente para 
debater a campanha e a luta de todas nós, mulheres 
brasileiras, do mundo inteiro, contra o câncer de colo 
do útero. 

Chegamos ao Governador, que sabia perfeita-
mente da pauta, para mostrar-lhe as alternativas, por 
conta de que também o Amazonas não só é o maior 
Estado do Brasil, como também é o Estado que tem a 
maior incidência de câncer de colo do útero. O Amazo-
nas é o que tem o maior número de casos, Manaus é 
a capital em casos de HPV, o Papiloma Vírus Humano, 
que causa o câncer de colo do útero.

E, na ocasião, Sr. Presidente, para nossa plena 
satisfação, o Governador, depois de ter ouvido – e lá 
estavam o Secretário de Saúde, Dr. Alecrim, médicas, 
Drª Mônica, e vários outros profissionais – todos a res-
peito do assunto que ele já vem estudando há algum 
tempo, disse que, na sexta-feira, dia 8, deverá anunciar 
que o Estado do Amazonas garantirá, na rede pública 
de saúde, para todas as meninas entre 11 e 14 anos 
de idade, a vacina do HPV. É uma notícia que deve-
rá – digo deverá porque estudos últimos estão sendo 
realizados ainda até a próxima sexta-feira – ser anun-
ciada. Mas a ideia do Governador é seguir o exemplo 
do Distrito Federal, daqui de Brasília, que foi o pioneiro 
no Brasil, mas eu acredito que até a vacinação sendo 
implantada no Estado do Amazonas será mais signi-
ficativa, repito, não só pelo contingente populacional, 
mas por ser um Estado de difícil acesso, um Estado 
muito grande, Senador Capiberibe. É o Estado cam-
peão na incidência do câncer de colo do útero. Infeliz-
mente esse é um título que nós carregamos conosco. 

Entretanto, penso que por essa decisão tomada 
pelo Governador, em breve, estaremos mostrando a 
todo o nosso País e ao mundo como é possível sim mu-
dar as estatísticas. Basta apenas uma decisão política.

Nós sabemos de todas as dificuldades que o 
Estado deverá enfrentar, por conta de sua dimensão 
continental e da necessidade de um bom preparo dos 

profissionais tanto da área de saúde quanto da edu-
cação, que deverão aplicar e ser responsáveis por 
esse programa.

Não tenho dúvida nenhuma de que, Sr. Presiden-
te, o passo que o Governador deu, ontem, e nos comu-
nicou, comunicou a todos nós, que fará, publicamente, 
no próximo dia 8, é um passo muito importante não só 
para o Amazonas, mas para o Brasil como um todo. Os 
dados, Senador Jorge, V. Exª que foi o Governador do 
Acre, aqui, digo que o Governador, numa reunião do 
Amazonas conosco, no dia de ontem, tomou a deci-
são também de implantar, no Estado do Amazonas, a 
gratuidade, ou seja, a vacina do HPV contra o câncer 
de colo de útero gratuita, na rede pública de saúde. 

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, 
a estimativa para o ano passado foi em torno de qua-
se 18 mil novos casos, e uma boa parte deles, quase 
mil, registrados no Estado do Amazonas, sendo que 
lá tivemos mais de 170 mortes. 

(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 

– AM) – Uma morte que poderia ser plenamente evi-
tável, porque o câncer de colo de útero é diferente de 
outros tipos de câncer, é um câncer que demora a se 
manifestar, ou seja, dando tempo para que haja efe-
tivamente a prevenção. Entretanto, fazer prevenção 
não é fácil, e fazer prevenção, no Amazonas, é mais 
difícil ainda. E sabemos, Sr. Presidente, todos sabem, 
do ponto de vista científico. 

E a Drª Mônica Bandeira de Melo, a quem, aqui, 
quero render e rendo minhas homenagens, que tem 
liderado, há muitos anos, no Amazonas, a luta contra o 
câncer de colo de útero, foi a primeira pessoa que me 
procurou, para que eu apresentasse um projeto de lei 
e, assim, o fiz, em 2007. Quando era Deputada Fede-
ral, apresentei o primeiro projeto da Casa, prevendo a 
obrigatoriedade, na rede pública, ou seja, no Sistema 
Único de Saúde, da vacina contra o câncer de colo 
de útero. E o HPV, Sr. Presidente, provoca a doença...

(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 

– AM) – ... que é uma doença sexualmente transmis-
sível, que é a mais comum, no mundo, e que, repito, 
dependendo dos casos, evolui até o câncer e, quando 
não tratado em tempo ou com clareza, com certeza, 
leva ao óbito. 

Só no Amazonas, repito, foram em torno de 180 
mortes, somente ano passado. E o HPV, diferentemen-
te do que muitos pensam, não causa apenas o câncer 
de colo de útero – a maioria do câncer que causa é, 
sim, de colo de útero, mas causa também o câncer 
de pênis, o câncer de ânus, o câncer da vulva e até o 
câncer bucal, Sr. Presidente. Ou seja, se conseguir-
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mos imunizar as meninas, antes do início da atividade 
sexual, estaremos construindo um País diferente, um 
País muito mais saudável, um País livre do câncer de 
colo de útero.

Aqui no Distrito Federal, Sr. Presidente, da mesma 
forma como se aplica – e eu já fiz um pronunciamento 
cumprimentando o Governador Agnelo, a Secretária 
da Mulher Olgamir e o Secretário da Saúde Rafael 
pela bela iniciativa...

Então, além do Distrito Federal, dos 5.500 muni-
cípios brasileiros, somente 16 adotam a vacina como 
uma política pública. Com a entrada do Governador 
Omar Aziz, do Estado do Amazonas, também na po-
lítica da vacinação gratuita, eu não tenho dúvida de 
que estamos dando um largo passo para que essa 
seja uma conquista não das meninas amazonenses, 
não das meninas candangas...

(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 

AM) – ... tampouco das meninas dos 16 municípios que 
adotam a vacina, mas uma conquista de todas as mu-
lheres, de todas as meninas brasileiras, Sr. Presidente.

O Ministério da Saúde elaborou um longo estudo 
que mostra a efetividade dessa vacina. Aliás, são duas 
disponíveis no mercado, e se fossem adquiridas em 
larga escala, poderia haver não só um barateamento 
significativo, mas, quem sabe até, uma transferência 
de tecnologia.

Então, concluo o meu pronunciamento, Sr. Pre-
sidente, com muita esperança de que a Câmara dos 
Deputados, neste mês de março, aprove o Projeto nº 
238, de minha autoria, que trata da vacinação do HPV.

Então, cumprimento as mulheres e o Governador 
do Amazonas por essa bela conquista que tivemos no 
dia de ontem. Brevemente, nossas meninas todas serão 
vacinadas e ficarão imunes ao câncer de colo de útero.

Muito obrigada, Sr. Presidente.

Durante o discurso da Sra. Vanessa Grazziotin, 
o Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a 
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Paulo Paim.

Durante o discurso da Sr. Vanessa Grazziotim, 
o Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidên-
cia, que é ocupada pelo Sr. Jorge Viana, 1º 
Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC) 
– Cumprimento V. Exª, Senadora Vanessa Grazziotin, 
pelo pronunciamento e por trazer à tribuna desta Casa 
tema tão importante.

O próximo Senador inscrito é o Senador Alvaro 
Dias.

O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Sr. Pre-
sidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Senador Paulo Davim, V. Exª tem a palavra.

O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Sr. 
Presidente, eu gostaria de pedir a minha inscrição no 
horário das Lideranças.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – V. Exª será atendido nos termos regimentais.

Com a palavra o Senador Alvaro Dias, pelo tempo 
regimental de 10 minutos, como orador inscrito.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador) – 
Sr. Presidente, Senador Jorge Viana, Srs. Senadores, 
Srªs Senadoras, o itinerário preocupante que nos con-
duz rumo ao pior ano da logística agrícola é o tema do 
nosso pronunciamento nesta tarde. 

Um alerta oportuno e sensato, da lavra do compe-
tente especialista em agronegócio e bioenergia Marcos 
Jank, nos levou a trazer à tribuna nossa preocupação 
quanto ao itinerário que nos conduz ao pior ano da 
logística nacional.

Faço algumas considerações iniciais para situar 
o assunto, Sr. Presidente.

O Brasil colhe a maior safra de sua história: algo 
em torno de 185 milhões de toneladas de grãos e ole-
aginosas, 11% mais que o registrado na safra anterior.

Nesse contexto, nos transformamos no primeiro 
produtor e exportador mundial de soja. Deslocamos 
ainda os norte-americanos da posição de 1º exportador 
mundial de milho, uma façanha que ocorreu na estei-
ra da terrível seca que assolou os EUA em meados 
do ano passado e provocou uma quebra de safra que 
rompeu 110 milhões de toneladas de grãos.

Peço atenção dos Srs. Senadores: o referido es-
pecialista relata que, ao participar recentemente de 
um evento nos EUA, a questão mais debatida e que 
suscitava mais dúvidas não dizia respeito à estimativa 
da nossa safra, mas, sim, aos volumes de soja e milho 
que serão efetivamente escoados através de nossos 
portos até o início da próxima safra americana.

A preocupação quanto aos meandros da logística 
agrícola nacional é gritante. Não há qualquer resquício 
de dúvida lá fora no tocante à capacidade do Brasil de 
responder rapidamente no quesito produção. O Brasil 
no campo é imbatível, o produtor brasileiro é compe-
tente; perdemos quando chegamos no momento da 
competição da comercialização.

Reproduzo alguns dados do especialista em tela:
Soja: ampliamos a área plantada em quase 3 

milhões de hectares em apenas um ano;
Milho: a segunda safra de milho, erroneamen-

te chamada de “safrinha” e plantada após a colheita 
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de soja no mesmo ano agrícola, superou a safra de 
verão em mais de 6 milhões de toneladas nos dois 
últimos anos.

Registre-se que esses dados traduzem uma ex-
traordinária vantagem competitiva da agricultura tro-
pical, algo que jamais se reproduzirá num cenário de 
clima temperado. 

Veja o colapso logístico: alguns agravantes que 
delineiam o risco iminente rumo ao pior ano da logís-
tica agrícola.

Em apenas um ano, surpreendentemente, am-
pliamos a nossa exportação “potencial” de milho e 
soja em 18 milhões de toneladas – 36% superior à 
safra anterior.

A vertente mais expressiva da expansão de soja 
e milho acontece nos Estados de Mato Grosso, Goi-
ás e Bahia, especificamente em áreas que se situam 
entre 1.000 e 2.300 km de distância dos portos. Se 
adicionarmos ainda as exportações de 25 milhões de 
toneladas de açúcar e a importação de 18 milhões de 
toneladas de matérias-primas para fertilizantes, não é 
de todo improvável que assistiremos este ano à maior 
asfixia na logística de granéis da nossa história.

Veja o congestionamento dos portos: atualmente, 
as filas para atracar nos Portos de Santos e de Para-
naguá são duas a três vezes superiores do que há um 
ano – e há um ano as filas eram enormes, como tive-
mos oportunidade de ver principalmente nos noticiosos 
da TV brasileira: filas enormes, quilômetros de filas de 
caminhões. Um exemplo: no dia 21 de fevereiro último, 
uma quinta-feira, havia 82 navios esperando para car-
regar grãos no Porto de Paranaguá, ante 31 na mesma 
época do ano anterior. No Porto de Santos, por sua 
vez, havia 59 navios, ante 29 há um ano. O custo mé-
dio de sobre-estadia de um navio parado, esperando 
carga, é de US$30 mil por dia – o custo de um navio.

Num seminário sobre o tema, operadores rela-
taram que, para evitar uma permanência de 45 dias 
numa fila de espera em Paranaguá, eles assumiram o 
ônus e decidiram deslocar os caminhões para o Porto 
de Rio Grande, no qual as filas estão dimensionadas 
a uma permanência inferior a 10 dias. Traduzindo o 
itinerário: após trafegar 2.300 km do norte de Mato 
Grosso até Paranaguá, a soja ainda tem de rodar ou-
tros 1.100 km para enfrentar uma “fila mais rápida” no 
Rio Grande do Sul.

No meio dessa estrada tortuosa, existem ainda os 
obstáculos referentes à necessidade de novos marcos 
legais. A chamada Medida Provisória dos Portos é dis-
cutida num ambiente de exaustivas negociações. Mais 
do que nunca se impõe a votação de novos marcos 
regulatórios em busca da modernização da logística 
nacional, notadamente a Medida Provisória dos Portos.

Em que pese o estado calamitoso das nossas 
rodovias, da carência histórica de ferrovias e hidrovias 
e da falta de armazéns (nossa capacidade de arma-
zenagem equivale a 72% da safra de soja e milho), 
o mais grave gargalo logístico do País são os portos.

Anotei outra reflexão importante oferecida pelo 
especialista e que os responsáveis pelo planejamento 
estratégico do Governo deveriam ponderar, a despeito 
do orador desta tribuna ser um parlamentar de oposição:

...necessidade urgente de viabilização sistêmica 
da nova logística do Norte do País, traduzida 
no escoamento peios portos de Itacoatiara (rio 
Madeira), Santarém (Amazonas), Marabá (To-
cantins), Miritituba (Teles Pires/Tapajós) e Vila do 
Conde (confluência do Amazonas e do Tocan-
tins, no Pará), na conclusão da pavimentação 
das rodovias BR-163 e BR-158 e das Ferrovias 
de Integração Norte-Sul (FNS), Centro-Oeste 
(Fico), Oeste-Leste (Fiol) e Transnordestina.

É importante destacar, como nos adverte Marcos 
Jank, que 60% da produção de grãos está concentrada 
nos cerrados, os quais serão beneficiados pela nova 
logística. Atualmente, apenas 14% da produção de 
grãos é escoada pelos portos do Norte e do Nordeste.

Um quadro de dados técnicos relevantes e que 
transcrevo na íntegra:

A viabilização dos novos corredores permi-
tiria exportarmos com navios Capesize, que 
transportam 120 mil toneladas de grãos, o 
dobro da capacidade dos navios Panamax, 
hoje utilizados. Com a futura passagem desses 
navios pelo canal do Panamá, em 2014, será 
possível reduzir em pelo menos 20% o frete 
marítimo para a China, que já responde por 
40% da nossa exportação de grãos, além da 
redução potencial dos fretes terrestres, pelo 
uso de ferrovias e hidrovias.

(Soa a campainha.) 
Para concluir, Sr. Presidente, deixo para reflexão 

da Casa mais um alerta responsável e desprovido de 
qualquer matiz partidário. É o alerta de um especialista 
na matéria, o Sr. Marcos Jank: 

É chegado o momento de ponderar sobre qual 
seria o mais adequado modelo de inserção do 
Brasil no agronegócio global de amanhã. No 
atual sistema, soja e milho são transportados 
por caminhões, portos obsoletos e navios de 
baixo calado. 

Marcos Jank ressalta que o milho e a soja ser-
vem basicamente para produzir ração para bovinos, 
suínos e aves, ...
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(Interrupção do som.)
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – ... 

que vão produzir, Sr. Presidente, a proteína animal 
consumida por países que estão do outro lado do 
planeta. Fica a indagação: não é chegada a hora de 
repensar as nossas cadeias de suprimento, buscando 
explorar uma combinação de maior eficiência e valor 
dos grãos, carnes e lácteos que serão demandados no 
futuro? Fica a provocação, especialmente às nossas 
comissões técnicas do Senado, que podem realizar 
audiências públicas, convocando especialistas para 
o grande debate da logística agrícola do nosso País.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Cumprimento V. Exª, Senador Alvaro Dias, pelo 
pronunciamento, pela preocupação com o custo Brasil, 
como bem colocou V. Exª, especialmente vinculado a 
esse recorde de produção agrícola que tivemos e ao 
fato de que a logística brasileira é uma barreira para 
que o Brasil siga crescendo.

O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) – 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC) 
– Com a palavra, pela ordem, o Senador Valdir Raupp.

O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) – 
Cheguei agora e perguntaria se já houve as inscrições 
para comunicações inadiáveis.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Não. 

O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) – 
Eu tenho três... 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Nenhuma inscrição para comunicação inadiável.

O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) – 
Então, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – É um caso raro hoje.

V. Exª será inscrito nos termos regimentais.
Com a palavra, o Senador Capiberibe e, logo em 

seguida, o Senador Paulo Davim, como Líder. (Pausa.)
E em seguida, o Senador Ferraço, como orador 

inscrito.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente da Mesa, Senador Jorge Viana, Srs. 
Senadores, Srªs Senadoras, hoje eu vou falar sobre 
o Amapá, meu Estado, que já governei alguns anos 
atrás, assim como o Senador Jorge Viana governou 
o Acre. Os dois Estados disputam entre os menores 
do País, com a menor população, os menores PIBs, 
junto com Roraima.

Mas o Amapá, depois de oito anos de desmando, 
está vivendo um momento importante, graças à auste-

ridade implantada pelo Governador Camilo Capiberibe 
a partir de sua posse, em 01/01/2011. E eu tenho cer-
teza de que o Senador Jorge Viana, quando assumiu 
o governo, em 1988, também teve que...

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Noventa e oito.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) – 
Em 89, não é? Noventa e oito?

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Noventa e nove.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) 
– Em 1999. Teve que ter pulso para poder controlar e 
colocar as finanças em ordem.

Durante os anos de 2011 e 2012, o Governador 
do Amapá preparou o terreno das finanças, para co-
lher bons resultados este ano.

Nesse período, foi administrada uma dívida de 
mais de R$1 bilhão, além de várias inadimplências 
que impediam o Amapá de firmar convénios com o 
Governo Federal.

Com empenho, foi possível ao Amapá retomar 
obras que estavam paradas e dar contrapartidas ne-
cessárias para que antigos convénios com o Governo 
Federal fossem recuperados. Em dois anos, o Estado 
recuperou a credibilidade que havia perdido em oito 
anos de um governo cujo objetivo era se locupletar 
dos recursos públicos.

O exemplo mais candente da retomada da cre-
dibilidade e da política conservacionista foi o prêmio 
internacional Herói da Conservação Global, entregue 
ao Governador Camilo Capiberibe pela Conservação 
Internacional, uma organização preocupada com o 
meio ambiente, que aproveitou para fazer o lança-
mento do Centro de Sustentabilidade das Américas, 
em São Paulo. 

Camilo juntamente com o Senador amazonen-
se Eduardo Braga, colega nosso desta Casa, a quem 
aproveito para parabenizar, são os dois primeiros po-
líticos brasileiros a receberem a honraria. Em edições 
anteriores, o prémio foi concedido ao Presidente da 
Colômbia, Juan Manuel Santos, e ao produtor de ci-
nema Jeffrey Katzenberg, dos estúdios DreamWorks.

Como exemplo de resgate de ações levadas a 
termo por administrações anteriores do Partido So-
cialista Brasileiro, o Governo do Estado reativou o 
programa Visão para Todos, uma das iniciativas mais 
exitosas entre tantas que adotei em meus mandatos 
de governador. Infelizmente, o programa foi interrom-
pido em 2003 pelo Governador Waldez Góes, que não 
enxergou que o Visão para Todos era um programa de 
Estado e não um programa de governo. O programa 
Visão para Todos foi relançado depois do carnaval pelo 
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Governador do Amapá e vai atender cerca de 3.000 
portadores de catarata até o fim do ano.

Nesta primeira etapa do mutirão de cirurgias de 
catarata, encerrada em 1º de março, foram realizadas 
260 cirurgias em pacientes previamente cadastrados 
no Visão para Todos, que passaram por triagem mé-
dica. A ação marca a retomada definitiva do progra-
ma, que ficou desativado por quase uma década. As 
cirurgias, ocorridas no Hospital Estadual de Clínicas 
Alberto Lima, foram realizadas por uma equipe de 11 
profissionais da Universidade Federal de Goiás, ins-
tituição parceira do governo do Estado na retomada 
do programa. Quando eu era Governador, a nossa 
parceria era com a Escola Paulista de Medicina, cujo 
diretor, Rubens Belfort, 

trabalhou ombro a ombro conosco para erradicar 
a cegueira por catarata em nosso Estado.

Uma segunda etapa de cirurgias ocorrerá a par-
tir do dia 22 deste mês, com a previsão de mais 300 
novas cirurgias de catarata.

Como se vê, novos ventos sopram no Amapá.
O Amapá resgatou a credibilidade. O Governo 

semeou, plantou e colheu obras e ações, mas ainda 
tem muito trabalho para garantir os benefícios de que 
a população precisa. Há muito o que fazer para garantir 
a retomada de todos os projetos que foram paralisados 
ao longo dos oito anos de mandato dos governantes 
anteriores. O que importa é que em dois anos o Gover-
no está conseguindo recuperar os oito anos perdidos.

Portanto, Sr. Presidente, eu queria parabenizar 
o Governador e dizer que para equilibrar as finanças 
é preciso pagar um preço alto. Um desgaste enorme 
nos dois primeiros anos de mandato. Foi assim co-
migo, em 1995 e 1996, foi assim com o Governador 
Jorge Viana, em 1999 e 2000, foi assim com o Raupp, 
foi assim com todos nós. Mas é preciso equilibrar as 
finanças, é preciso também fazer aquilo que o povo 
espera da gente. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT 

– AC) – Cumprimento V. Exa, Senador e bom amigo 
Capiberibe. 

Sem dúvida, V. Exa, que já governou o Estado 
do Amapá, que conseguiu sanear as finanças, hoje 
fala do Governador Camilo com muita propriedade, 
porque uma das prioridades do Governador é respei-
tar os servidores, como vem fazendo o Governador 
Tião Viana no Acre. E deve ser obrigação de todos os 
governadores respeitar os servidores como parte da 
equipe, pessoas que trabalham e precisam ter seus 
salários garantidos.

Cumprimento V. Exa. 

Convido, para fazer uso da palavra, como Líder, 
o Senador Paulo Davim. 

O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras e 
Srs. Senadores, o Brasil vive uma dificuldade na saú-
de pública que é levar médicos para os interiores, os 
Municípios mais distantes. E essa dificuldade gerou 
duas correntes de pensamento.

Uma corrente alega que faltam médicos no Brasil, 
a despeito de o Brasil ser o segundo país em número 
de escolas formadoras de médicos – nós só perde-
mos para a Índia. Temos mais faculdades de Medicina 
do que a China, do que os Estados Unidos, do que a 
França e o Canadá. Enfim, somos o segundo do mun-
do. E a despeito também da relação médico/habitante, 
que a Organização Mundial de Saúde diz que deve ser 
de um médico para cada mil habitantes. O Brasil tem 
1,9. Mesmo assim existe essa corrente de que falta 
médico no Brasil.

A outra corrente diz que não falta médico; falta 
política de interiorização dos profissionais de saúde no 
Brasil, falta segurança jurídica para que os profissionais 
possam trabalhar nos Municípios mais distantes, mais 
pobres do Brasil e mais carentes também.

Pois bem. O Governo, com o consentimento das 
entidades médicas nacionais, lançou, no ano pas-
sado, o Programa de Valorização do Profissional da 
Atenção Básica, o Provab, que neste ano está na sua 
segunda edição.

Qual não foi a nossa surpresa ao saber que o 
Programa de Valorização da Atenção Básica, neste 
ano, conseguiu 4.392 médicos que irão trabalhar em 
1.407 Municípios!

Que milagre foi esse? Não faltava médico? Não 
é que falte; é porque o Governo estabeleceu um pro-
grama, uma ação governamental que deu, primeiro, 
garantia para o profissional. São R$8 mil pagos pelo 
Ministério da Saúde, que não fica como refém do pre-
feito, que não fica dependendo do erário municipal e 
do compromisso do gestor com a saúde pública. No 
interior, paga-se um mês, outro, não. E por aí vai.

O Ministério da Saúde estabeleceu um progra-
ma de educação a distância pela Universidade Aber-
ta do Sistema Único de Saúde, a UnA-SUS, que vai 
oferecer aulas e programa de atualização para esses 
profissionais, que contarão com a supervisão das uni-
versidades federais.

Essa constatação veio confirmar o que eu tenho 
dito aqui reiteradas vezes: não falta médico no Brasil; 
falta programa de interiorização dos médicos. E o Pro-
vab veio confirmar essa minha teoria. Mas é pouco!

Eu acho que o Governo tem que se comprometer 
com a carreira de Estado para os servidores da saúde. 
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Na hora em que tivermos essa carreira, aí não vão fal-
tar médicos, enfermeiros, dentistas, em lugar nenhum, 
em nenhum Município do Brasil, da mesma forma que 
existe a carreira da magistratura, do Ministério Público, 
dos delegados de polícia, de procuradores, enfim, as 
carreiras de Estado.

E nós acreditamos que esse é o primeiro pas-
so. O Governo vai começar a sentir que um programa 
assentado em boas bases vai resolver o problema da 
interiorização do médico no Brasil.

E, se na segunda edição já se conseguiu 4.392 
médicos, tenho absoluta certeza, a mais cristalina das 
certezas, de que no ano que vem, na 3ª edição, na 
4ª edição, na 5ª edição do Provab, nós teremos uma 
quantidade bem maior de profissionais médicos que 
atenderão muito mais Municípios do que os 1.407 que 
foram atendidos com o Provab deste ano.

A distribuição ficou da seguinte forma: 49% dos 
médicos do Provab atuarão no Nordeste, atendendo 
696 Municípios. Perdão. Quarenta e nove por cento dos 
médicos atuarão no Nordeste, atendendo 2.494 Mu-
nicípios. Está equivocado. Quarenta e nove por cento 
atuarão no Nordeste, no total de 2.494 médicos, em 
696 Municípios. Na região Sudeste serão 1.018 médi-
cos distribuídos em 357 Municípios; no Sul serão 370 
médicos em 169 cidades; e, no Centro-Oeste, 269 
médicos em 101 Municípios.

Portanto, essa distribuição do Provab na sua 2ª 
edição, de 2013, veio mostrar que é possível, sim, pro-
mover um programa de interiorização dos profissionais 
médicos no Brasil.

E ficam aqui minhas congratulações para o Mi-
nistério da Saúde. Eu acho que o Ministro Padilha está 
tendo realmente compromisso ao interiorizar, está 
aceitando a sugestão...

(Soa a campainha.)
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Para 

concluir, Sr. Presidente, a sugestão de todos nós ao 
esboçar um programa como o Provab.

Acho que o Ministério da Saúde, finalmente, en-
controu o caminho para a interiorização, que são pro-
gramas governamentais, com a chancela do Ministé-
rio da Saúde, oferecendo condições para que esses 
profissionais continuem na sua educação continuada, 
que é importante para o profissional de todas as áre-
as, mas, sobretudo, para os profissionais médicos que 
estão em Municípios mais distantes do Brasil.

Portanto, Sr. Presidente, fica aqui esse registro. 
Minhas congratulações ao Ministro Padilha.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
MT) – Cumprimento V. Exª, Dr. Senador Paulo Davim, 
pelo pronunciamento e congratulo-me com V. Exª pela 

maneira que aborda um tema tão delicado para o País, 
que é a presença de médicos nos Municípios brasileiros.

Com a palavra o Senador Ferraço pelo tempo 
regimental de 10 minutos.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Exmº Sr. Presidente Senador Jorge Viana, Srªs Se-
nadoras, Srs. Senadores, brasileiros, capixabas, que 
nos acompanham pela TV Senado, pela Rádio Senado, 
hoje pela manhã, por assim dizer, na prática, “starta-
mos” o processo e o debate de dois temas da maior 
relevância para a Federação brasileira, para os Esta-
dos federados, os quais temos a responsabilidade de 
defender aqui, no Senado da República.

Na Comissão de Assuntos Econômicos, sob a 
liderança e a Presidência do Senador Lindbergh, pra-
ticamente definimos o início dos debates em relação a 
dois temas explosivos, com enorme capacidade de de-
sagregação. Mas, a partir do diálogo, do entendimento, 
da convergência e da negociação, tem, sim, o Senado 
Federal uma enorme responsabilidade de buscar res-
postas para essas duas questões muito importantes. 

Uma questão, o Fundo de Participação dos Es-
tados, o critério vigente foi declarado inconstitucional 
pelo Supremo Tribunal Federal, e, agora, temos um 
prazo até junho para que o Congresso Nacional possa, 
enfim, deliberar sobre esses novos critérios. 

Outro tema da maior importância, para o qual já 
começamos a marcar audiências públicas e reuniões 
técnicas, Senador Pedro Simon, é o assunto relacio-
nado ao Projeto de Resolução nº 1, de 2013, que foi 
encaminhado a esta Casa pelo Poder Executivo, que 
propõe a redução da alíquota de ICMS em 4%, com 
regra de transição, valorizando muito mais a etapa do 
consumo do que a etapa da produção. 

Sobre essa matéria, sobre essa iniciativa eu de-
sejo iniciar hoje e fazer algumas manifestações, até 
porque estarei participando ativamente desse que é 
um debate importantíssimo para os Estados brasilei-
ros, pela capacidade que tem de impactar a realidade 
dos nossos Estados.

Chamo a atenção para as diversas iniciativas 
relacionadas ao ICMS. Nós temos uma medida provi-
sória que estabelece compensações, que estabelece 
a criação de um fundo de desenvolvimento, estabele-
ce auxílio financeiro. Temos também um projeto de lei 
complementar tramitando, que altera o funcionamento 
do Confaz, quebrando toda a dimensão autoritária da 
sua unanimidade, e temos o Projeto de Resolução nº 
1, de 2013. 

Em todo caso, me chama a atenção, pois as 
iniciativas do Governo Federal e do Poder Executivo 
estão tratando basicamente de um imposto que é de 
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autonomia dos Estados, dentro de um princípio, de uma 
lógica que não reduz a carga tributária, muito menos 
simplifica a cobrança de impostos. 

O ICMS é um dos impostos sobre o valor adicio-
nado no Brasil, com arrecadação constitucionalmente 
atribuída aos Estados federados. A cobrança do ICMS 
pelos Estados é peculiar no contexto global. Foi ado-
tada para assegurar um federalismo cooperativo e a 
redução do fosso entre os Estados mais ricos, mais 
desenvolvidos, e os Estados menos desenvolvidos.

Assim, no caso de operações interestaduais, 
instalou-se um sistema misto que reparte a arrecada-
ção entre o Estado de origem e o Estado de destino 
do bem ou produto. Nos Estados localizados em regi-
ões menos desenvolvidas, fixou-se parcela maior na 
origem, favorecendos-o relativamente em relação aos 
Estados mais desenvolvidos. Com alíquotas interesta-
duais diferenciadas, criou-se, portanto, Sr. Presidente, 
por assim dizer, importante instrumento de desenvolvi-
mento regional em nossos Estados, abrindo caminho 
e dando autonomia aos nossos governos e governa-
dores para que eles possam dialogar, para que eles 
possam trabalhar a atração de investimentos que são 
geradores de oportunidades.

As alíquotas mais elevadas na origem, portanto, 
por sua vez, criaram espaço para a concessão de in-
centivos fiscais pelos Estados, para compensar des-
vantagens logísticas, locacionais e mesmo de escala 
e, assim, atrair investimentos e proporcionar novas 
oportunidades para seus cidadãos.

Reforçou-se, por esse aspecto, o ICMS como 
importante instrumento de desenvolvimento regional. 
Vis-à-vis, penso que evidências técnicas científicas 
consagram que o ICMS como atrativo, como incen-
tivo fiscal, chegou mesmo a dar melhores e maiores 
resultados do que até mesmo os fundos de desenvol-
vimento regional que foram criados ao longo da nossa 
recente história.

É evidente que a análise que fazemos desses 
incentivos tem que estar acompanhada da Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal, que impôs limites às governan-
ças estaduais. E o produto dos incentivos e da Lei de 
Responsabilidade Fiscal é que as finanças públicas 
dos Estados brasileiros passaram a estar mais sane-
adas, com os Estados ampliando, cada vez, mais a 
sua capacidade de investimento.

Não esgotarei, Sr. Presidente, Sras e Srs. Senado-
res, a minha avaliação a respeito dessa iniciativa ape-
nas com um discurso. Pretendo voltar à tribuna tantas 
vezes for necessário, para que nós possamos detalhar, 
com absoluta clareza, todo o nosso pensamento. 

Mas são quatro as preocupações, ou quatro as 
consequências, que – nós estamos imaginando – irão 

se traduzir em extraordinários prejuízos para a eco-
nomia brasileira, e que precisam pelo Senado serem 
debatidas. A primeira delas é a perda de autonomia 
dos nossos Estados. Com essa mudança, os nossos 
Estados e governos perdem a capacidade de dialogar 
com o mercado na atração de investimentos. Haverá 
uma piora, com certeza, na concentração de renda, 
porque a renda estará concentrada entre aqueles Es-
tados com maior capacidade de consumo. Para que 
um empreendedor possa, por exemplo, decidir por 
um empreendimento no Acre, ele tem que considerar 
o desvio logístico, ele tem que considerar a elevação 
dos custos, para ele sair do eixos dos Estados mais 
desenvolvidos e levar esse investimento para um Es-
tado mais distante. Sem uma compensação para esse 
desvio logístico, seguramente, os empreendimentos 
estarão, cada vez mais, sendo concentrados. Portan-
to, a meu juízo, é uma medida, sim, concentradora da 
economia brasileira.

Outro ponto mais decantado, um dos pontos mais 
manifestados em relação ao necessário enfrentamen-
to da reforma tributária. Todos falam que, ao fazermos 
essa reforma, precisamos simplificar e reduzir a carga 
tributária, até porque estamos batendo em aproxima-
damente 40% do nosso Produto Interno Bruto, como 
carga tributária, e é a subtração, o limite de os Estados 
atuarem, podendo proporcionar algum tipo de incentivo. 
E é preciso que tenhamos a capacidade, a humildade 
de reconhecer que,...

(Soa a campainha.)
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 

–... se excessos existem, é necessário que nós faça-
mos a correção desses excessos. 

O que nós não podemos, como no dito popular, 
é jogar a água suja da banheira e não preservar o 
bebê, porque, na prática, esses incentivos lograram 
êxito, foram positivos na descentralização da econo-
mia brasileira e garantiram muito a desconcentração 
do desenvolvimento econômico.

O último e quarto ponto, Sr. Presidente, e já ca-
minhando para o encerramento, é a ampliação das 
possibilidades de burla, sonegação e elisão fiscal.

Nós debatemos muito aqui, em 2012, a cha-
mada Resolução nº 13, que ficou conhecida como a 
resolução que pôs fim à chamada guerra dos portos. 
Pois bem, nós falamos – e falamos muitas vezes – o 
quanto complicado seria implementar, operacionalizar 
este projeto de resolução. Na prática, o que estamos 
vendo é uma enxurrada de empresas, companhias e 
empreendedores alcançando e conquistando limina-
res na Justiça, o que está tornando a aplicação desta 
resolução que nós tanto debatemos aqui no Senado, 
em 2012, praticamente ineficaz ou inviável.
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De modo, Sr. Presidente, que desejo voltar à tri-
buna por entender, por julgar que esse é um debate 
dos mais importantes que nós estaremos fazendo, em 
2013, no âmbito da Comissão de Assuntos Econômicos, 
no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, que 
nós precisamos, a todo momento, valorizar e fortalecer. 

São as manifestações que trago à tribuna do Se-
nado, na expectativa de retornar, para que possamos 
aprofundar cada um desses pontos que, a meu juízo, 
são distorções que nós estaremos implementando no 
dia a dia da economia brasileira. 

Muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado, 
Srªs e Srs. Senadores. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Cumprimento V. Exª, Senador Ricardo Ferraço, 
pelo pronunciamento. 

Leio alguns expedientes que estão sobre a mesa. 
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – A Presidência designa o Senador Jorge Viana 
para integrar, como titular, a Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional, em substituição ao Se-
nador Anibal Diniz, que passa a compor a referida Co-
missão como suplente, nos termos do Ofício n° 29, 
de 2013, da Liderança do Bloco de Apoio ao Governo.

É o seguinte o Ofício:

Ofício nº 29/2013 – GLDBAG

Brasília, 27 de fevereiro de 2013

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico que o Senador 

Jorge Viana passa a compor a Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional – CRE, como titular, em 
substituição ao Senador Aníbal Diniz, que passa a compor 
a referida Comissão, como suplente. – Senador Welling-
ton Dias, Líder do PT e do Bloco de Apoio ao Governo.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT 
– AC) – A Presidência designa o Senador Walter Pi-A Presidência designa o Senador Walter Pi-
nheiro para integrar, como suplente, a Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, em substituição ao 
Senador Lindbergh Farias, nos termos do Ofício n° 35, 
de 2013, da Liderança do Bloco de Apoio ao Governo.

É o seguinte o Ofício:

Ofício nº 35/2013 – GLDBAG

Brasília, 4 de março de 2013

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Walter 

Pinheiro como suplente, na Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania – CCJ, em substituição ao Sena-
dor Lindbergh Farias, em vaga destinada ao Bloco de 
Apoio ao Governo. – Senador Wellington Dias, Líder 
do PT e do Bloco de Apoio ao Governo. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – A Presidência designa o Senador Walter Pinheiro 
para integrar, como suplente, a Comissão de Desen-
volvimento Regional e Turismo, em substituição ao 
Senador José Pimentel, nos termos do Ofício n° 36, 
de 2013, da Liderança do Bloco de Apoio ao Governo.

É o seguinte o Ofício:

Ofício nº 36/2013 – GLDBAG

Brasília, 4 de março de 2013

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Walter 

Pinheiro como suplente, na Comissão de Desenvolvi-
mento Regional e Turismo – CDR, em substituição ao 
Senador José Pimentel, em vaga destinada ao Bloco 
de Apoio ao Governo. – Senador Wellington Dias, Lí-
der do PT e do Bloco de Apoio ao Governo. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – A Presidência designa o Senador Anibal Diniz 
para integrar, como suplente, a Comissão de Ciência, 
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, 
em substituição ao Senador Paulo Paim, nos termos 
do Ofício n° 33, de 2013, da Liderança do Bloco de 
Apoio ao Governo.

É o seguinte o Ofício:

Ofício nº 33/2013 – GLDBAG

Brasília, 27 de fevereiro de 2013

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Aní-

bal Diniz como 1º suplente, na Comissão de Ciência, 
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática – 
CCT, em substituição ao Senador Paulo Paim, em vaga 
destinada ao Bloco de Apoio ao Governo. – Senador 
Wellington Dias, Líder do PT e do Bloco de Apoio 
ao Governo.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Com a palavra, inscrito pela Liderança, para uma 
comunicação inadiável, Senador Valdir Raupp. 

V. Exª dispõe do tempo regimental de cinco mi-
nutos.

O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, antes de fazer 
a minha fala sobre a Convenção Nacional do PMDB, 
que foi realizada no últimos dia 2, sábado passado, 
eu queria manifestar aqui a minha satisfação de saber 
que a partir de hoje nós vamos aprofundar os debates 
no Congresso Nacional, mais no final da tarde, para a 
votação dos vetos e também do orçamento da União. 

As duas matérias são importantes, sobretudo, a 
aprovação do orçamento da União, estamos vivendo um 
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ano importante para o Brasil, saindo de uma travessia, 
de uma crise global, para que o Brasil possa voltar a 
crescer novamente, investindo em infraestrutura, nos 
programas e na área de transportes, de ferrovias, de 
rodovias, de portos, de aeroportos, a infraestrutura para 
a Copa do Mundo em 2014, para as Olimpíadas em 
2016. Não podemos mais continuar sem aprovação do 
orçamento da União e espero que isso ocorra a partir 
desta semana. Isso é importante para os Estados e 
Municípios, a aprovação dos royalties também, a vo-
tação dos vetos também será muito importante para 
os Estados e Municípios brasileiros.

Mas, Sr. Presidente, tivemos no último dia 02, a 
Convenção Nacional do PMDB, uma convenção que 
há muito tempo não acontecia tão movimentada, Cha-
pa de Unidade Nacional do Rio Grande do Sul ao Rio 
Grande do Norte, do Leste a Oeste, de Norte a Sul, o 
País unido em torno da Convenção Nacional, a cha-
pa levou o nome de Unidade Nacional que recondu-
ziu – até vou fazer aqui a leitura – de toda a Executiva 
que foi aprovada para que o Brasil possa conhecer os 
membros da Executiva Nacional do PMDB. Foi reeleito 
para a Presidência o nosso Vice-Presidente da Repú-
blica Michel Temer; eu fui novamente reeleito para a 
1ª Vice-Presidência; o 2º Vice-Presidente, a Deputa-
da Íris de Araujo Resende, do Estado de Goiás; o 3º 
Vice-Presidente é o Senador Romero Jucá, ex-Líder 
do Governo e agora 2º Vice-Presidente da Mesa Di-
retora desta Casa; o Secretário-Geral, Mauro Lopes, 
de Minas Gerais; o 1º Secretário Geddel Vieira Lima, 
da Bahia; 2º Secretário é Leonardo Picciani, do Es-
tado do Rio de Janeiro; o Tesoureiro foi reeleito e é o 
Senador Eunício Oliveira, que hoje é o Líder da nossa 
Bancada aqui no Senado Federa,l do Estado do Cea-
rá; e o Tesoureiro-Adjunto é o Rodrigo Rocha Loures, 
do Estado do Paraná. 

Os vogais que também pertencem à Executiva: o 
Ministro Moreira Franco, do Rio de Janeiro; o Deputado 
Federal Darcísio Perondi, do Rio Grande do Sul; Jader 
Barbalho, Senador pelo Pará; Henrique Eduardo Alves 
é o nosso Presidente na Câmara dos Deputados, do 
Estado do Rio Grande do Norte; o Senador João Alber-
to, do Estado do Maranhão; Lelo Coimbra, Deputado 
Federal do PMDB do Espírito Santo; Eduardo Braga, 
que é o Líder do Governo hoje no Senado Federal, 
do Estado do Amazonas; e Mauro Mariani, Deputado 
Federal do Estado de Santa Catarina.

Os suplentes que compõem ainda a Executiva 
Nacional: o Senador Waldemir Moka, do Mato Grosso 
do Sul; o Vice-Governador de Brasília, Tadeu Filippelli; 
Marcelo Castro, Deputado Federal do Piauí; Rose 
de Freitas, Deputada Federal do Estado do Espíri-
to Santo; João Henrique, ex-Ministro e ex-Deputado 

do Piauí; Carlos Bezerra, Deputado Federal do Mato 
Grosso; Wellington Salgado, ex-Senador pelo Estado 
de Minas Gerais; Osvaldo Reis, do Tocantins; Renan 
Filho, de Alagoas; Deputado Federal Wilson Santiago, 
ex-Senador da Paraíba; Flaviano Melo, do Estado do 
Acre, ex-Senador, ex-Governador, ex-Deputado Federal; 
Raul Henry, Deputado Federal de Pernambuco; Fábio 
Reis, Deputado Federal de Sergipe; e Fátima Pelaes, 
Deputada Federal do Amapá e Presidente do PMDB 
Mulher do Brasil.

Eu queria dizer que essa convenção foi muito im-
portante para o partido, porque contou também com a 
presença da Presidente Dilma. Ela fez uma visita de 
cortesia, fez um maravilhoso discurso nessa conven-
ção, de aproximação cada vez maior, desejando uma 
vida longa à aliança do PMDB com o PT no âmbito 
nacional, da aliança na chapa da eleição passada, que 
hoje governa o Brasil, Dilma e Temer. Essa aliança tem 
dado certo não somente para o PT e o PMDB, mas 
para todos os partidos aliados, desde o governo Lula, 
e agora com a Presidente Dilma, mas que tem dado 
certo para o Brasil.

Eu queria aqui dizer que o PMDB também aprovou 
inúmeras moções importantes para o partido e para o 
Brasil. Durante a Convenção Nacional do PMDB, rea-
lizada no sábado, dia 2, em Brasília, com a presença 
de todos os Estados da Federação, foram aprovadas 
inúmeras moções pelo plenário da convenção. 

A reforma política, prioridade absoluta do PMDB, 
é uma proposta da Fundação Ulysses Guimarães. 
Essa moção foi aprovada na convenção. Segundo, 
pelo aumento dos recursos públicos vinculados à saú-
de pública. Hoje, são um problema sério para o nosso 
País as verbas para a saúde. Pela defesa intransigen-
te da liberdade de expressão e contra qualquer tipo 
de censura à imprensa e a liberdade de manifestação 
da opinião. Pela criação de uma secretaria adjunta de 
comunicação social pela Comissão Executiva Nacio-
nal do Partido – aí já no âmbito do partido, do PMDB. 
Pela defesa do orçamento impositivo na área de inves-
timento na infraestrutura. Tempo mínimo de filiação para 
assunção a cargos públicos em nome do partido, 180 
dias. Nos Estados em que o PMDB lançar candidatu-
ra própria ao governo, a Executiva Nacional envidará 
todos os esforços na possibilidade de palanque único 
para a aliança nacional. Inclusão do PMDB Sindical 
nos diretórios municipais e estaduais.

Então foram essas, Sr. Presidente, as moções 
aprovadas na Convenção Nacional do PMDB. 

Encerro esta fala agradecendo, de coração, a 
todos aqueles que participaram. Mais de mil filiados 
de todo o Brasil participaram da grande convenção 
nacional do PMDB.
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Então eu quero aqui, em nome do PMDB nacional, 
em meu nome, em nome do Presidente Michel Temer 
e de toda a Executiva, agradecer o comparecimento 
de todos os nossos delegados, convencionais, que 
vieram de todos os Estados brasileiros para participar 
dessa festa cívica e democrática que foi a Convenção 
Nacional do PMDB.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Cumprimento V. Exª, Senador Valdir Raupp, que 
fez muito bem o registro da convenção do Partido de 
V. Exª, nesse final de semana. 

Convido para fazer o uso da palavra o Senador 
Anibal Diniz. (Pausa.)

S. Exª não está presente. 
Senador Acir Gurgacz. 
Senador Cícero Lucena.
Opa, desculpe-me. Está aqui o Senador Acir 

Gurgacz. Satisfação. Em seguida Cícero Lucena e 
Aloysio Nunes.

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs...

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Peço, mais uma vez, desculpa a V. Exª. Com a 
palavra, V. Exª, pelo tempo regimental de dez minutos.

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Mui-
to obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – E parabéns pelo seu aniversário. V. Exª estava 
em viagem, mas já está de volta conosco.

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Es-
tamos na ativa, novamente, Sr. Presidente.

Venho a esta tribuna, na condição de Líder do 
PDT, no Senado, para manifestar o posicionamento 
do PDT e de meu mandato, pela derrubada dos ve-
tos presidenciais ao projeto de partilha dos royalties, 
matéria que será objeto de apreciação no Congresso 
Nacional, na tarde ou na noite de hoje.

Em que pese a nobre intenção da Presidenta 
Dilma em querer destinar mais recursos para a edu-
cação e manter os contratos já feitos, os vetos que 
fez ao projeto reduzem substancialmente os repasses 
aos Municípios não produtores, privilegiando apenas 
os Municípios dos Estados produtores, da chamada 
zona de impacto da exploração do petróleo.

Com a aplicação dos vetos presidenciais, apenas 
311 Municípios brasileiros serão beneficiados com o 
aumento do repasse, a maioria do Rio de Janeiro, en- a maioria do Rio de Janeiro, en-
quanto outros 5.253 Municípios brasileiros perderiam 
recursos estimados em R$5 bilhões do Fundo Espe-
cial de Participação dos Municípios, nos próximos três 
anos, em relação à proposta aprovada pelo Senado, 

no dia 19 de outubro de 2012. Já com a aplicação in-
tegral das regras estabelecidas, no projeto aprovado 
pelo Senado e pela Câmara dos Deputados, Municí-
pios de Estados não produtores de petróleo também 
irão receber uma parcela desta riqueza nacional. Uma 
riqueza que é do povo brasileiro.

Municípios como Parecis, lá em nossa Rondônia, 
que possui uma população de aproximadamente 10 
mil habitantes, pela regra atual, receberia 57 mil reais. 
Com a derrubada do veto presidencial, Parecis poderá 
receber 352 mil reais.

Esses Municípios pequenos, como Parecis, pre-
cisam muito desses recursos, pois, em geral, possuem 
grande extensão de estradas rurais para manter e, com 
a baixa arrecadação que possuem, conseguem ape-
nas manter os serviços básicos, sem cumprir o papel 
de agentes do desenvolvimento local. Já o Município 
de Cacoal, com cerca de 80 mil habitantes, que, pela 
regra atual, receberia R$247 mil, com a derrubada do 
veto, poderá receber R$1 milhão e 526 mil. É um valor 
significativo e que fará uma diferença muito grande para 
esses Municípios do interior do Brasil, principalmente 
num momento em que estão fragilizados pela centra-
lização da arrecadação de tributos no País, bem como 
pela redução dos repasses ao Fundo de Participação 
dos Municípios.

Só para citar mais um exemplo, Porto Velho, a ca-
pital do Estado de Rondônia, um Município de quase 
500 mil habitantes, que receberia R$2 milhões pelas 
regras atuais, com a derrubada dos vetos, passará a 
receber R$12 milhões. É um incremento de R$10 mi-
lhões, que fará toda a diferença para a nossa capital 
do Estado de Rondônia. Com a derrubada dos vetos 
e a manutenção do texto que aprovamos no Senado, 
os 52 Municípios do Estado de Rondônia passarão a 
receber R$47 milhões no lugar dos R$7,5 milhões que 
recebem hoje.

Vejam, senhoras e senhores, como é possível 
admitir que toda essa riqueza que pertence à União 
fique concentrada apenas em dois Estados e pouco 
mais de 311 Municípios?

O que precisa ser estabelecido é um critério único 
de distribuição. No meu entender, a proposta do Sena-
do, elaborada originalmente pelo Senador Wellington 
Dias e relatada pelo Senador Vital do Rego, que foi 
aprovada no Senado e na Câmara, é o modelo mais 
igualitário. Ela ajusta a divisão determinada pelo Fun-
do Especial de Participação dos Municípios, conside-
rando como ponto central o número de habitantes de 
cada cidade, em substituição à área e à localização 
geográfica. Desse modo, essa proposta obedece ao 
texto constitucional, onde está estabelecido que o pe-
tróleo é uma riqueza da nação brasileira, e, por esse 
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motivo deve ser destinada a todos os Estados e Mu-
nicípios brasileiros. É importante ter em mente que a 
Constituição, em momento nenhum, determina que os 
Estados e Municípios confrontantes devam ficar com 
a maior parte dos royalties e participação especial do 
petróleo, como ocorre hoje. O que a Constituição pre-
vê é que a União deve compensar esses Estados de 
alguma forma, o que continuará ocorrendo na nova lei 
que o Congresso está apreciando. 

O PLS nº 448, de 2011, possui um dispositivo 
que garante a esses Estados a mesma arrecadação 
que tiveram em 2010 e cria um sistema de transição 
gradual que se ajusta a mudanças nos novos percen-
tuais de distribuição ao crescimento da produção de 
petróleo, de modo que as finanças dos atuais benefi-
ciários não sejam impactadas.

No que diz respeito à suposta quebra dos con-
tratos firmados entre a Agência Nacional do Petróleo e 
as empresas exploradoras de petróleo, eles não fazem 
qualquer menção ao direito de Estados e Municípios 
sobre os royalties. Os contratos estabelecem quanto 
as empresas devem pagar de royalties e participação 
especial à União, e nada disso está sendo alterado 
no momento. O que se discute atualmente é a forma 
como os recursos recebidos pela União são divididos 
na Federação, o que deve ser tratado em leis ordinárias 
de acordo com o que a própria Constituição determina 
em seu art. 20.

Então, não há como alegar qualquer quebra de 
contrato por alterações nos percentuais de distribui-
ção dos royalties. Aliás, mudanças dessa natureza já 
ocorreram inúmeras vezes por legislações votadas pelo 
Congresso Nacional, como em 1989, quando reduziu-
-se pela metade o percentual dos royalties do fundo 
especial destinado a todos os Estados e Municípios 
para beneficiar, na ocasião, as localidades afetadas por 
instalações de embarque e desembarque de petróleo. 
Se no passado esses percentuais já foram alterados, 
no presente também o podem ser. 

Entretanto, a solução definitiva para esse proble-
ma da distribuição dos recursos da União passa por 
um novo Pacto Federativo e pelo estabelecimento de 
novas regras para o Fundo de Participação dos Estados 
e dos Municípios, que também estão em discussão no 
Congresso Nacional.

Nesse sentido...
O Sr. Ricardo Ferraço (Bloco/PMDB – ES) – V. 

Exª me concede um aparte?
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Pois 

não, Senador Ferraço. 
O Sr. Ricardo Ferraço (Bloco/PMDB – ES) – Se-

nador Acir, reafirmar o apreço que tenho por V. Exª é 
absolutamente desnecessário, assim como o apreço 

que tenho pelo Estado de V. Exª, o Estado de Rondô-
nia, sabemos nós, um Estado que acolheu, com muito 
carinho, um conjunto muito grande de capixabas que 
para lá foram construir suas vidas. O debate em torno 
dos royalties não se cinge à decisão que determina de 
quem é o petróleo. Petróleo é, por determinação cons-
titucional, um bem da União; patrimônio, portanto, de 
todos os brasileiros. O que está em debate é o conceito 
de royalties – royalties como indenização, como com-
pensação. A definição e o conceito nascem em 1953. 
E, de lá para cá, esse conceito foi todo ele confirmado, 
confirmado inclusive por julgados do Supremo Tribunal 
Federal, de que royalty é indenização. Imaginemos, 
amanhã, o Estado de Rondônia ser merecedor de um 
recurso natural que lá será explorado. Que impactos 
estarão proporcionando ao Estado de V. Exª? Ou que 
direito têm os capixabas de terem acesso às indeni-
zações que o Estado de Minas Gerais tem pelos im-
pactos que são gerados pela extração de minério de 
ferro nesse Estado ou no Estado do Pará? Essa é a 
questão. Merece ser indenizado quem não foi impac-
tado? É disso que nós estamos tratando, para que não 
fique no ar a impressão de que os Estados produtores 
estão sendo egoístas ou que não estão sendo solidá-
rios com o conjunto dos Estados federados. 

(Soa a campainha.)
O Sr. Ricardo Ferraço (Bloco/PMDB – ES) – 

Obrigado. Agradeço o privilégio de ter podido apar-
tear V. Exª.

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – 
Obrigado, Senador Ferraço, pelo seu aparte, que muito 
engrandece o nosso pronunciamento. Mas é a sua opi-
nião. Nós temos algumas divergências e este é o lugar 
ideal para expressarmos as nossas ideias sobre temas 
importantes nacionais, como a distribuição de royalties.

Nesse sentido, apresentei duas propostas de 
emenda à Constituição definindo novas regras para o 
repasse de parte de recursos arrecadados com contri-
buições aos Estados e Municípios: as PECs nºs 124 e 
125, de 2011. A nossa proposta é que uma parte das 
chamadas contribuições sociais seja destinada para 
Estados e Municípios. Nossa intenção é aperfeiçoar 
a divisão do bolo orçamentário e fiscal, para que te-
nhamos maior uniformidade no desenvolvimento do 
nosso País. 

De acordo com a proposta, a União deverá repas-
sar 5% do total arrecadado com essas contribuições...

(Soa a campainha.)
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – 

...ao Fundo de Participação dos Estados e mais 5% 
ao Fundo de Participação dos Municípios. Atualmen-
te, apenas parte dos impostos sobre a renda e sobre 
os produtos industrializados é destinada aos demais 
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entes federados. A regulamentação das competências 
entre os poderes e os entes federativos, bem como do 
custeio da saúde e da educação no País são temas 
fundamentais nessa discussão.

Eram essas as minhas colocações nesta tarde. 
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Cumprimento V. Exª, Senador Acir Gurgacz, 
pelo pronunciamento. E, certamente, esse é um tema 
polêmico. Já, já, teremos uma sessão do Congresso 
Nacional, em que esse tema está na Ordem do Dia, 
e V. Exª faz muito bem, aqui, a defesa dos interesses 
do seu Estado.

Chamo, para fazer uso da palavra, o Senador 
Cícero Lucena, como orador inscrito, pelo tempo re-
gimental de 10 minutos. 

E, em seguida, como orador inscrito, o Senador 
Aloysio Nunes Ferreira.

O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, há dois anos 
e meio, foi sancionada a Lei nº 12.305, que instituiu 
a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), em 
nosso País, lei essa que foi debatida, durante 12 anos, 
no Congresso Nacional. 

A aprovação da PNRS no Congresso foi resul-
tado de uma tramitação de duas décadas, ao longo 
das quais, o projeto foi exaustivamente discutido, com 
ampla participação, inclusive, da sociedade civil orga-
nizada. Eu, particularmente, estive bastante envolvido 
com o projeto em si e com as questões dos resíduos 
sólidos em geral. 

No período em que fui Prefeito de João Pessoa, 
tive a oportunidade, por exemplo, de fechar o Lixão do 
Roger e dar novos rumos às vidas das famílias que 
sobreviviam, de forma desumana, naquela localidade. 

No Senado Federal, além de presidir a Subco-
missão Temporária sobre o Gerenciamento de Resí-
duos Sólidos da Casa, tive a grata satisfação de ser 
um dos Relatores do Projeto PNRS. Desse modo, os 
destinos da Política Nacional de Resíduos Sólidos me 
são especialmente caros. 

Sr. Presidente, a PNRS, sem exagero, é daquelas 
políticas públicas de cujo sucesso depende o futuro de 
nosso País. E o fato de ter participado tão ativamente 
de sua elaboração e discussão faz com que eu me sin-
ta, de certa forma, responsável pelo seu futuro. Esse 
futuro, Srªs e Srs. Senadores, está sofrendo graves 
ameaças, e é isso que me traz, hoje, a esta tribuna. 

Os resultados que esperávamos não estão sendo 
alcançados. Os prazos estipulados não estão sendo 
cumpridos. A sensação que começa a permear aque-
les que acompanham a implantação do PNRS é a de 

que ela pode se revelar um fracasso, uma lei de letras 
mortas, uma lei que não será cumprida.

Os dados que temos são absolutamente preocu-
pantes, Senador Aloysio Nunes. Por mais que o Minis-
tério do Meio Ambiente procure acalmar os ânimos e 
acenar com boas perspectivas para os próximos meses, 
vivemos em um País, Sr. Presidente, em que apenas 
1/3 dos Municípios realiza algum tipo de coleta seletiva 
de lixo, segundo os dados do IBGE.

Segundo o próprio Ministério do Meio Ambiente, 
os resíduos recicláveis que vão para os lixões por falta 
da coleta seletiva representam um prejuízo no mon-
tante de R$8 bilhões ao ano. É dinheiro que estamos 
literalmente jogando no lixo!

E esse valor cresce ano após ano, pois o volume 
de resíduos está aumentando em um ritmo maior do 
que o crescimento populacional. Em 2011, os brasilei-
ros produziram 61,9 milhões de toneladas de resíduos 
sólidos. Um número 1,8% maior do que os números de 
2010. No mesmo período, o crescimento populacional 
foi a metade disso, ou seja, 0,9%.

Pior ainda, desses quase 62 milhões de tonela-
das foram coletadas 55,5 milhões. Ou seja, 10% dos 
resíduos foram parar nas vias públicas, nos rios, em 
terrenos baldios e nem sequer chegaram aos lixões.

Em um contexto como esse, em que a metade dos 
nossos 5.564 Municípios ainda se valem de lixões para 
depositar inadequadamente os seus resíduos sólidos, 
uma lei moderna, ambiciosa como o PNRS é o nosso 
único caminho, é a nossa única solução.

Ainda assim, estamos patinando. O prazo estabe-
lecido para que os Municípios e Estados apresentas-
sem os seus planos de gestão de resíduos, condições 
para que recebessem recurso da União – vejam bem: 
recurso da União –, era agosto de 2012. Até o final do 
ano passado, porém, pouco mais de 560 Municípios 
haviam apresentado os seus planos. A maior e mais 
rica cidade do País, são Paulo, apresentou o seu pla-
no apenas dois dias antes do vencimento do prazo. 

Ora, se os prazos para a entrega dos planos lo-
cais tiveram uma taxa de adesão de menos de 10%, 
o que podemos esperar dos prazos ainda mais ambi-
ciosos que estão contidos no PNRS? Agosto de 2014 
está definido como prazo final para que o Brasil não 
tenha mais lixões. São quase três mil em todo o País, 
segundo o Ipea. 

Nesse mesmo prazo, a coleta seletiva e a recicla-
gem devem estar funcionando em todos os municípios 
do País, nesse mesmo prazo deve estar plenamente 
implantado o princípio de logística reversa que respon-
sabiliza fabricantes importadores e comerciantes pelo 
recolhimento adequado de determinados produtos e 
embalagens após o consumo. 
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Eu me considero um otimista, Sr. Presidente, 
mas consigo me convencer de que esses prazos se-
rão cumpridos em 2014, ano da Copa do Mundo e de 
eleições presidenciais e demais cargos. Os corações 
e as mentes dos brasileiros não estarão concentra-
dos nesta importante questão de resíduos sólidos. 
Há notícias neste sentido de que o próprio Ministério 
do Meio Ambiente, admitindo a falência do projeto, já 
prepara um projeto que alterará o prazo final para a 
implantação do PNRS, o que significa que as nossas 
melhores expectativas malograram, naufragaram, fra-
cassaram e foram enterradas no lixo. O que precisamos 
fazer nesse momento é investigar as causas desse 
fracasso. Tenho para mim – não, tenho certeza – que 
um dos principais motivos, senão o principal, foi a fal-
ta de apoio do Governo Federal para as prefeituras, 
especialmente as pequenas, os modestos municípios 
brasileiros, que não têm nem condição técnica e nem 
condição financeira. 

Em 2009, apresentei uma emenda de comissão, 
e foram aprovados R$215 milhões para que a Funasa 
apoiasse Municípios com menos de 50 mil habitantes 
na solução dos resíduos sólidos. O Governo aplicou 
pouco mais de R$10 milhões com esse objetivo, em 
demonstração clara da falta de compromisso e da res-
ponsabilidade com algo que é tão importante e que 
está provocando os danos, os prejuízos não apenas 
financeiros, com as chuvas, com os problemas climáti-
cos que estamos vivendo, mas também tirando vidas e 
levando várias famílias, principalmente as mais humil-
des, bem como atingindo as grandes cidades também 
com os problemas climáticos que nos aflige.

Pois bem, Sr. Presidente, a responsabilidade dos 
governos municipais na preparação dos seus planos 
não é pequena; as exigências eram inúmeras, e cito 
algumas apenas para dar uma noção do que cada 
plano deveria conter:

– identificação das áreas para construção dos 
aterros; 
– possibilidade de consórcio com municípios 
vizinhos para viabilizar economicamente; 
– cadastro de grandes geradores; 
– criações de leis e decretos específicos; 
– controle e fiscalização; 
– criação de indicadores de desempenho da 
limpeza urbana; 
– identificação dos casos em que se aplicaria 
a logística reversa; 
– inclusão das cooperativas de catadores nos 
programas de coletas seletivas; 
– programa de educação ambiental. Isso e 
muito mais constituem exigências do plano 

que as prefeituras deverão entregar até agos-
to de 2014.

Se São Paulo teve dificuldade para elaborar o seu 
plano, imagine os pequenos Municípios do interior do 
Brasil, que não contam com recursos materiais e hu-
manos, às vezes, para as suas necessidades mais bá-
sicas! E são esses justamente os Municípios que mais 
precisariam dos recursos e do apoio para implementar 
as políticas do resíduo sólido de que o País necessita. 

Temos que levar em conta Srªs e Srs. Senadores, 
que a maioria dos nossos Municípios não conta com 
técnicos capacitados para realizar estudos dessa pro-
fundidade. Faltou, sim, ao Governo Federal a sensibili-
dade para entender essas dificuldades. Faltou também a 
sensibilidade para entender as dificuldades financeiras 
desses Municípios. Faltam áreas públicas para cons-
truir aterros sanitários adequados. Falta dinheiro para 
construí-los. Segundo a Confederação Nacional dos 
Municípios, a construção de todos os aterros sanitários 
de que o Brasil necessita custaria R$65 bilhões. Falta 
dinheiro para investir na coleta seletiva e em centros 
de reciclagem. Falta dinheiro no futuro para manter 
esses aterros. O custo para tratar os resíduos sólidos 
num aterro adequado chega a ser dez vezes maior 
do que o custo para despejá-lo no lixão inadequado.

Em outras palavras, exigiu-se das prefeituras uma 
contrapartida que elas não foram capazes de atender, 
seja por falta de recursos, repito, seja por falta de re-
cursos materiais. O ano de 2012, aliás, foi particular-
mente penoso para os Municípios que enfrentaram o 
encurtamento de duas receitas provocado pela política 
de renúncia fiscal do Governo Federal, que causou um 
corte de R$1,8 bilhão do Fundo de Participação dos 
Municípios, além de ser um ano eleitoral de renovação 
ou de continuação dos mandatos dos representantes 
de cada Município, os Srs. Prefeitos e Prefeitas.

Fica claro, portanto, Srªs e Srs. Senadores, que, 
em primeiro lugar, a PNRS não está atingindo... (Fora 
do microfone.)

(Interrupção do som.)
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB) – 

Estou encerrando, Sr. Presidente.
Fica claro, portanto, Srªs e Srs. Senadores, que, 

em primeiro lugar, a PNRS não está atingindo os seus 
objetivos no prazo previsto e, em segundo lugar, que 
quase nada está sendo feito para atacar as causas 
desse fracasso. Não há apoio às prefeituras, seja em 
termos humanos, seja em termos financeiros; pelo 
contrário, os recursos destinados aos Municípios pela 
União diminuíram em 2002, ao invés de crescerem 
nesse segmento.

No final de outubro, teremos uma excelente opor-
tunidade de avaliar o resultado e as expectativas da 
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PNRS. A 4ª Conferência Nacional do Meio Ambiente 
tratará exclusivamente da questão dos resíduos sólidos 
e da implantação da política e consolidará as propos-
tas de reuniões locais e regionais que já começaram 
a ser realizadas em janeiro deste ano. 

Aguardo esse evento com muita expectativa, Sr. 
Presidente, pois ele nos dará uma perspectiva de cor-
reção de rumo que a PNRS deverá adotar para cumprir 
os seus objetivos, e, como vimos, essas correções são 
necessárias e urgentes, pois a Política Nacional de 
Resíduos Sólidos está muito distante do cumprimento 
dos seus nobres e importantes objetivos.

Meu muito obrigado e que Deus proteja a todos.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Cumprimento V. Exª, Senador Cícero Lucena, 
pelo pronunciamento e sigo com a lista de oradores 
inscritos.

Chamo para fazer uso da palavra o Senador Aloy-
sio Nunes Ferreira; em seguida, como Líder, o Senador 
Alfredo Nascimento.

Senador Aloysio Nunes, V. Exª dispõe do tempo 
regimental de 10 minutos; logo em seguida, pela Li-
derança, o Senador Alfredo Nascimento. Com a pa-
lavra V. Exª.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Com revi-
são do orador.) – O Senador Cícero Lucena recorreu 
ao tablet para consultar alguns apontamentos; eu vou 
recorrer ao iPhone. Vejam V. Exªs as maravilhas da 
tecnologia!

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, às vezes, 
fico pensando, diante de declarações absolutamente 
insensatas que ouço nos círculos governamentais no 
Brasil, e me vem à memória velho ditado latino: os 
deuses primeiro enlouquecem aqueles a quem que-
rem perder – Quem vult deus perder dementat prius.

Se o meu amigo de quase cinco décadas, o padre 
dominicano Osvaldo Resende, estiver nos vendo pela 
TV Senado, talvez ele possa corrigir se o meu latim 
estiver errado. Mas a ideia é esta: os deuses primeiro 
tiram a razão de quem está fadado, por eles mesmos, 
à perdição. 

Em matéria de declaração insensata, uma das 
mais dignas de figurar na antologia – antologia que, 
se fosse vivo ainda Sérgio Porto, seguramente alimen-
taria a sua seção na Última Hora, Febeapá – Festi-
val de Besteiras que Assola o País – me perdoe, Sr. 
Presidente, é declaração da Presidente da República 
ontem em João Pessoa. Disse Sua Excelência o se-
guinte: “Podem espirrar lá fora, que nós não teremos 
pneumonia aqui dentro”. 

É claro, Sr. Presidente, que havendo turbulências 
externas, crise externa, isso, evidentemente, repercute 

na economia brasileira. Ninguém discute isso. Embora 
fosse importante lembrar à Presidente que é ruim para 
a credibilidade do País quando ela entra em choque 
com o Ministro da Fazenda na análise das circunstân-
cias econômicas do nosso País, pois o próprio Ministro 
da Fazenda vem insistindo, num samba de uma nota 
só, na tese de que os males que afligem a nossa eco-
nomia decorrem, exclusivamente, de circunstâncias 
externas adversas. Como se não fossem adversas as 
circunstâncias nas quais vivem a economia venezue-
lana, a chilena, a peruana, a argentina, a economia 
de todos os países da América do Sul, com exceção 
do Paraguai, que teve crescimento mais elevado que 
o crescimento brasileiro: míseros 0,9% do PIB. 

Mas o grave, o aspecto mais preocupante dessa 
declaração, é a ideia de que a Presidente da Repú-
blica, de alguma forma, minimiza, não dá importância 
às dificuldades reais que o País por ela governado, 
ou pelo menos o país que ela deveria governar, atra-
vessa. E os dados que demonstram essa gravidade, a 
gravidade dos problemas, estão aí visíveis, são dados 
públicos, que não decorrem da análise, da especula-
ção, mas são públicos.

É evidente que a saúde das contas públicas hoje 
padece de muito mais que uma pneumonia. As contas 
públicas brasileiras degringolaram em 2012. O superávit 
fiscal foi o segundo pior já registrado no País e ficou 
muito aquém da meta estabelecida para o ano. Isto 
quer dizer que o Governo Federal continua gastando 
muito, investindo pouco e esfolando o contribuinte com 
uma alta carga tributária.

Os dados estão aí. O superávit fiscal foi de 2,38% 
do PIB, quando a meta fixada pelo próprio governo era 
de 3,11%. E esse resultado fiscal, aquém da meta fi-
xada pelo governo, só foi obtido graças a uma série 
de manobras de contabilidade, que acabam por acres-
centar o descrédito ao descrédito já elevado que cerca 
a ação das nossas autoridades na área econômica.

O governo teve que inventar uma série de inves-
timentos e encaixá-los no hipotético PAC, incluí-los na 
última hora do esforço fiscal para exibir contas minima-
mente apresentáveis, acrescentando, no final de 2012, 
um rol de obras ao PAC para que os gastos que elas 
acarretam não afetem o resultado fiscal do governo.

Mais ainda: o governo sacou do Fundo Soberano 
R$12,4 bilhões, que é uma espécie de caderneta de 
poupança do governo, a semelhança a das famílias, 
para fazer face a dificuldade maior, ou para realizar 
projeto há muito tempo acalentado, projeto de impor-
tância estratégica, para o País ou para a família. 

Pois bastou o primeiro aperto nas contas públicas 
para que o governo sacasse desse Fundo para cobrir 
os buracos devidos a gestão irresponsável. E não foi 
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só a inclusão no PAC, de obras inventadas na última 
hora, acrescidas, na última hora, a esse programa e 
tampouco o uso do Fundo Soberano. O governo foi 
além nas suas manobras: antecipou o recebimento de 
dividendos de empresas estatais, no valor de R$7,6 bi-
lhões, e jogou para este ano, portanto fora do exercício 
fiscal de 2012, R$5 bilhões de pagamentos diversos 
que deveriam ter sido feitos em dezembro.

Fez tantas que o próprio Ministro Delfim Netto, 
que não é exatamente um crítico da gestão petista, 
classificou tudo isso como uma deplorável operação 
de alquimia, num artigo publicado no Valor Econômico 
de duas semanas atrás.

O governo central gastou R$80 bilhões a mais no 
ano passado, sem incluir as despesas de juros, que 
chegaram a R$213 bilhões no ano. Desse total de R$80 
bilhões, apenas R$6,8 bilhões foram para investimentos. 
E assim mesmo porque foram incluídos, na conta de 
investimentos, os subsídios ao programa Minha Casa 
Minha Vida. Sem esses subsídios ao programa habita-
cional, essa alta teria sido de meros R$648 milhões. É 
o cálculo do economista do Ipea, Mansueto Almeida.

No cômputo geral, as despesas públicas aumen-
taram 11%, e as receitas, apenas 7%, por causa da 
frustração no crescimento econômico e das desone-
rações tributárias, que são feitas sem critério nortea-
dor que implique realmente na redução dos custos da 
economia brasileira. Desonera-se a ponta da cadeia 
produtiva,...

(Soa a campainha.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/

PSDB – SP) – ... mas não se desoneram os insumos 
básicos, como o aço, o cimento, ou a química pesada. 
Desonera-se, talvez, a máquina utilizada pelo indus-
trial ou pelo empresário no seu investimento, mas não 
se desonera o aço de que é feita a máquina. Ela vem 
carregando uma elevada carga tributária e, às vezes, 
mais que carga tributária, o peso da monopolização 
ou da oligopolização que existe na economia brasilei-
ra nesses setores.

São problemas que o governo não enfrenta e a 
Presidente finge ignorar com a sua metáfora a respeito 
de resfriados e de pneumonias.

Sr. Presidente, há momentos em que o governante 
tem que se colocar frente a frente ao País e fazer como 
ainda me lembrava hoje, numa conversa, o Senador 
Cristovam Buarque, que dizia: “Ora, precisamos fazer 
sacrifícios. Estamos enfrentando tempos difíceis. Re-
petir a tese de sangue, suor e lágrimas, para que pos-
samos romper, realmente, as dificuldades do presente 
e construir um futuro para o nosso País”. 

Apenas com campanha eleitoral, que parece ser 
a única e exclusiva preocupação da Presidente da Re-

pública, nós não vamos enfrentar essas dificuldades. 
Sem um diálogo sério com o governo, com o Congres-
so, com a sociedade, nós não vamos conseguir romper 
esses gargalos.

(Soa a campainha.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/

PSDB – SP) – Há todas as evidências de que o pri-
meiro biênio do Governo Dilma fracassou no que diz 
respeito à política econômica. Ou ela assume as ré-
deas do governo, enfrenta as dificuldades e muda os 
rumos da política econômica ou, então, que se dedique 
à campanha eleitoral. 

Quem pagará o preço é o Brasil. Quem pagará o 
preço dessa antecipação da corrida eleitoral é o povo 
brasileiro. E sei que o povo brasileiro, se for o caso, 
saberá responder nas urnas.

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC) 

– Cumprimento V. Exª, Senador Aloysio Nunes Ferrei-
ra, Líder do PSDB nesta Casa, pelo pronunciamento.

Convido para fazer uso da palavra, como orador 
inscrito pela Liderança, o Senador Alfredo Nascimento. 
Em seguida, como orador inscrito, será o meu colega 
Humberto Costa, que já está no plenário. 

V. Exª é o próximo orador inscrito.
Com a palavra, o Senador Alfredo Nascimento, 

Ministro Alfredo Nascimento, pelo tempo regimental 
de cinco minutos – aqui, Líder fala um pouco menos 
que os liderados. 

O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco/PR – 
AM. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Na Vene-
zuela, fala mais.

Sr. Presidente, Srs. Senadores, Senadoras, mi-
nha cara Vanessa, minha companheira do Estado do 
Amazonas, eu uso hoje esta tribuna para relatar o ani-
versário da Zona Franca de Manaus.

É incontestável a importância da Zona Franca de 
Manaus. Considerada motor do crescimento econômico 
do meu Estado do Amazonas, é responsável, direta e 
indiretamente, pela quase totalidade – ou seja, 90% – 
da arrecadação tributária no nosso Estado. 

Por mais de quatro décadas, a Zona Franca de 
Manaus é sinônimo de desenvolvimento no Amazo-
nas. Desde a sua implantação, ela promove melhores 
condições de vida aos amazonenses, além de exer-
cer o papel de uma das principais fontes indutoras do 
crescimento econômico do País.

Na semana passada, a população brasileira e, 
em especial, os manauaras, puderam celebrar mais 
um ano de existência da Zona Franca de Manaus. São 
46 anos de muita superação e de grandes conquistas, 
resultado de muito trabalho e esforço das mais de 600 
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empresas instaladas no complexo industrial e dos 120 
mil trabalhadores. 

São eles que diariamente garantem o sucesso 
desse modelo desenvolvimentista, motivo de orgulho 
de todos os amazonenses.

Os números confirmam que estamos no caminho 
certo. Em 2012, a Zona Franca de Manaus fechou o ano 
com um faturamento de R$73 bilhões. Comparado ao 
ano anterior, 2011, seu crescimento foi de mais de 6%.

Além disso, a Zona Franca de Manaus é um mo-
delo de desenvolvimento sustentável da região. 

O Estado do Amazonas tem hoje 98% de sua co-
bertura vegetal nativa preservada. Isso ocorre porque 
a sociedade conta com uma alternativa econômica 
geradora de oportunidades de emprego, o que inibe 
a exploração dos recursos naturais da floresta de for-
ma predatória.

Por essas razões, afirmo com segurança que a 
Zona Franca de Manaus é fundamental para o progres-
so do Estado do Amazonas e é uma alternativa eficaz 
para a preservação da floresta. 

Ciente de que ainda temos um longo caminho para 
interligar a pujança econômica da Zona Franca de Ma-
naus com o restante da economia do Estado, destaco 
que é preciso urgentemente superar alguns desafios.

O primeiro deles é a prorrogação da Zona Fran-
ca de Manaus. Há mais de dois anos a proposta de 
emenda à Constituição, a PEC n° 103, de 2011, en-
viada pela Presidenta Dilma, aguarda aprovação da 
Câmara dos Deputados.

Por um dever de justiça, ressalto o empenho de 
toda a Bancada do Amazonas, que viabilizou a cria-
ção de uma comissão especial para analisar a PEC. 

Não tenho dúvida de que o mesmo empenho 
também acontecerá aqui, no Senado Federal, com o 
trabalho em conjunto dos Senadores do Amazonas 
para aprovar, ainda neste ano, essa matéria de vital 
importância para o futuro da Zona Franca.

Outro desafio a ser superado refere-se à melhoria 
da infraestrutura local. Os modais de transporte utili-
zados pelas empresas da Zona Franca são conside-
rados os mais onerosos do Brasil. O transporte aéreo 
não suporta mais a crescente demanda. O sistema 
rodoviário da Região Amazônica não tem interligação 
com o resto do País, e no caso do transporte fluvial 
sua sazonalidade é outro entrave.

A mão de obra qualificada é outra barreira a ser 
superada. É fato que tanto os governos estadual e Fe-
deral quanto a iniciativa privada têm lançado diversos 
incentivos para minimizar o problema, mas é preciso 
fazer mais. É necessário criar um ambiente que pro-
picie a inovação e o avanço tecnológico. 

Com esses pilares bem estruturados, a Zona 
Franca de Manaus ganhará equilíbrio para concorrer 
com os grandes centros produtivos do País de forma 
mais competitiva.

O Amazonas depende desse modelo para dar 
continuidade...

(Soa a campainha.)
O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco/PR – 

AM) – ... ao seu desenvolvimento de maneira firme e 
constante. 

Na condição de Senador da República, estarei 
sempre exigindo um maior comprometimento dos se-um maior comprometimento dos se-
tores público e privado, para garantir a implantação de 
soluções favoráveis à Zona Franca de Manaus.

O Plano Brasil Maior lançado pela Presidenta 
Dilma, por exemplo, sinaliza a disposição do Governo 
em investir mais e melhorar o setor produtivo brasileiro. 
Outras ações recentemente anunciadas também pelo 
Governo Federal, como a redução da taxa de energia 
elétrica e a ampliação do Programa de Aceleração do 
Crescimento, contribuirão para o fortalecimento da 
Zona Franca de Manaus.

Ao lado da Presidenta Dilma, vou trabalhar para 
a aprovação da prorrogação da Zona Franca de Ma-
naus por mais 50 anos. Esse é um compromisso da 
Presidenta com a sociedade amazonense. Na opor-
tunidade, lutarei também para estender os benefícios 
da Zona Franca de Manaus para as cidades da região 
metropolitana de Manaus...

(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco/PR – 

AM) – ...com foco na geração de emprego e renda 
(Fora do microfone.)

Em suma, Sr. Presidente, a reconstrução da BR-
319, que vai interligar o Amazonas com o resto do País, 
é um compromisso da Presidenta Dilma e certamente 
vai ocorrer ainda no seu Governo o mais breve pos-
sível. E eu estarei junto, empunhando bandeiras com 
os meus colegas Senadores que representam o Ama-
zonas, para que a Zona Franca de Manaus continue a 
crescer e a progredir.

Investir na Zona Franca é investir no povo do 
Amazonas, é promover o desenvolvimento social e 
econômico do meu Estado, é gerar emprego e renda, 
é melhorar a qualidade de vida dos amazonenses e, 
sobretudo, assegurar às novas gerações um futuro 
promissor.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 

– Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Eu cumprimento V. Exª, Senador Alfredo Nasci-
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mento, que tão bem representa o Estado do Amazo-
nas nesta Casa.

Pois não. Pela ordem, o Líder do PMDB nesta 
Casa.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
há sobre o mesa o Requerimento nº 109, que trata da 
criação da Secretaria da Micro e da Pequena Empresa. 
Eu gostaria de que V. Exª, se pudesse, fizesse a leitura.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – V. Exª será atendido nos termos regimentais.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– Obrigado, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Com a palavra, como orador inscrito, Senador 
Humberto Costa.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, ou-
vintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Sena-
do, hoje, dia 5 de março de 2013, poderá ser um dia 
muito importante para o nosso País, muito importante 
principalmente para Estados e Municípios brasileiros, 
que, ao longo de toda a história deste País, tiveram um 
tratamento por parte do Estado que aprofundou desi-
gualdades, que criou e conservou iniqüidades. Hoje, 
com o posicionamento do Congresso Nacional, nós po-
deremos dar substância bem maior a um processo de 
eliminação dessas iniquidades, de diminuição dessas 
desigualdades e de construção de um Brasil mais justo.

Eu me refiro ao processo que acontecerá mais 
tarde, às 19 horas, na sessão do Congresso Nacional, 
em relação ao qual milhões e milhões de brasileiros 
esperam com grande ansiedade a votação dos vetos 
presidenciais ao projeto de lei aprovado, de forma so-
berana pelo Senado Federal e pela Câmara dos Depu-
tados, que foi vetado posteriormente pela Presidenta 
Dilma Rousseff.

Nós temos absoluta certeza e convicção de que 
os Parlamentares brasileiros haverão de garantir uma 
distribuição adequada, justa, equitativa daqueles bens 
e daquelas riquezas que não são propriedade nem 
produção de algumas regiões ou Estados ou Muni-
cípios, mas que representam uma riqueza de todo o 
povo brasileiro e, portanto, de todos os entes da Fe-
deração deste País.

A derrubada dos vetos representa hoje, se acon-
tecer – e acontecerá –, uma vitória não somente para 
os Municípios ditos não confrontantes, mas para todo 
o País. Significa uma importante contribuição para a 
unidade nacional. Nós estamos falando da destinação 
de cerca de R$100 bilhões até o ano de 2020.

Com a decisão que tomaremos mais tarde, po-
deremos corrigir um problema de concentração de 
riquezas no País e também a injustiça historicamente 
cometida com a maioria dos Estados e Municípios bra-
sileiros que não têm acesso a tais benefícios.

Hoje mesmo, recebi correspondência da Asso-
ciação Municipalista de Pernambuco, a AMUPE, que 
nos solicita, como representante do Estado de Per-
nambuco, que votemos pela derrubado do veto. E, ao 
final, uma mensagem reforça esse desejo: “O petróleo 
é uma riqueza da Nação brasileira.”

Com a queda dos vetos da Presidenta Dilma à 
Lei dos Royalties, voltamos, então, à proposta que 
foi democraticamente discutida no Senado Federal, 
de autoria do Senador Wellington Dias, relatada pelo 
Senador Vital do Rêgo e que altera a distribuição dos 
royalties e da participação especial do petróleo no mar, 
inclusive nos campos já licitados. O projeto, da forma 
como havia sido aprovado, já dava uma demonstração 
da disposição da União em distribuir os recursos a 
que tem direito, já que ela teria a sua participação nos 
royalties reduzida de 30 para 20% já em 2012. Com a 
queda do veto, isso será possível.

A arrecadação dos chamados Estados confrontan-
tes, por terem o litoral diante dos campos de petróleo, 
cairia de 26,25% para 20%, e a parte dos Municípios 
confrontantes passaria de 26,25% para 17% nesse 
primeiro momento, para, em 2020, chegar a 4%.

Os Municípios afetados pelas operações de em-
barque e desembarque terão também uma redução 
nas receitas de royalties de 8,75 para 2%, mas, em 
contrapartida, Estados e Municípios não confrontan-
tes, que representam a grande maioria do País, terão 
a sua parte ampliada de 8,75% para 40% até 2020. 
Significa que a riqueza brasileira que, anteriormente, 
beneficiava poucos Estados e com melhor desenvol-
vimento social e econômico passa, agora, a difundir 
melhores condições de vida para todo o País.

O texto que saiu do Congresso também prevê a 
redistribuição da participação especial, em que a União 
sai dos 50% que detém hoje para 42%. Porém, com a 
expectativa de aumento das receitas, a União voltaria 
a ter a sua alíquota ampliada ano a ano, até chegar 
aos 46% propostos inicialmente pelo Governo. A par-
ticipação especial destinada aos produtores também 
passa dos atuais 40% para 20%. 

Segundo a Confederação Nacional dos Municí-
pios, essa nova forma de partilha garantirá R$105 bi-
lhões para os 2 Estados principais produtores, o Rio 
de Janeiro e o Espírito Santo, e para 30 dos seus Mu-
nicípios, e a redistribuição de R$140 bilhões para todo 
o restante do País até o final desta década.
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Isso comprova que não haverá, conforme os 
discursos catastróficos que vêm sendo feitos pelas 
bancadas de alguns Estados, por governadores de 
alguns Estados, uma situação caótica nos seus Esta-
dos e nos seus Municípios, que hoje recebem a maior 
parte desses recursos.

Por outro lado, nós vamos ter, com toda certeza, 
o entendimento de que o cálculo dessa redistribuição 
passa a ser feito a partir daquilo que foi previamente 
definido em 2012. Portanto, já em 2013, nenhum dos 
Estados que hoje detêm a concentração desses recur-
sos terão redução da sua arrecadação com royalties 
e com participação especial.

Por outro lado, como nós sabemos que teremos 
um crescimento importante na descoberta e na produ-
ção de novos poços, o crescimento, o desenvolvimento 
dessa área vai propiciar mais recursos, inclusive para 
Estados e Municípios que hoje concentram os royalties 
e a participação especial.

Portanto, se não aprovarmos hoje essa derrubada 
do veto, nós teremos, até o final da década, uma con-
centração de R$201 bilhões dos recursos advindos do 
petróleo apenas nos dois Estados confrontantes e em 
30 Municípios, e tão somente R$17 bilhões para todos 
os demais Estados e Municípios brasileiros.

Haverão V. Exªs de concordar que se trata, sem 
dúvida, de um tratamento que leva à ampliação de 
desigualdades, à manutenção de iniqüidades. E esse 
passo que o Congresso Nacional dará hoje, sem dú-
vida, vai mudar essa realidade. 

Pernambuco, por exemplo, e Municípios, que re-
cebem parcela ínfima desses recursos, passarão a ter 
direito a 7% da parcela destinada a Estados e Muni-
cípios. Isso significaria R$8 bilhões a mais nos cofres 
do Estado e dos Municípios até 2020, o que corres-
ponderia, hoje, a um acréscimo de 8,4% no Produto 
Interno Bruto do Estado.

Nós, que hoje falamos de uma riqueza que é da 
Nação, estamos debatendo aquilo que é produzido e 
que continuará a ser produzido no mar, portanto em 
terras da União, em áreas da União, e, assim, recursos 
que devem ser objeto de uma distribuição equitativa, 
justa, correta para todos os Estados brasileiros.

Sr. Presidente, Sras Senadoras, Srs. Senado-
res, pretendo fazer uso da palavra ainda na sessão 
do Congresso Nacional para tratar desse tema, mas 
quero manifestar hoje, na tribuna do Senado brasileiro, 
que começamos a fazer no nosso País uma grande 
transformação, uma grande revolução, uma verdadeira 
ação para produzirmos, efetivamente, desenvolvimento 
regional e condições para que o Brasil cresça de forma 
articulada, harmônica e homogênea. 

Eu tenho certeza de que teremos uma vitória 
fragorosa na noite de hoje.

Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras Senadoras, 
Srs. Senadores.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Cumprimento o Senador Humberto Costa pelo 
pronunciamento.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pela 
ordem, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Pela ordem, Senador Mário Couto.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente, estou 
observando aqui no plenário que já temos a maioria 
dos Líderes. Queria solicitar a V. Exa que fizéssemos 
a Ordem do Dia logo após o pronunciamento do pró-
ximo orador, em virtude de termos hoje a sessão do 
Congresso Nacional. Eu tenho interesse, obviamente, 
em fazer um pronunciamento, Sr. Presidente. Eu agra-
deço V. Exa se assim o fizer.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT 
– AC) – Será considerada a solicitação de V. Exa. In-
clusive, V. Exa é o primeiro Líder inscrito, logo após a 
Ordem do Dia.

Leio expediente sobre a mesa.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – A Presidência designa, como membro suplente, 
o Senador Francisco Dornelles para integrar a Comis-
são Mista destinada a proferir parecer sobre a Medi-
da Provisória no 605, de 2013, em vaga cedida pelo 
PSDB, conforme Ofício no 60, de 2013, da Liderança 
do PSDB no Senado Federal, e Ofício no 25, de 2013, 
da Liderança do PP no Senado Federal.

Os ofícios serão encaminhados à Comissão Mista 
para serem juntados ao processado da matéria.

São os seguintes os ofícios:

Ofício nº 60/2013 – GLPSDB

Brasília, 4 de março de 2013

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico que esta Li-

derança cede provisoriamente, ao Partido Progressista 
– PP, a vaga de suplente na Comissão Mista destina-
da a examinar e emitir parecer sobre a MP nº 605/12, 
que “Altera a Lei nº 10.438/02, na parte em que cria 
a conta de desenvolvimento energético e estabelece 
seus objetivos”.

Na oportunidade, renovo protestos de apreço e 
distinta consideração.

Atenciosamente, Senador Aloysio Nunes Fer-
reira, Líder do PSDB.
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Of. nº 25/2013 – GLPP

Brasília 4 de março de 2013

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico meu nome, Se-

nador Francisco Dornelles, para integrar a Comissão 
Mista da MP nº 605 de 2013, em vaga de suplente, 
temporariamente, cedida pelo Partido da Social De-
mocracia Brasileira – PSDB.

Aproveito a oportunidade para apresentar-lhe 
protestos de estima e consideração. – Senador Fran-
cisco Dornelles, Líder do Partido Progressista – PP.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Atendendo solicitação do Líder Eunício Oliveira, 
faço a leitura do

REQUERIMENTO No 109, DE 2013

Requeremos, nos termos do art. 336, inciso II, 
do Regimento Interno, urgência para o Projeto 
de Lei no 112/2012, que altera a Lei no 10.683, 
de 28 de maio de 2003, que dispõe sobre a 
organização da Presidência da República e 
dos Ministérios, criando a Secretaria de Mi-
cro e Pequenas Empresas, cargos de Minis-
tros de Estado e cargos em comissão, e a Lei 
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 
2006, e dá outras providências.

É o seguinte o requerimento na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – O requerimento que acaba de ser lido vai à pu-
blicação e será votado oportunamente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Convido para fazer uso da palavra, como Líder, 
o Senador José Agripino. Em seguida, Senador...

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Se-
nador Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Logo em seguida...

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Só 
enquanto...

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) –V. Exa tem a palavra.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Sem 
revisão do orador.) – Enquanto o Senador José Agri-
pino se encaminha à tribuna, eu queria, com muito or-
gulho, Presidente, saudar um vereador da minha terra, 
de apenas 20 anos de idade. Olhem o rosto dele, um 
rostinho moço ainda, que nos assiste, Agripino, hoje, 
aqui no Senado Federal. 

Quem sabe um dia esse jovem da minha terra, 
Vereador da capital, Vereador de Belém, muito bem 
votado, não estará ocupando uma dessas cadeiras 
do Senado Federal. 

Parabéns pela sua postura, pelo seu trabalho. Su-
cesso. Que você possa chegar, não com a minha idade, 
mas bem mais novo, a se sentar numa dessas cadeiras 
aqui do Senado Federal. É o meu desejo. Parabéns! 

Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Senador 
José Agripino.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Senador Agripino, V. Exª dispõe do tempo regi-
mental de cinco minutos.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, eu volto à tribuna hoje para manifestar 
a minha preocupação, mais uma vez, com o bem-es-
tar deste País, com a economia do País. A economia 
responde pelo bem-estar, pelo nível de emprego, pela 
qualidade de vida, pela perspectiva de futuro.

Na semana passada, foi divulgado o PIB do Bra-
sil, com um resultado muito ruim, abaixo do esperado. 
Comparado com os nossos parceiros de bloco comer-
cial, um vexame. Comparado com os nossos parceiros 
regionais, da América do Sul e América Latina, igual-
mente um desastre. 

Tudo isso é muito ruim, Sr. Presidente, mas o 
que mais me preocupa é o descaso do Governo com 
relação ao que está ocorrendo, porque imediatamen-
te o Ministro da Fazenda, que vai dar as explicações 
numa entrevista coletiva, coloca que a crise não nos 
atingiu, não chegou ao povo brasileiro, porque o nível 

de emprego está alto, as pessoas estão vivendo bem, 
como se ele não tivesse a obrigação de interpretar, 
porque ele é economista e sabe como é que as coisas 
se comportam, a realidade como ela é. E a realidade 
é que os fatos que acontecem hoje produzem resulta-
dos daqui a seis meses, um ano, um ano e meio. Em 
matéria econômica, é assim. O Plano Real produziu 
resultados positivos ao longo de todo o governo do 
ex-Presidente Lula.

O que está ocorrendo agora com a economia, que 
é um processo cumulativo de perdas, de problemas 
e de embrulhos, vai inevitavelmente produzir conse-
quências negativas, no nível do emprego e da renda, 
daqui a seis meses, daqui a um ano, daqui a um ano 
e meio, inevitavelmente. E, para isso não acontecer, 
é preciso que o Governo se conscientize que tem um 
megaproblema na mão, tome providências e não mi-
nimize os problemas.

Eu quero abordar hoje alguns assuntos, o tempo 
de que disponho não é muito vasto, então queria fazer 
algumas reflexões sobre o mato sem cachorro em que 
o Governo se encontra, e desculpem-me a expressão, 
o linguajar não muito apropriado, mas, Senador Aloy-
sio Nunes, o Governo debate-se entre a necessidade 
de crescer e a inflação que é retomada. O desenvol-
vimento versus a inflação. 

O Brasil, como qualquer economia que queira 
ser responsável, se ampara em três pilares: meta de 
inflação, câmbio flutuante e equilíbrio fiscal. 

A inflação do Brasil, que tem como meta 4,5%, 
podendo chegar até 6%, já está querendo ultrapassar 
o limite superior de 6%. Aí se pode dizer: mas é pou-
co, 6%, comparado com o que existiu no passado, de 
20% ao mês, é pouco. 

Senador Aloysio, na hora em que ela chegar a 
6%, para chegar a 7%, 8%, 9% e 10% e perder o con-
trole é assim. É um fósforo riscado. E nós estamos cor-
rendo esse risco porque o Governo não está sabendo 
o que fazer. Para inflação só tem um remédio, é taxa 
de juros. A taxa de juros que vinha em queda agora 
começa a subir e trava o crescimento. Se se coíbe a 
inflação ou se luta contra a inflação, como o modelo 
dele é único, é corrigir inflação com taxa de juros, o 
caminho consequente é deprimir a economia, que é o 
nosso problema, o PIB 0,9, que é desemprego à vista.

O câmbio é o segundo, o segundo dos desafios. O 
câmbio, que a Nação, que o Governo tenta administrar, 
objetiva, no primeiro momento, facilitar exportações. 
Real valorizado significa para cada dólar exportado, 
mais real aqui significa caixa para as empresas, mas 
significa nesse momento inflação importada. 

Então, se o Governo quer, por um lado, promover 
o desenvolvimento das empresas do Brasil com o mer-
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cado externo está importando inflação e é bloqueado. 
E não sabe o que fazer, não tem rumo definido, não 
sabe o que fazer. Isso é o que mais me preocupa. São 
exatamente os problemas, o não reconhecimento de 
que eles existem e a perplexidade do Governo diante 
dos problemas como a questão da.... 

(Interrupção do som)
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Isso 

tudo, Sr. Presidente, me remete a uma mega preocu-
pação, que foi divulgada, mas não foi difundida, que 
é a situação da principal locomotiva que pode propor-
cionar a retomada do crescimento com investimento, 
porque não tem outro caminho, em minha opinião, 
para a retomada do crescimento, do desenvolvimento 
se não for pela via do investimento público e privado. 
Privado na medida em que haja segurança jurídica de 
que o empreendedor privado tenha respaldo legal para 
que aquilo que foi oferecido ou foi prometido venha a 
acontecer. Isso não está acontecendo e não tem ha-
vido investimento privado.

Investimento público não existe, só existe em nível 
pequeno, ineficiente porque o déficit de caixa, resultante 
do serviço da dívida que chega a quase R$2 trilhões, 
R$2 trilhões, sobra que possibilite investimento públi-
co de qualidade. Sobra o quê? Sobra, Srª Presidente, 
o BNDES, que sempre foi uma instituição sadia e que 
revela agora números extremamente preocupantes, 
atrelados a uma situação a que vou chegar das esta-
tais, de um modelo. 

O PIB de 0,9% teria que ser, para haver reação, 
combatido com investimentos fortes e investimentos 
reprodutivos. O BNDES que é, repito, a maior locomo-
tiva em matéria de investimentos no Brasil, até 2012, 
transferiu para a iniciativa privada ou para – aí está o 
problema – para empresas estatais R$490 bilhões, 
transferidos do Tesouro Nacional. Recursos basica-
mente transferidos do Tesouro Nacional que não ti-
nha esse dinheiro; emitiu títulos públicos, paga juros 
por eles e transferiu esses recursos, R$490 milhões, 
para investimentos em estatais ou empresas privadas. 

Foram bem administrados? É mais outro proble-
ma. Não foram e os números revelam: em 2011, o lucro 
do BNDES foi de R$9 bilhões – beleza de lucro. Em 
2012, o lucro anunciado foi de R$8,2 bilhões, que não 
foi, na verdade, R$8,2 porque tem que ser subtraído 
de R$2.4 bilhões que é a desvalorização de um ativo 
que o BNDES guarda, transferindo da União para o 
BNDES que são ações de estatais, que desvaloriza-
ram R$2,4 bilhões, produzindo um lucro ao invés dos 
R$9 bilhões de 2011, apenas R$5,8 bilhões em 2012. 
Estamos falando em perto da metade da eficiência, e 
isso remete a um raciocínio, Senador Ferraço. 

(Interrupção do som.)

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Já 
concluo, Sr. Presidente (Fora do microfone). 

Raciocínio perverso em cima do BNDESPar, que 
é o braço do BNDES que atua sobre os financiamentos 
em empresas privadas.

O BNDES tem 142 empresas. A carteira do BN-
DES é composta por 142 empresas. O valor patrimonial 
delas caiu de R$89,7 bilhões para R$78,2 bilhões, por-
que essas empresas perderam eficiência, se desvalo-
rizaram no mercado, produto de quê? Do BNDESPar. 
Como BNDESPar? O BNDESPar investe em empresa 
privada? Deveria ser.

Senador Aloysio, o BNDESPar, em 2011, teve 
um lucro de R$4,3 bilhões. Em 2012, o lucro caiu para 
R$298 milhões. De R$4,3 bilhões, para R$298 milhões! 
Sabe por quê? Porque, fundamentalmente, os investi-
mentos foram feitos em estatais: Petrobras e Eletrobras.

Eu gostaria, Srª Presidente, de revelar aqui um 
fato de que a Nação não tem conhecimento. O valor 
patrimonial da Petrobras, o valor da Petrobras, vendido, 
é 65% do seu valor patrimonial. Uma empresa como 
a Petrobras, que já foi uma das gigantes de petróleo, 
tem, hoje, valor venal de 65% do valor patrimonial. Ela 
não vale o patrimônio dela. Por quê? Por insegurança.

A Eletrobras, cuja ação valia, em 2011, R$26,00, 
em 2012 vale R$12,5. Vale menos da metade. Por con-
ta de quê? De políticas de governo amparadas pelo 
BNDES, que está jogando o dinheiro do Tesouro no 
prejuízo das estatais da má gestão. No prejuízo das 
estatais por má gestão. Como má gestão?

(Interrupção do som.)
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Eu 

pediria a V. Exª só mais um minuto que eu já vou con-
cluir (Fora do microfone).

A Petrobras produziu autossuficiência do petró-
leo no Brasil com o modelo de concessões. O governo 
mudou para o modelo de partilha, que determina que a 
Petrobras deva participar de todos os empreendimen-
tos de risco com a participação de 30%. A Petrobras, 
descapitalizada como está, não tem 30% para parti-
cipar de coisa nenhuma. Resultado: nós perdemos a 
autossuficiência do petróleo e o dinheiro do BNDES 
aplicado na Petrobras gerou essa perda de lucro, le-
vando a queda e coice. 

Por essa razão, Srª Presidente, por entender... Eu 
confio no Presidente Luciano Coutinho, eu acho que ele 
é um técnico de muito bom nível, mas por melhor que 
seja, a instituição e a direção precisam ser avaliados, 
investigados e acompanhados. E eu estou, Senador 
Ricardo Ferraço, encaminhando à Mesa do Senado 
um projeto de resolução que obriga...

(Soa a campainha.)
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O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – 
...ao Presidente do BNDES a vir ao Senado, de três 
em três meses, prestar contas da sua ação e da ação 
da instituição no rumo dos investimentos, públicos e 
privados, que o banco financia.

Pelas razões que aqui expus, do tempo de que 
pude dispor, a economia do País vai mal; a principal 
locomotiva que poderia ir bem vai mal e é preciso, no 
mínimo, que o Congresso Nacional, que tem bons no-
mes, bons valores,...

(Soa a campainha.)
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – 

...possa dar a sua contribuição, no sentido de que se 
inverta a curva do mal para o bem.

Obrigado, Srª Presidente.

Durante o discurso do Sr. José Agripino, o Sr. 
Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a ca-
deira da Presidência, que é ocupada pela Srª. 
Vanessa Grazziotin.

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – A Mesa cumprimenta o Senador 
Agripino e, na sequência,...

Sobre a mesa, projeto de resolução que será lido.

É lido o seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO 
Nº 11, DE 2013

Altera a Resolução do Senado Federal nº 
93, de 1970, o Regimento Interno do Sena-
do Federal, acrescentando os §§ 3º e 4º ao 
art. 99, para disciplinar o comparecimento 
trimestral do Presidente do Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES) à Comissão de Assuntos Econô-
micos, em audiência pública, a fim de expor 
e discutir a execução e os fundamentos da 
política de financiamento de investimentos 
em todos os segmentos da economia nos 
quais o Banco atua, incluindo-se as suas 
dimensões social, regional e ambiental. 

O Senado Federal resolve:
Art. 1º O art. 99 da Resolução do Senado Fe-

deral nº 93, de 1970, passa a vigorar acrescido dos 
seguintes §§ 3º e 4º:

Art. 99  ...........................................................
 .......................................................................
§ 3º A Comissão promoverá audiências pú-
blicas regulares com o Presidente do Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES) para discutir a execução e os 
fundamentos, no trimestre anterior, da política 

de financiamento de investimentos de longo 
prazo em todos os segmentos da economia 
nos quais o Banco atua, incluindo-se as di-
mensões social, regional e ambiental, e as 
perspectivas da referida política. 
§ 4º As audiências de que trata o § 3º ocor-
rerão na primeira quinzena de fevereiro, abril, 
julho e outubro, podendo haver alterações de 
datas decorrentes de entendimento entre a 
Comissão e o Presidente do Banco Nacio-
nal de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES). (NR)

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação.

Justificação

A Constituição da República reserva ao Senado 
Federal, além da clássica função de Casa revisora, um 
papel de extrema relevância no que diz respeito ao ne-
cessário e imprescindível equilíbrio federativo – tanto 
no seu aspecto de representação política, quanto no 
seu aspecto de equilíbrio econômico regional e setorial.

Além disso, ao Senado Federal é reservada com-
petência privativa para – igualmente numa perspectiva 
de equilíbrio da federação e das relações entre seus 
entes – controlar o endividamento do setor público. Vale 
dizer, dispor sobre regras concernentes ao financia-
mento do desenvolvimento pela via de empréstimos, 
incluindo-se, naturalmente, as operações realizadas 
pelas entidades oficiais de crédito.

Por outro lado, a Constituição Federal atribui 
competência para as Comissões do Congresso Na-
cional e de suas Casas para, em razão de matérias 
de suas competências, “convocar Ministros de Estado 
para prestar informações sobre assuntos inerentes a 
suas atribuições”, assim como “solicitar depoimentos 
de qualquer autoridade ou cidadão”, consoante o dis-
posto no art. 58, §2º, incisos III e V, da Lei Maior.

Conforme o art. 99 do Regimento Interno do 
Senado Federal (RISF), compete à Comissão de As-
suntos Econômicos (CAE) opinar sobre os assuntos 
econômicos e financeiros de todas as proposições que 
lhe forem submetidas. À CAE compete, ainda, dentre 
outras atribuições, opinar sobre os problemas econô-
micos do País, a política de crédito e de câmbio, os 
tributos, as finanças públicas, além de uma série de 
outros temas igualmente relevantes.

Com efeito, enfatizo na justificação deste Proje-
to que a experiência adquirida com as audiências pú-
blicas trimestrais e regularmente realizadas na CAE 
para tratar das questões monetárias, cambiais e cre-
ditícias, mediante o comparecimento do Presidente 
do Banco Central para expor e discutir a execução da 
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política monetária no trimestre anterior, tem sido ex-
tremamente positiva. 

Com efeito, os relatos apresentados e os deba-
tes que se seguem tem sido, inegavelmente, enrique-
cedores tanto para os agentes públicos no âmbito do 
Poder Executivo e do Poder Legislativo, quanto para 
os agentes privados, na medida em que a transpa-
rência nas informações e nas análises irradia-se, de 
forma instantânea, auditiva, visual e virtual por toda 
a sociedade.

Com o presente Projeto, proponho que esse 
modelo seja ampliado a fim de que a CAE possa pro-
mover a realização de audiências regulares – também 
trimestrais – com o Presidente do Banco de Desenvol-
vimento Econômico e Social (BNDES), para que expo-
nha e discuta com os membros da Comissão e demais 
Senadores a execução e os fundamentos da política 
de financiamentos adotada pela instituição no trimes-
tre anterior, bem como as suas perspectivas sobre a 
atuação da entidade no curto, médio e longo prazos. 

Como se sabe, trata-se de empresa estatal com 
larga experiência no financiamento de longo prazo do 
desenvolvimento brasileiro, mormente no que se re-
fere à expansão do setor industrial, do agronegócio, 
da infraestrutura, do comércio interno e externo, da 
inovação, assim como das pequenas e médias empre-
sas, entre outros setores. A política implementada pelo 
Banco envolve ações que, de forma inexorável, impac-
tam fortemente o lado real da economia, na medida 
em que contribuem para o fomento da produção, do 
emprego e da renda, além de colaborar com o nosso 
desenvolvimento tecnológico. 

As audiências regulares com o Presidente do 
BNDES, na forma proposta, permitirão também ava-
liar a dimensão setorial, regional, social e ambiental 
dos investimentos realizados com os financiamentos 
do Banco, e formular, em tempo hábil, possíveis cor-
reções de rumos. 

Esse amplo e diversificado aspecto da atuação 
do BNDES tem maior relevo ainda, considerando-se a 
quadra que ora atravessamos, em que a crise econômi-
ca mundial tem afetado negativamente o crescimento 
econômico do PIB brasileiro e, que, por outro lado, o 
País precisa de investimentos inadiáveis em sua infra-
estrutura de transportes e de energia para alcançar e 
sustentar taxas de crescimento real substancialmente 
mais elevadas do que as recentemente verificadas. 

Por fim, as informações, análises e sugestões 
derivadas das audiências subsidiarão todos os Sena-
dores nas almejadas sessões temáticas desta Casa. 

Conto com o apoio dos ilustres pares para a apro-
vação da presente iniciativa. 

Sala das Sessões, – Senador José Agripino

LEGISLAÇÃO CITADA

RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL  
Nº 93, DE 1970 (RISF)

Art. 99. À Comissão de Assuntos Econômicos 
compete opinar sobre proposições pertinentes aos 
seguintes assuntos:

I – aspecto econômico e financeiro de qualquer ma-
téria que lhe seja submetida por despacho do Presidente, 
por deliberação do Plenário, ou por consulta de comissão, 
e, ainda, quando, em virtude desses aspectos, houver re-
curso de decisão terminativa de comissão para o Plenário;

II – (Revogado.)
III – problemas econômicos do País, política de cré-

dito, câmbio, seguro e transferência de valores, comér-
cio exterior e interestadual, sistema monetário, bancário 
e de medidas, títulos e garantia dos metais, sistema de 
poupança, consórcio e sorteio e propaganda comercial;

IV – tributos, tarifas, empréstimos compulsórios, 
finanças públicas, normas gerais sobre direito tributário, 
financeiro e econômico; orçamento, juntas comerciais, 
conflitos de competência em matéria tributária entre a 
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 
dívida pública e fiscalização das instituições financeiras;

V – escolha dos Ministros do Tribunal de Contas da 
União (Const., arts. 49, XIII, e 52, III, b), e do presiden-
te e diretores do Banco Central (Const., art. 52, III, d);

VI – matérias a que se referem os arts. 389, 393 
e 394; VII – outros assuntos correlatos. (NR)

§ 1º A Comissão promoverá audiências públicas 
regulares com o Presidente do Banco Central do Brasil 
para discutir as diretrizes, implementação e perspecti-
vas futuras da política monetária.

§ 2º As audiências de que trata o § 1º deste arti-
go ocorrerão na primeira quinzena de fevereiro, abril, 
julho e outubro, podendo haver alterações de datas 
decorrentes de entendimento entre a Comissão e a 
Presidência do Banco Central do Brasil.

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – A Presidência comunica ao Plenário a 
abertura de prazo de cinco dias úteis, perante a Mesa, 
para apresentação de emendas ao Projeto de Resolu-
ção nº 11, de 2013, que acaba de ser lido, nos termos 
do art. 235, II, “a”, do Regimento Interno.

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – Sobre a mesa, requerimentos que 
serão lidos.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO  
Nº 110, DE 2013

Requeiro, nos termos do art. 13, combinado com o 
art. 40, ambos do Regimento Interno do Senado Federal, 
licença dos trabalhos da Casa nos dias 7 e 8 de março de 
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2013, com ônus para a Casa, para desempenho de mis-
são destinada a realizar visita as obras de Transposição do 
Rio São Francisco, conforme Plano de Trabalho aprovado 
pela Comissão Externa para acompanhar os Programas 
de Transposição e Revitalização do rio São Francisco – 
CTERIOSFR, criada pelo RQS nº 514, de 2011.

Sala das Sessões, – Senador Vital do Rêgo.

REQUERIMENTO  
Nº 111, DE 2013

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do disposto no art. 40, do 

Regimento Interno do Senado Federal, autorização para 
participação, na qualidade de representantes da Comis-
são Externa para Acompanhar os Programas de Transpo-
sição e Revitalização do Rio São Francisco, do Senado 
Federal, de visita as obras de transposição do Rio São 
Francisco do eixo norte, que se realizará nos dias 7 e 8 
de março do corrente ano, conforme programação anexa.

Sala das Sessões, – Senador Cícero Lucena.

REQUERIMENTO  
Nº 112, DE 2013

Senhor Presidente,
Com fundamento nos termos do artigo 40 do Re-

gimento Interno do Senado Federal, requeiro a Vossa 
Excelência licença para representar a Casa, na condi-
ção de relator da Comissão Externa para acompanhar 
os Programas de Transposição e Revitalização do rio 
São Francisco, em visitas a serem realizadas nos dias 
7 e 8 de março do corrente.

Comunico ainda, para efeito do disposto no ar-
tigo 13, que me ausentarei dos trabalhos da Casa no 
mesmo período.

Sala das Sessões, março de 2013. – Senador 
Humberto Costa.

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Os requerimentos que acabam de ser 
lidos vão à publicação.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO 
Nº 113, DE 2013

Senhor Presidente,
Nos termos do disposto no art. 258 e seguintes 

do Regimento Interno do Senado, requeiro tramitação 
conjunta do Projeto de Lei do Senado nº 455, de 2012, 
com o Projeto de Lei do Senado nº 456, de 2012, e 
com o Projeto de Lei do Senado nº 470, de 2012, por 
regularem a mesma matéria.

Sala das Sessões, 5 de fevereiro de 2013. – Se-
nador Sérgio Souza.

(À Mesa, para decisão.)

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – O requerimento que acaba de ser lido 
será despachado à Mesa para decisão.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES.) 
– Pela ordem, Presidente.

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Pois não.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Consulto a V. 
Exª sobre a Ordem do Dia. O Regimento determina 
que 16 horas devamos iniciar as deliberações sobre 
a Ordem do Dia. Já são 16 horas e 30 minutos e não 
temos, ainda, um posicionamento da Mesa, relacionado 
ao início dos trabalhos relacionados à Ordem do Dia. 

É a consulta que faço a V. Exª.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-

co/PCdoB – AM) – Perfeitamente, Senador Ferraço.
O Presidente Renan Calheiros está se dirigindo 

ao plenário. Enquanto ele não chega para abrir a Or-
dem do Dia, convidamos, para fazer o uso da palavra, 
o Vice-Presidente desta Casa, Senador Jorge Viana.

Com a palavra, Senador.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Pronun-

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª 
Presidenta, colegas Senadores, Senadoras, venho à 
tribuna desta Casa, a nossa Casa. Queria cumprimentar 
a todos que nos acompanham pela TV Senado, pela 
Rádio Senado, para cumprimentar o Governador Tião 
Viana e fazer registro, aqui no Senado – esta Casa em 
que ele atuou com tanta dedicação, durante mais de 
uma década, e onde chegou à Vice-Presidência e à 
Presidência –, cumprimentá-lo pela execução de um 
programa que tem, no BNDES, um grande parceiro; no 
Governo Federal, um aliado; e, nas condições novas 
de que o Acre dispõe, a possibilidade de implementar 
um programa que, não tenho nenhuma dúvida, é um 
programa que todo governador do nosso País queria 
poder implementar. 

Refiro-me ao Programa BNDES Fase 5. Esse 
é um programa que tive o privilégio de, depois, com 
ajuda inclusive do Senador Tião Viana, dos Senado-
res do Acre – na época, Marina Silva –, do Secretário 
Gilberto Siqueira, do Secretário Mâncio Cordeiro, de 
uma equipe... Conseguimos fazer do Acre um Estado 
exemplar do ponto de vista fiscal, financeiro. Enfren-
tamos todas as dificuldades e, com isso, adquirimos 
crédito, pagando as contas deixadas pelos governos 
que nos antecederam. O Governo do Acre já pagou 
mais de R$2 bilhões de dívidas, criou condição, com 
crescimento econômico, para implementar programas 
de financiamento, seja junto ao Banco Mundial, seja 
junto ao BNDES, especificamente junto ao BID. Esse 
programa, que está na Fase 5, é um programa feito 
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junto com o Banco Interamericano de Desenvolvimento 
e tem o BNDES como parceiro.

Devemos muito àqueles que começaram, como 
o Secretário Gilberto Siqueira e equipe, mas o Gover-
nador Tião Viana também foi fundamental, ainda como 
Senador, para viabilizar as condições para que pudés-
semos ter reunidas as oportunidades de investimentos 
que o Governador hoje implementa.

O Governador Tião Viana está andando pelos 
Municípios. Andou em Feijó, em Tarauacá, e tornou 
públicos os investimentos que serão feitos, próximos 
de R$100 milhões; passou em Xapuri, Epitaciolândia, 
e anunciou os investimentos que são fundamentais 
para o desenvolvimento da atividade industrial, da ge-
ração de emprego, para as melhorias urbanas, para o 
saneamento básico nas cidades, e o fortalecimento do 
que nós entendemos ser fundamental para o Estado: 
a economia florestal.

Mais recentemente, o Governador Tião Viana, 
inclusive acompanhado do Senador Anibal Diniz, dos 
seus Secretários todos, anunciou os investimentos na 
nossa querida Brasileia e Assis Brasil. São Municípios 
do Alto Acre, como nós chamamos. Municípios que, 
inclusive, são o berço da minha família. Meu pai é ori-
ginário de Brasileia. Ali, temos uma relação afetiva, e 
o Governador Tião Viana anunciou investimento de 
R$180 milhões para os próximos anos naquela região 
do Estado. São investimentos que estão diretamente 
vinculados à atividade produtiva e à área social, e, na 
área produtiva, vinculados diretamente à atividade do 
uso sustentável da floresta, ao apoio à pequena pro-
dução, à industrialização, especificamente na área do 
Alto Acre. Os Secretários todos estavam lá, inclusive 
o Secretário da Indústria e Comércio, Edvaldo Maga-
lhães, e toda a equipe de Governo.

Lamentavelmente, por conta de atribuições e de 
tarefas que desenvolvo aqui nesta Casa, principalmente 
agora como Vice-Presidente do Senado, não me pude 
fazer presente. Mas quero cumprimentar as populações 
de todos esses Municípios, como aconteceu também 
com Bujari, Porto Acre, Sena Madureira, por contarem 
com a atenção do Governador, que, pessoalmente, dia-
logou com a sociedade, reunindo prefeitos e fazendo 
a prática de uma política que muitos só praticam na 
teoria: a política suprapartidária.

Não tenho dúvida de que as medidas adotadas 
pelo Governador Tião Viana, pelo nosso Governo, põem 
fim ao enfrentamento eleitoral, pois alguns, mesmo elei-
tos – alguns prefeitos do Acre –, teimavam em esticar 
o período eleitoral. Os que ganharam a eleição têm 
de agora trabalhar, e, se possível, trabalhar conjun-
tamente, porque, quando há um enfrentamento entre 
prefeitos, governadores e o Governo Federal, quem 

perde é a população. No caso do Acre, nós aprende-
mos, há muito tempo, que o melhor para a população 
é trabalhar, e sempre trabalhar numa sinergia, como 
eu consegui fazer.

E queria, Srª Presidenta, para deixar bem regis-
trado aqui nos Anais do Senado, fazer um cumprimen-
to muito especial pela agenda que o Governador Tião 
Viana cumpriu nesse final de semana. Dia 2, ele estava 
na margem do Rio Tarauacá, reunindo parte importante 
das lideranças indígenas do Acre. Aqui registro que, 
no caso do Acre, nós temos uma história muito bonita, 
construída, de resgate dos valores do povo indígena.

Neste País, a causa indígena não tem orçamento, 
não tem voz, não tem prioridade. No Acre, nós muda-
mos essa história, porque...

O Sr. Sérgio Petecão (Bloco/PSD – AC) – Se-
nador Jorge Viana, se o senhor pudesse me conceder 
um aparte, ficaria muito grato.

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Já con-
cederei o aparte a V. Exª, com muita satisfação.

No Acre, de alguns anos para cá, temos algo que 
não reproduz o geral de nosso País: a população indí-
gena do Acre praticamente dobrou nos últimos anos. E 
agora surgiu um seriíssimo problema, que é um bom 
problema: é ter mais escolas nas comunidades indí-
genas. O Governador Tião Viana acaba de anunciar 
um programa de investimento de R$5 milhões em 27 
áreas indígenas e que envolve nove Municípios. Esses 
investimentos, que são na atividade produtiva, também 
permitirão a construção de 49 escolas indígenas, tão 
necessárias para as suas crianças, que agora estão 
se multiplicando em nossas aldeias.

É com satisfação que ouço o aparte do Senador 
Sérgio Petecão.

O Sr. Sérgio Petecão (PSD – AC) – Senador Jorge 
Viana, primeiramente, queria agradecer o aparte concedi-
do por V. Exª. Ouvindo atentamente o seu pronunciamento, 
tive o prazer, a felicidade de estar na região do Alto Acre, 
e coincidiu com a agenda do Governador Tião Viana. Na 
verdade, Senador, os números citados por V. Exª no seu 
discurso, dos recursos que o Governador do Estado se 
comprometeu a dar aos Municípios do nosso Estado, 
principalmente aos Municípios do Alto Acre... Estive em 
Assis Brasil, estive em Brasileia, estive em Epitaciolân-
dia e estive também em Senador Guiomard, nesse final 
de semana. O nosso Governador teria passado nesses 
Municípios. O que pude constatar, Senador, é que existe 
certa insegurança por parte dos prefeitos, porque os valo-
res citados por V. Exª são grandes valores de investimen-
tos naquela região. O senhor falou que serão investidos 
mais de R$180 milhões na região do Alto Acre. Todos 
nós estamos torcendo por isso. Queremos nos colocar à 
disposição para que esse investimento chegue à região, 
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ajudando através do nosso mandato. Mas o que vimos, 
num passado bem recente, é que esses compromissos já 
foram feitos em alguns Municípios, e esses recursos não 
chegaram. Daí a preocupação de alguns prefeitos, que 
estavam, de certa forma, sem saber o que dizer. A mídia 
já tinha feito a propaganda do recurso, salvo engano em 
Brasileia, de R$105 milhões, e eu tinha acabado de che-
gar quando o Governador já tinha passado... Claro, isso, 
perante a população, tem uma aceitação muito grande, 
mas o medo dos prefeitos é de que esses recursos não 
cheguem, eles criem um compromisso com a população 
e sejam cobrados por isso depois. Então, daí a minha 
preocupação. E queria aqui me colocar à disposição, até 
porque nós estaremos fiscalizando, com certeza, porque 
são grandes quantias essas desse compromisso que o 
Governador Tião Viana assumiu com essas prefeituras. 
Se esse recurso chegar ao Município, com certeza, vai 
ajudar, e muito, esses prefeitos.

(Soa a campainha.)
O Sr. Sérgio Petecão (Bloco/PMN – AC) – Nós 

gostaríamos que essas parcerias também fossem fei-
tas com as prefeituras do Juruá. Nós temos lá a Pre-
feitura de Cruzeiro do Sul, o segundo Município mais 
importante, e nós estaremos aqui. Já queria aproveitar 
e pedir ao Governador que não esquecesse dessas 
prefeituras que hoje são administradas, principalmen-
te, pelos prefeitos de oposição. Então, primeiramente, 
quero parabenizar e também quero me colocar à dispo-
sição para que nós possamos ajudar, através do nosso 
mandato, esse recurso a chegar, porque criou-se essa 
expectativa no Município. Os prefeitos, de uma certa 
forma, estão felizes, mas preocupados, porque se tra-
ta de grandes quantias de investimentos, e, queira ou 
não queira, isso gera uma intranquilidade.

Então, era nesse sentido que eu queria colocar 
aqui...

(Interrupção de som.)
O Sr. Sérgio Petecão (PSD – AC) – ...o nosso 

mandato à disposição (Fora do microfone.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Gos-

taria de agradecer o aparte (Fora do microfone.) de 
V. Exª, Senador Sérgio Petecão, e peço à Mesa só o 
tempo de concluir, já que cedi uma parte do tempo à 
intervenção do Senador Sérgio.

Eu acho, Senador Sérgio Petecão, que não precisa 
haver intranquilidade nenhuma – como ouvi aqui – nem 
de V. Exª, que está disposto, se colocando para ajudar, 
muito menos dos prefeitos. O trabalho está sendo feito 
de forma suprapartidária. São recursos que compõem 
projetos que foram construídos ao longo desses anos. O 
Governador Binho fez uma implementação importante. 
Agora, o Governador Tião Viana reestruturou os progra-
mas de parcerias e está fazendo esses investimentos. 

Eles foram aprovados na Assembleia, são somas vul-
tosas mesmo. Vão nos ajudar a consolidar, por exem-
plo, vão ajudar a dobrar a capacidade de produção da 
fábrica de preservativos de Xapuri, ajudar a consolidar 
a infraestrutura nas cidades, a consolidar a parte de in-
dustrialização no Alto Acre e fazer com que a qualidade 
de vida na cidade e na área rural melhore. Obviamente 
que, como tem sido noticiado até aqui, nenhum prefeito 
se colocou contra ou contrário. Foi feita uma agenda, 
uma programação suprapartidária.

Pode ficar tranquilo: a próxima que o Governador 
está fazendo é inclusive no Juruá. Já estava marcado para 
os próximos dias, eu não tenho bem ao certo que dia será 
feita essa agenda, mas certamente, com o carinho que 
o Governador Tião Viana tem por Cruzeiro do Sul, pelos 
Municípios do Alto Juruá – Thaumaturgo, Porto Walter, 
Mâncio Lima, Rodrigues Alves –, como eu também tenho, 
esses Municípios estão contemplados. Aquela população 
importante está contemplada nesse programa.

Agora, a aplicação desses recursos será públi-
ca, merece e deve ser acompanhada por todos, como 
V. Exª, que tem a prerrogativa, como parlamentar, de 
acompanhá-la.

O mais importante, eu queria dizer, é que a apli-
cação desses recursos não pode gerar intranquilidade: 
tem de gerar tranquilidade. O Brasil cresceu pouco, no 
ano passado, porque os investimentos públicos não 
foram do tamanho que nós sonhávamos. A maioria 
dos Estados está penando, querendo ter capacidade 
de endividamento, de investimento e aplicar esses in-
vestimentos públicos para ajudar a gerar emprego e 
renda. O Acre tem isso graças a um trabalho continu-
ado, a uma política que tem começo, meio e fim, que 
visa, especificamente, a desenvolver o Acre inteiro e a 
melhorar a vida do povo acriano, independentemente 
do Município. Isso está sendo feito porque estamos 
usando corretamente o poder que o povo nos conferiu, 
como está fazendo o Governador Tião Viana.

Eu desejo a mesma sorte aos prefeitos que as-
sumiram agora: que não usem as prefeituras para os 
enfrentamentos, embates e politicagem, mas usem as 
prefeituras para trabalhar, se possível, em parceria com 
o Governador, que tudo que quer é seguir trabalhando 
pelo bem do povo acriano.

Agradeço a V. Exª e cumprimento o Governador 
Tião Viana e toda a equipe pelo sucesso que está sen-
do a implementação dessa fase do nosso programa 
de desenvolvimento.

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – A Mesa cumprimenta S. Exª o Senador, 
e lhe devolvo a Presidência dos trabalhos.
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Antes, porém, eu gostaria de chamar, Senador 
Eunício, o Senador Inácio Arruda, que se inscreveu 
para o período de comunicações inadiáveis.

Então, passamos a palavra ao Senador Inácio 
Arruda e devolvemos a Presidência ao Senador Jor-
ge Viana.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. 
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do 
orador.) – Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, faço 
esta comunicação inadiável face à visita que realizei, 
juntamente com o Presidente do meu partido no Es-
tado do Ceará, o Deputado João Ananias, Deputado 
Federal do PCdoB, e o Deputado Estadual Lula Morais, 
à região dos sertões de Crateús.

Trata-se, Srª Presidente e Sr. Presidente, neste 
momento de transição da Mesa, Senadora Vanessa, 
Senador Jayme Campos, de uma das regiões, digamos 
assim, mais atingidas pelo fenômeno da estiagem que 
se alastrou por todo o Nordeste brasileiro.

O Ceará foi fortemente atingido, porque, como os 
senhores sabem, o nosso Estado, além da estiagem 
prolongada, também se caracteriza por estar assen-
tado em um cristalino, o que agrava as condições de 
sobrevivência adequada naquela região.

Crateús, Ararendá, Poranga, Ipaporanga, as ci-
dades de Pedra Branca, Independência, Novo Oriente, 
Quiterianópolis, Ipueiras, todas presentes nesse en-
contro, juntamente com os prefeitos de Independência, 
Crateús e Ipu, e todos com elevado grau de preocupa-
ção com o prolongamento da estiagem, que foi forte 
no ano de 2012 e que adentra o ano de 2013, já che-
gando ao terceiro mês de estiagem em nosso Estado.

Claro, a estiagem atinge também os Estados da 
Paraíba, do Rio Grande do Norte, de parte significativa 
do Piauí, do Maranhão, o alto sertão pernambucano, 
Sergipe, fortemente atingido pela estiagem, e Alagoas. 
Agora, essa realidade precisa de respostas, de mais 
velocidade nas respostas.

Há um exemplo que a gente poderia aproveitar 
bem. Desde 2009, depois de um longo debate, depois 
de um período de preparação, nós conseguimos colo-
car no Plano de Aceleração do Crescimento a obra de 
construção de uma barragem na região de Crateús, 
com vistas a acumular 520 milhões de metros cúbicos 
de água. Em 2009, entrou no PAC, já com projeto, Re-
latório de Impacto Ambiental, que começou com uma 
emenda pequena que coloquei no Orçamento em 2006 
– em 2006! Fizemos ali a primeira emenda para garantir 
a construção dessa importante barragem do Lago de 
Fronteiras, no Rio Poti, um rio interestadual que nasce 
no Ceará e que vai até a cidade de Teresina, no Piauí.

Hoje, março de 2013, depois de a obra estar 
presente no Plano de Aceleração do Crescimento du-

rante os anos de 2010, 2011, 2012 inteiros, nós não 
conseguimos fazer a licitação da obra. Três anos se-
guidos no Plano de Aceleração do Crescimento e para 
a construção da barragem do Lado de Fronteiras, até 
agora, o DNOCS, órgão do Ministério da Integração, 
não conseguiu fazer a respectiva licitação.

A cada período marcado para a licitação vem um 
anúncio de que foi suspensa a licitação, porque precisa 
de um ajuste com o Tribunal de Contas, precisa de um 
ajuste no projeto. Quer dizer, há sempre uma desculpa 
adicional, e o resultado é que a região de Crateús está 
na iminência de entrar num colapso de abastecimento 
na sede do Município, com uma população de mais de 
50 mil pessoas. Não é um abastecimento fácil, meu caro 
Senador Pedro Taques, V. Exª que é do Mato Grosso 
e tem a sorte de ter muita chuva por lá.

Uma estiagem de quase dois anos numa região do 
semiárido não é parada fácil. E assistir a uma obra, que eu 
digo redentora para a região, ser sistematicamente adiada, 
ser sistematicamente colocada para depois, sem conse-
guir andar uma licitação... São três anos! Sinceramente, 
não podemos admitir que algo dessa natureza perdure.

Por isso, Sr. Presidente, dou essa indicação de que 
é preciso agilidade. Estamos na estiagem? Pois vamos 
aproveitar e fazer essas obras, que permitem acumular 
água para enfrentarmos as futuras estiagens, porque elas 
vão acontecer. É da natureza da nossa região. Há milha-
res e milhares de anos que isso ocorre. Não podemos 
apenas esperar que volte, daqui a três, quatro anos, outro 
período de estiagem e sejamos de novo atingidos forte-
mente, com ausência de água para o abastecimento ...

(Interrupção do som.)
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 

... de forma nenhuma admitir.
Estivemos também na região de Sobral, reunindo 

ali também dez Municípios da região. E a realidade é a 
mesma! Trata-se de uma região que reúne a Serra da 
Meruoca, que reúne a Serra da Ibiapaba, que é uma 
região produtora; é uma região que produz flores, ver-
duras, frutas para o nosso Estado e, em determinadas 
regiões, até frutas para exportação.

Então, estamos diante dessa calamidade quando 
poderíamos estar acelerando.

Por favor, Tribunal de Contas da União, Ministério 
Público: é seca! É estiagem prolongada! Precisa haver 
mais velocidade nos empreendimentos públicos da 
região. Precisa de urgência! Não vamos deixar que 
o nosso Nordeste, com a interligação de bacias que 
iremos visitar agora...

(Soa a campainha.)
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 

Vou concluir, Sr. Presidente.
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Vamos fazer uma visita agora, na quinta e sexta-
-feira, com os Senadores Vital do Rêgo e Cícero Luce-
na, que estão coordenando uma comissão temporária 
da Comissão de Infraestrutura, às obras de interliga-
ção de bacias. 

Nós queremos velocidade nessa obra, que tem 12 
trechos. Não é possível que fique parada seis meses, 
sete meses, um ano. Isso é inaceitável! Isso prejudi-
ca a Região Nordeste, prejudica os nossos Estados e 
prejudica o meu Estado, o Ceará!

Por isso, peço o apoio desta Casa para que pres-
sionemos, no bom sentido, porque o que queremos é 
a obra feita, é a conclusão dessa obra. Nós não acei-
tamos que essa paralisia leve a nossa região a uma 
situação de crise.

Esse é o nosso apelo, Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Inácio Arruda, a Srª. 
Vanessa Grazziotin deixa a cadeira da Presi-

dência, que é ocupada pelo Sr. Jorge Viana, 
Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – O Senador Flexa é o próximo orador.

Antes, porém, atendendo a solicitação do Líder 
Randolfe Rodrigues, há expediente sobre a mesa:

Nos termos do art. 336, inciso II, do Regimento 
Interno, requeremos urgência para o PLS nº 
129, de 2012, de autoria da CPI que apurou 
supostas irregularidades no Ecad, que dis-
põe sobre a gestão coletiva de direitos auto-
rais e estabelece condições para o exercício 
das prerrogativas do Escritório Central, cujo 
objetivo é a arrecadação e a distribuição dos 
direitos relativos à execução pública de obras 
musicais e fonogramas.
Assinam os Líderes, conforme o Regimento 
estabelece.

É o seguinte o requerimento na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC) 
– O requerimento será votado após a Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – A Presidência designa, como membro titular, o 
Deputado Cesar Colnago, em substituição ao Deputado 
Bruno Araújo, e, como membro suplente, o Deputado 
William Dib, em substituição ao Deputado Cesar Col-
nago, para integrarem a Comissão Mista destinada a 
proferir parecer à Medida Provisória n° 595, de 2012, 
conforme os Ofícios nºs 113 e 114, de 2013, da Lide-
rança do PSDB na Câmara dos Deputados.

Os ofícios serão encaminhados à Comissão Mista 
para serem juntados ao processado da matéria.

São os seguintes os ofícios:

Of. nº 113/2013/PSDB

Brasília, 5 de março de 2013

Assunto: Indicação de Membro de Comissão.
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Willim Dib, 

em substituição ao Deputado Cesar Colnago, como 
membro suplente, para integrar a Comissão Mista des-
tinada a proferir parecer a Medida Provisória nº 595/12, 
que dispõe sobre a exploração direta e indireta, pela 
União, de portos e instalações portuárias e sobre as 
atividades desempenhadas pelos operadores portuá-
rios, e dá outras providências.

Respeitosamente, – Deputado Carlos Sampaio 
Líder do PSDB.

Of. nº 114/2013/PSDB

Brasília, 5 de março de 2013

Assunto: Indicação de Membro de Comissão.
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Cesar 

Colnago, em substituição, ao Deputado Bruno Araújo, 
como membro titular, para integrar a Comissão Mista 
destinada a proferir parecer a Medida Provisória nº 
595/12, que dispõe sobre a exploração direta e indi-
reta, pela União, de portos e instalações portuárias e 
sobre as atividades desempenhadas pelos operadores 
portuários, e dá outras providências.

Respeitosamente, – Deputado Carlos Sampaio 
Líder do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Com a palavra, o Senador...

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – 
Presidente..

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC) 
– Caro Senador Mário Couto, peço a compreensão de 
V. Exª, pois estou atendendo a uma solicitação do Pre-
sidente, que gostaria de chegar. Caso ele não chegue 

enquanto estiver falando o Senador Flexa Ribeiro, vou 
iniciar a Ordem do Dia, e V. Exª será o primeiro inscrito.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Está 
bem. Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Peço desculpas a V. Exª.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Ima-
gine, Sr. Presidente. Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Concedo a palavra ao Senador Flexa Ribeiro 
pelo tempo regimental de dez minutos.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, Senador Jorge Viana, Srªs Senadoras e 
Srs. Senadores, vim a esta tribuna na semana passada 
para falar sobre o jeito PT de governar o País. Falei 
sobre a postura ambivalente do Governo em relação 
ao setor privado, às vezes confusa e às vezes quase 
truculenta, e como essa postura explica em boa parte 
os baixos níveis de investimento que apresentamos 
em relação ao resto do mundo.

Um dos focos do meu discurso foi a interferência 
do Governo em contratos de concessão para exploração 
de portos e terminais de carga já assinados. Hoje, quero 
tratar de um tema não menos alarmante – a Eletrobrás, 
Senador Edison Lobão Filho. V. Exª tem, como eu, a 
certeza de que o Ministro Edison Lobão desenvolve 
um trabalho meritório à frente do Ministério das Minas 
e Energia. Lamentavelmente, no entanto, o Governo 
atropela com medidas provisórias sem antes ter um 
entendimento com a sociedade e com o Congresso.

Já disse aqui diversas que, quanto ao mérito da 
medida provisória que reduziu o custo da energia, to-
dos somos a favor. O problema é a forma como fazer 
isso. Seria muito simples, e vou dizer isso no meu pro-
nunciamento, Senador Aloysio Nunes Ferreira, que o 
Governo, para reduzir a tarifa de energia, abrisse mão 
do PIS e Cofins. Não. Ele não abre mão de nada, de 
nenhuma receita, mas quer impor a sua vontade impe-
rial para reduzir o custo da energia, criando problemas 
para a Eletrobrás, como vou dizer em seguida.

A ação da companhia, Srªs Senadoras e Srs. 
Senadores, segundo reportagem publicada no dia 1º 
de março, no portal Blumberg, é negociada atualmen-
te por 0,11 vezes o seu valor patrimonial – a menor 
relação entre as 3 mil maiores empresas do mundo. 
E, mesmo assim, a maioria dos analistas recomenda 
aos seus clientes a venda dos papéis. E o motivo é, 
sem duvida, o uso político da companhia, Senador 
Armando Monteiro, Senador Cyro Miranda. Senador 
Armando Monteiro, como eu oriundo da iniciativa pri-
vada, da livre concorrência, V. Exª não comunga – te-
nho certeza absoluta – dessa forma de ação, eu diria, 
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confusa do Governo, do Executivo, que traz, assim, 
a perda de credibilidade e a baixa dos investimentos 
necessários em nosso País.

O corte nas tarifas de energia, imposto à empresa 
pela Presidente Dilma Rousseff, fez com que as ações 
da companhia caíssem 22% nos últimos seis meses – 
queda dez vezes superior à observada pelo Ibovespa.

A renovação das concessões nos termos im-
postos gerará perdas bilionárias fazendo com que, no 
lugar dos planos de expansão, a companhia prepare 
planos para cortar fortemente os custos e, lamentavel-
mente, os investimentos. Assim, quando precisamos 
de investimentos no setor para permitir o crescimento 
econômico, a expectativa do mercado é de um preju-
ízo, Senador Eunício Oliveira, Senador Walter Pinhei-
ro, de R$20 bilhões na Eletrobrás, entre 2013 e 2017.

De acordo com o analista da Geral Investimentos, 
Carlos Müller, o uso político da Eletrobrás motiva esse 
baixo valor da ação da companhia em relação a outras 
do mesmo setor. Segundo ele, a situação enfrentada 
pela Petrobras atualmente, com a política de preços 
de combustíveis sendo controlada para enfrentar a 
inflação e prejudicando os números das empresas, é 
enfrentada por muito mais tempo pela companhia do 
setor de energia.

“Desta forma, a Eletrobrás enfrenta uma série de 
dificuldades”, ressalta Müller, com a companhia vendo 
várias subsidiárias realizando prejuízos. Em uma área, 
Senador Edison Lobão Filho, que é fundamental, eu 
diria, que é determinante para o crescimento do País, 
que é a geração de energia.

Assim, mesmo considerando o valor da ação da 
empresa relativamente muito baixo, o analista também 
recomenda venda para os ativos, em função da baixa 
rentabilidade e das perspectivas ruins de crescimento. 
Dessa forma, mesmo com a queda acumulada nos úl-
timos seis meses, as ações da companhia ainda têm 
espaço para cair mais, afirma Müller.

É o jeito PT de governar o País – minando o 
patrimônio nacional. As grandes empresas estatais – 
Petrobras e Eletrobrás – são pressionadas pelo Gover-
no a tomarem medidas que não fazem muito sentido 
econômico, prejudicando a duramente conquistada 
solidez das empresas.

O Dr. Claudio Sales, do Instituto Acende Brasil, 
descreve a postura desastrosa deste Governo em seu 
artigo “Como Afastar Investimentos”, publicado na Folha 
do dia 18 de fevereiro próximo passado. Diz o artigo:

Os episódios ao redor do processo de renova-
ção de concessões do setor elétrico implemen-
tado pela MP 579/2012 marcam o descompas-
so entre o discurso de atrair investimentos no 
setor e a prática. Foram documentados vários 

episódios que deram péssimos sinais a quem 
planeja investir e, principalmente, a quem já 
provou que acredita no Brasil e já investiu bi-
lhões de reais.
Improviso, desrespeito a rituais regulatórios, 
cálculos e regras sem referências técnicas só-
lidas e, mais recentemente, conflitos e contra-
dições dentro do próprio governo federal colo-
cam sob suspeita a clareza e a determinação 
do governo em garantir o ambiente para que 
os investimentos no setor elétrico aconteçam.
E que não paire nenhuma dúvida: tais investi-
mentos terão de contar com intensa participa-
ção privada porque o populismo tarifário impos-
to pelo governo às estatais sob seu controle 
asfixiou a capacidade de geração de caixa da 
Eletrobrás. Para um país que precisa garantir 
energia para seu crescimento econômico, é di-
fícil entender até quando o setor será vencido 
por interferências políticas que vêm destruindo 
a capacidade de investimento das empresas.

O artigo a que me referi acima segue descre-
vendo o incompetente processo de elaboração da MP 
nº 579, a evidente falta do embasamento técnico e a 
determinação de termos irrealistas para a renovação. 
Esses termos, aliás, foram mantidos até o último dia 
útil antes do fim do prazo para a assinatura dos aditivos 
contratuais – quando, finalmente, o Governo reverteu-
-os por meio de uma nova MP, admitindo erros em cál-
culos iniciais e corrigindo, via portaria interministerial, 
o valor da indenização de diversas hidrelétricas.

O Dr. Claudio Sales fala ainda da pressão exercida 
para que as empresas aceitassem os termos propos-
tos, inclusive com ameaças do diretor-geral da Aneel, 
de que empresas que não aceitassem as condições 
propostas poderiam vir a ser barradas do processo 
licitatório posterior.

Essa postura é lamentável, Senador Ataídes. O 
esforço para reduzir as tarifas de energia elétrica é 
meritório e, mais que isso, fundamental para aumen-
tar nossa competitividade. No entanto, antes de tomar 
as medidas, o Governo deveria ter verificado qual é 
a receita mínima que as empresas precisam para se 
manterem competitivas. E, como apontou o PSDB ao 
longo das discussões da medida provisória, a queda 
nos preços da energia poderia, sim, ser apoiada pela 
redução de encargos como o PIS e o Cofins. O Go-
verno abrindo mão de receita para colocar em favor 
da sociedade brasileira a redução…

(Soa a campainha.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – …

da tarifa, de que todos nós somos a favor.
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Mas não. Esse Governo prefere anunciar promes-
sas. Estudos sérios, discussões construtivas, isso não 
é com ele. É muito bom ficar atento para as palavras 
proferidas no passado, contrastando-as com a situação 
real do presente. A Carta Maior, de 23/11/2006, trou-
xe a matéria, aspas: “Lula aposta na Eletrobrás para 
acelerar o crescimento do PIB”, fecho aspas. Palavras 
do ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 23 de 
novembro de 2006.

A ideia é torná-la uma espécie de Petrobras do 
setor elétrico, com caixa suficiente para bancar 
investimentos necessários à geração de ener-
gia [diz o ex-Presidente]. O fortalecimento da 
Eletrobrás foi discutido pelo presidente, nesta 
quarta-feira (22/11/2006), em uma reunião com 
nove Ministros sobre infraestrutura”, aspas.

Agora sim, aquele texto era da…
(Interrupção do som.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 

…Carta Maior. Agora as palavras do Presidente Lula 
– aspas: “o Presidente manifestou”, melhor (Fora do 
microfone.), palavras do Ministro Paulo Bernardo – as-
pas: “O presidente manifestou a intenção de reforçar 
o papel da Eletrobrás, quer que ela se consolide cada 
vez mais. Para ele ‘a Eletrobrás tem de ser a Petrobras 
do setor elétrico’ ”, disse o Ministro do Planejamento à 
época, em 2006, Paulo Bernardo.

Lamentavelmente para o Brasil, a única verdade 
nesta notícia de seis anos atrás é que, realmente, o 
Governo petista está transformando a Eletrobrás na 
Petrobras do setor elétrico, no sentido de criar dificul-
dades e no efeito de desencorajar os investimentos. 
Lamentavelmente.

E para concluir, Sr. Presidente, Senador Jorge Via-
na, quero aqui festejar. Festejar, hoje, uma data histórica 
para o Congresso Nacional: vamos, logo mais, às 19 
horas, em uma sessão do Congresso Nacional, apre-
ciar os vetos que tratam sobre os royalties do petróleo.

(Soa a campainha.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – E, 

aí sim, o Congresso, exercendo seu poder de legislar, 
vai fazer com que se termine o processo legislativo da 
medida provisória que foi vetada pela Presidenta Dilma 
Rousseff. E hoje, pela apreciação da maioria do Con-
gresso Nacional, nós temos de festejar a derrubada 
desse veto e, quiçá, de outros que foram indevidamente 
apostos pela Presidente Dilma em matérias aprovadas 
pelo Legislativo – pelo Senado e pela Câmara Federal.

Concedo um aparte ao Senador Ferraço.
O Sr. Ricardo Ferraço (Bloco/PMDB – ES) – Se-

nador Flexa Ribeiro, no centro desse debate, a defini-
ção que o Congresso estará tomando, relacionada ao 

conceito do que venham a ser royalties, do que venha 
a ser indenização e compensação. E aí eu quero per-
guntar a V. Exª, que representa um dos mais impor-
tantes Estados desta Federação, grande produtor de 
minério de ferro, impactado pela extração de minério 
de ferro: é justo que o meu Estado, que não produz 
minério de ferro, que não é impactado, possa ser inde-
nizado; possa ser compensado por tudo aquilo que o 
minério de ferro gera, como o impacto ambiental; pelas 
demandas que gera em seu Estado e no campo das 
políticas públicas? Essa é a questão...

(Soa a campainha.)
O Sr. Ricardo Ferraço (Bloco/PMDB – ES) – ...se 

podemos nós, por legislação ordinária, alterar aquilo 
que está consagrado na Constituição Federal, em seu 
art. 20; aliás, definição e conceito que nascem junto 
com a exploração de petróleo e de gás em nosso País 
em 1953. De lá para cá, royalties é compensação, é 
indenização, e não está em debate a propriedade do 
petróleo; não!. A propriedade do petróleo é da União. 
Isso é claro! Portanto, pertence a todos os brasileiros. 
O que está em questão, a decisão que estaremos 
tomando está relacionada ao conceito daquilo que é 
compensação e indenização. Essa é a reflexão que eu 
quero que faça V. Exª. Muito obrigado.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) 
– Agradeço ao Senador Ferraço e quero, Senador 
Wellington Dias, que aniversaria no dia de hoje... Pa-
rabéns.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Solicito ao orador...

O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Eu serei 
bem breve. Obrigado.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– Sr. Presidente, são 17 horas...

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Por gentileza...

O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Obriga-
do, Senador, sendo bem...

(Interrupção do som.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 

(Fora do microfone.) Já concluo, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Pegue um outro microfone, por gentileza.
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Ok. Sr. 

Presidente, rapidamente dizer que o debate realmen-
te, como se vê, vai ser quente. A diferença básica – e 
eu quero só apenas dizer isso, que está no art. 20, e 
que é citado aqui –, é que, no caso do minério, é no 
território do Estado; estamos tratando aqui de petró-
leo em mar, e o mar pertence à União e a todo o povo 
brasileiro. Basicamente isso. Muito obrigado.
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O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – Se-
nador Wellington e Senador Ferraço, eu gostaria mui-
to de abrir o debate. Nós vamos ter tempo para fazer 
isso. Estamos na Ordem do Dia. O Senador Welling-
ton já disse, eu gostaria muito que a CFEM, que são 
os royalties da mineração, fosse igual à do petróleo. E 
vou defender, quando formos explorar minério em mar 
territorial brasileiro, que a CFEM seja distribuída para o 
Brasil todo e não para o Estado que estará fronteiriço 
a essa área. V. Exª terá o meu apoio.

Nós não estamos discutindo petróleo em território 
do Estado. Esse é do Estado que o produz. Nós esta-
mos discutindo petróleo em mar territorial.

(Soa a campainha.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – O 

minério, quando for lá, será de todos os brasileiros. 
Agora, o que nós temos de fazer é que a CFEM do 
minério seja igual à do petróleo. Isso, sim, o Congresso 
tem que fazer no novo Código de Mineração.

Eu quero, então, agradecer e tenho certeza abso-
luta de que nós vamos ter uma noite memorável hoje, 
a partir das 19h, para a derrubada do veto e a distri-
buição dessa riqueza a todos os brasileiros, inclusive 
aos paraenses que são filhos de Deus e são penali-
zados pelo Governo... Os roraimenses, os cearenses, 
todos os brasileiros... Os baianos, os paulistas... Para 
que nós possamos ter essa oportunidade, já que são 
penalizados pela não compensação da exportação dos 
nossos minérios pela Lei Kandir.

Obrigado Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Obrigado. Cumprimento V. Exª, Senador.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) –

ORDEM DO DIA

Item 1:

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  
Nº 31, DE 2012 

(Proveniente da Medida Provisória n° 588, de 2012)

Discussão, em turno único...
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Peço 

a palavra pela ordem, Sr. Presidente. Solicito a V. Exª, 
se possível, preferência para o projeto de resolução 
que autoriza o Governo do Paraná a contrair emprés-
timo externo no valor de US$350 milhões, assunto já 
debatido intensamente nesta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Será considerada a solicitação de V. Exª, não 
havendo objeção do Plenário.

Peço que eu possa concluir a leitura do Item 1 
da pauta, e, logo em seguida, o Senador nobre líder 
do PMDB...

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– Sr. Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Pois não, Senador.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE. 
Sem revisão do orador.) –Sr. Presidente, quero só dizer 
que concordo com a solicitação do Senador Alvaro Dias 
para a inclusão em pauta dessa matéria importante para 
o Estado do Paraná, mas faço uma solicitação a V. Exª: 
há um requerimento de urgência sobre a mesa que foi 
lido, e peço preferência para esse requerimento, que 
se refere à Secretaria da Micro e Pequena Empresa.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – V. Exª será atendido.

Concluo a leitura do Item 1 da pauta.

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
de Conversão nº 31, de 2012, que abre crédito 
extraordinário, em favor de Operações Oficiais 
de Crédito, no valor de um bilhão, seiscentos 
e oitenta e três milhões, setecentos e dezes-
seis mil e quatrocentos reais, para o fim que 
especifica (proveniente da Medida Provisória 
nº 588, de 2012).
Parecer sob nº 50, de 2012, da Comissão Mista 
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscaliza-
ção, Relator: Deputado Zeca Dirceu (PT/PR); 
e Relator Revisor: Senador Wellington Dias 
(PT/PI), favorável, nos termos do Projeto de 
Lei de Conversão nº 31, de 2012, que oferece. 
Prazo final prorrogado: 22.4.2013.

O Projeto de Lei de Conversão nº 31, de 2012, foi 
lido no Senado Federal no dia 20 de fevereiro.

Prestados esses esclarecimentos, passa-se à 
apreciação da matéria.

Em votação os pressupostos de relevância, de 
urgência e de adequação financeira e orçamentária.

Para encaminhar a matéria, tem a palavra o Se-
nador Aloysio Nunes Ferreira.

Com a palavra, o Senador Aloysio.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/

PSDB – SP. Para encaminhar. Com revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, vejam V. 
Exªs a bagunça...

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC) 
– Pedindo licença a V. Exª, quero dizer que, para fazer 
o encaminhamento dos pressupostos, V. Exª dispõe do 
tempo de cinco minutos. Nós temos uma pauta exten-
sa, mas espero contar com a contribuição de V. Exª.
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O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Pois não. É simples, Sr. Presidente.

Vejam V. Exªs a bagunça legislativa que decorre 
desse furor de emissão de medidas provisórias e a 
falta de coordenação entre as lideranças do Governo!

A medida provisória sobre a qual vamos delibe-
rar, sob a forma de projeto de lei de conversão, foi en-
viada ao Congresso Nacional com uma justificativa: a 
justificativa da Senhora Presidente da República era 
a de que se encontrava em tramitação no Congresso 
Nacional, àquela época, à época da edição da medida 
provisória, em novembro do ano passado, o Projeto 
de Lei nº 15, de 2012, um projeto de lei de autoria de 
Poder Executivo, encaminhado por mensagem presi-
dencial em maio de 2012, que abre crédito suplemen-
tar no qual consta o reforço de dotações relativas às 
despesas mencionadas na medida provisória.

Muito bem! Então, evidentemente, a questão 
era urgente naquele momento. O Congresso Nacional 
estava examinando um projeto de lei no qual a Presi-
dente da República pedia a abertura de crédito ao Or-
çamento Fiscal da União de 2012. Então, era urgente, 
uma vez que o Congresso não havia deliberado. Só 
que, da edição da medida provisória até hoje, o Con-
gresso aprovou o Projeto de Lei nº 15. Esse projeto 
está aprovado, foi sancionado pela Presidente da Re-
pública, é lei! As despesas são exatamente essas a 
que se refere a medida provisória. Número a número, 
não existe discrepância entre as despesas a que essa 
medida provisória pretendia fazer face e as despesas 
que constam no projeto, já aprovado e sancionado 
pela Presidente da República: crédito suplementar ao 
Orçamento Fiscal de 2012.

Ora, o empenho, com base na medida provisória, 
é ato jurídico perfeito. A medida provisória tem força 
de lei – todos nós sabemos – a partir da sua edição. 
Então, o empenho está bem feito, não vai ser desfeito, 
não vai ser desconstituído, porque a medida provisória 
estava em vigor, tinha força de lei. Aí o projeto de lei 
que estava tramitando foi convertido em lei.

Desse modo, não há o que se fazer, a não ser, 
Sr. Presidente, declarar prejudicada a medida provi-
sória. Está prejudicada! É o caso típico, clássico, de 
prejudicialidade. A urgência, alegada pela Presiden-
te da República com razão, aliás, na época em que 
editou a medida provisória, não existe mais. O motivo 
da urgência, repito, era a delonga do Congresso em 
aprovar o Projeto de Lei nº 15. Essa era a razão, esse 
era o motivo que inspirou a edição da medida provi-
sória. Essa medida era urgente porque o Congresso 
não havia deliberado. Ora, o Congresso já deliberou. 
Então, não temos mais nada o que fazer com essa 
medida provisória, a não ser, Sr. Presidente, dobrá-la 

e guardá-la na gaveta, no arquivo, por ter sido preju-
dicada. É caso, portanto, de prejudicialidade.

O meu encaminhamento se faz também sob a 
forma de questão de ordem, Sr. Presidente. É preciso 
considerar prejudicada essa medida provisória, primeiro 
porque a urgência não existe mais; segundo, porque o 
objetivo que ela pretendia atingir já foi atingido com a 
promulgação da lei que resultou do Projeto de Lei nº 
15, que é a Lei nº 12.749, de 19 de dezembro de 2012.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – A Mesa vai analisar a solicitação de V. Exª.

Em votação os pressupostos de relevância, de 
urgência e de adequação financeira e orçamentária.

As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores...
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 

Sou pela aprovação, Sr. Presidente. O Bloco de Apoio 
ao Governo os aprova.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Sr. Presidente, há uma questão de or-
dem pendente. Creio que votarmos algo que consta 
de uma lei já sancionada significa “chover no molha-
do”, que é a expressão popular para prejudicialidade.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – V. Exª está tratando da Medida Provisória nº 591?

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Exatamente!

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – A Mesa está levando em conta a solicitação de 
V. Exª, que tem pertinência. Vamos adotar a medida 
necessária. Tendo em vista que ela não está na pauta 
e que, agora, estamos tratando da Medida Provisória 
nº 588, eu queria contar com a compreensão de V. Exª 
nesse sentido.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Pois não.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que 
aprovam os pressupostos de relevância, de urgência 
e de adequação financeira e orçamentária permane-
çam como se encontram. (Pausa.)

Aprovados.
Discussão do projeto de lei de conversão e das 

emendas, em turno único. (Pausa.)
Se nenhum Senador se manifesta, declaro en-

cerrada a discussão.
Votação do projeto de lei de conversão, que tem 

preferência regimental, nos termos do texto aprovado 
e encaminhado pela Câmara dos Deputados.

As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC) 
– Temos de tratar do item 2 da pauta, mas há uma solici-
tação extrapauta que faço questão de colocar agora em 
apreciação, se não houver objeção do Plenário. Foi feita 
uma solicitação pelo Senador Aloysio Nunes Ferreira e 
Senador Alvaro Dias quanto ao Projeto de Resolução 
nº 79, que trata de empréstimos para o Paraná.

Item extrapauta:

PROJETO DE RESOLUÇÃO  
Nº 79, DE 2012

Projeto de Resolução nº 79, de 2012 (apresen-
tado como conclusão do Parecer nº 1.707, de 
2012, da Comissão de Assuntos Econômicos, 

Relator: Senador Delcídio Amaral), que auto-
riza o Estado do Paraná a contratar operação 
de crédito externo, com garantia da União, 
com o Banco Internacional para Reconstru-
ção e Desenvolvimento – BIRD, no valor de 
até trezentos e cinquenta milhões de dólares 
dos Estados Unidos da América.

Durante o prazo regimental, perante a Mesa, foi 
apresentada a Emenda nº 1, de Plenário.

Há, sobre a mesa, parecer da Comissão de As-
suntos Econômicos sobre a Emenda nº 1, de Plenário, 
Relator Senador Aloysio Nunes Ferreira, pela rejeição, 
que será publicado na forma regimental. 

É o seguinte o Parecer:

Aprovado o projeto de lei de conversão, ficam 
prejudicadas a medida provisória e as emendas a ela 
apresentadas.

A matéria vai à sanção.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos 

Deputados.

É a seguinte a matéria aprovada:

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 
 Nº 31, DE 2012 

(Proveniente da Medida Provisória nº 588, de 2012)

Abre crédito extraordinário, em favor de 
Operações Oficiais de Crédito, no valor de 
R$1.683.716.400,00, para o fim que especifica.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aberto crédito extraordinário, em 

favor de Operações Oficiais de Crédito, no valor de 

R$1.683.716.400,00 (um bilhão, seiscentos e oitenta 
e três milhões, setecentos e dezesseis mil e quatro-
centos reais), para atender à programação constante 
do Anexo.

Art. 2º Os recursos necessários à abertura do 
crédito de que trata o art. 1º decorrem de superávit fi-
nanceiro apurado no Balanço Patrimonial da União do 
exercício de 2011, no valor de R$1.683.716.400,00 (um 
bilhão, seiscentos e oitenta e três milhões, setecentos 
e dezesseis mil e quatrocentos reais), dos quais:

I – R$595.032.300,00 (quinhentos e noventa e 
cinco milhões, trinta e dois mil e trezentos reais) de 
Contribuições sobre Concursos de Prognósticos; e

II – R$1.088.684.100,00 (um bilhão, oitenta e oito 
milhões, seiscentos e oitenta e quatro mil e cem reais) 
de Recursos Próprios Financeiros.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.
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PARECER 
N° 86. DE 2013 

Da COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS, sobre a 
Emenda na 1 - Plen. , do Senador Roberto Requião, à 
Mensagem n" llB, de 2012 ( nO 572, de 2012, na 
origem), da Presidenta da República, que propõe ao 
Senado Federal seja autorizada a contratação de 
operação de crédito externo, com a garantia da 
República Federativa do Brasil, entre o Banco 
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento 
- BIRD e o Estado do Paraná, no valor de até 
US$ 35"0,000.000,00 (trezentos fi cinqüenta milhões 
de dólares dos Estados Unidos da América), de 
principal, destinada a financiar o "Projeto 
Multtsetoriaf para o Desenvolvimento do Estado do 
Paraná". 

RELATOR: Senador ALOYSIO NUNES FERREIRA 

1 - R.ELATÓRIO 

A Presidente da República submeteu à apreciação do 
Senado Federaf pleIto do Estado do Paraná, que solicita 
autorização para contratar operação de crédito externo, 
com garantia da União, com o Banco Internacional para 

Reconstrução e Desenvolvimento (6IRD). 

Os recursos dessa operação de crédito serão 
destinados ao "Projeto Multissetorial para o 
Desenvolvimento do Estado do Paraná", que objetiva a 
modernização da gestão do setor público para melhorar a 
prestação de serviços e tornar o acesso às oportunidades 
de desenvolvimento econômico e humano mais justo e 
ambientalmente sustentável, por meio de apoio aos 
programas de investimentos prioritários para a agenda de 
desenvolvimento do Governo, incluídos noRPA 2012-2015. 

Na sessão do dia 18 de dezembro de 2012, o 
Presidente da CAE, Senador DELCIDIO AMARAL, procedeu à 
leitura de seu Parecer de Plenário na 1. 707, de 2012- Plen, 
em substituição à Comissão de Assuntos Econômicos, que 
concluía favoravelmente ao pleito nos termos do Projeto de 
Resolução na 79, de 2012. 
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Na fase de discussão, a Presidência desta Casa 
retirou a matéria da pauta por solicitação do Senador 
Roberto Requião, que apresentou, na prazo regimental, a 
Emenda n° 1-PLEN, de 05 de fevereiro de 2013. 

Como resultado, a matéria retornou à Comissão de 
Assuntas Econômicos para exame da referida emenda. 

II - ANÁLISE 

A Emenda n° 1-PLEN, de 05 de fevereiro de 2013, d~ 
autoria da Senador Roberto Requião acrescenta o § 30 ao 
art. 30 do referido PRS nO 79, de 2012, determinando que, 
previamente à assinatura do correspondente contrato de 
empréstimo, o Ministério da Fazenda verificará e atestará o 
cumprimento dos limites e condições estabelecidos nos 
arts. 60, 70 e 90 da Resolução nO 43, de 2001 do Senado 
Federal. 

Na justificação, o autor argumenta que, consoante o 
Parecer nO 1.675/2012/COPEMjSTN, de 16 de novembro de 
2012, citado no item do Parecer da PGFN sobre O assunto, 
"a STN deverá se manifestar previamente à assinatura do 
instrumento contratual, quanto ao cumprimento do 
diSposto no inciso VI do art. 21 da Resolução nO 43, de 
2001, do Senado Federal." 

Em verdade, assim foi procedido. Nos termos do 
Parecer nO 1.699, de 28 de novembro de 2012, da 
COPEM/STN, fica assentado o entendimento de que, 
conforme conclusão da Coordenação-Gera! de Haveres 
Financeiros (COAFI), o Estado do Paraná não apresenta 
pendências referentes aos financiamentos e 
refinanciamentos concedidos pela União ou garantias por 
ela honradas, matéria de que trata o referido inciso VI do 
art. 21 da Resolução nO 43, de 2001. Note-se que esse 
pareCer da STN é posterior ao referido acima. 

Mais ainda, de acordo com o próprio Parecer nO 1.675, 
de 16 de novembro de 2012, da Coordenação-Geral de 
Operações de Crédito de Estados e MunicípiOS (COPEM) da 
STN, citado na justificação da emenda, o Estado do Paraná 
cumpre os limites e demais condições definidas pelas 
referidas resoluções. 
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Portanto, atende os requisitos mínimos previstos no 
art. 32 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Destaca ainda a 
validade por 270 dias desses cálculos, atendendo, assim, 
determinação contida na Portaria STN nO 694, de 20 de 
dezembro de 2010. 

Observe-se, por outro lado, que a comprovação de 
requisitos para a concessão da garantia da União, de que 
trata o art. 10 da Resolução n 0 48, de 2007, é bastante 
ampla, referindo-se: 

a) ao adimplemento quanto ao pagamento de 
tributos, empréstimos e financiamentos devidos à União, 
bem como quanto à prestação de contas de recursos 
anteriormente dela recebidos; 

b) ao cumprimento dos limites constitucionais 
mínimos relativos aos gastos em educação e saúde; 

c) à observância dos limites das dívidas consolidada 
e mobiliária, de operações de crédito, inclusive por 
anteCipação de receita, de inscrição em restos a pagar e de 
despesa total com pessoa l ; 

d) ao cumprimento dos compromissos decorrentes 
de contratos de refinanciamento de dívidas ou programas 
de ajuste firmados com a União; e 

e) ao cumprimento dos demais dispositivos da Lei 
Complementar nO 101, de 2000; 

Logicamente, como enfatizado pelo autor da emenda, 
a Resolução nO 41, de 2009, que alterou a Resolução nO 48, 
de 2007, possibilita a comprovação de adimplência do ente 
garantido, tanto financeira como da prestaçao de contas de 
recursos recebidos da União, por ocasião da assinatura do 
contrato. 
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Todavia, não havendo registro de compromissos 
honrados pela União em nome do Governo do Estado do 
Paraná nos últimos anos, em decorrência de garantias 
concedidas; estando o Estado adimplente com as 
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional; 
não- havendO pendênclas----d"6-Estàdor-efer-entes -aos 
financiamentos e refinanciamentos concedidos pela União; 
e tendo o Estado cumprido com as metas e compromissos 
assumidos no Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal 
acordado com a União, não se justifica novos cálculos dos 
limites de endividamento, previamente à assinatura do 
contrato, como pretendido com a Emenda nO 1 - PLEN _ 

A verificação de Que trata o § 20 do art. 30 do PRS NO 
79, de 2012, basicamente, refere-se à prestação de contas 
de recursos recebidos pelo Estado da União. 

III - VOTO 

Ante O exposto, voto pela reje ição da Emenda nO 1 -
PLEN, do Senador Roberto ReQuião, ao Projeto de 
Resolução do Senado nO 79, de 2012. 

Sala da Comissão, em 5 de maTço de 2013. 

, Presidente 

senq,d r ALOYSIO NUNES FERREIRA, Relator 
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Comissão de Assuntos Econômicos· CAE 
EMENDA N° I·PLEN AO PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO N° 79, de 2012 

RE,II~IIA(),",)l; 05/03/2013, OS(AS) SENHORES(AS) SENADORES(AS) 
PRESIDENTE:~~~~~~~~~~~~~~ ______________________________ __ 

Suplicy (PT) 

Cosia (PT) Eduardo :..opes 
-----------------------~ 

Farias (PT) 

Valadares (P38) da Mata (PSB) 
-~-~L~:~H~~~+__----~~--=--~~------~ 

Gr8motin (PC DO B) 

~dua,ac Brag. (PMOB) (;asMa Ma!daner (PMDB) 

Ricardo Perfaço (PMDB) 

Roberto Reqv\ão (PMOB) -

Filho (PMD8) Eunício Oliveira (PMOB) 
---------------------~~----------~~--~---==-=_---i 

Jucá (PMOB) 

Henrique (?MOB) 

Dornelles (PP) 

~--------------------------------r 

Waldemir Moita (PMDB) 

C\éSio Andraoo (PMOB) 

Ciro Nogueira (PP} 

3 !airo Maggi (PR) 

, !. :-. 
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC) 
– Discussão do projeto e da emenda, em turno único.

Com a palavra, o Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas quero 
agradecer a V. Exª a presteza do atendimento a esse 
pleito do Paraná e aos colegas Senadores que possi-
bilitam essa votação como prioridade. O Paraná agra-
dece. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Cumprimento V. Exª e o povo do Paraná.

Em discussão.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – 

Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Com a palavra, o Senador Sérgio Souza.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
esse caso é bem conhecido de todos nós Senadores. 

Já deveríamos ter votado no final do ano passado, o 
que não foi possível pelas razões que já conhecemos. 
Eu gostaria de encaminhar pela aprovação, para que 
possamos, o mais rápido possível, dar essa solução ao 
Estado do Paraná, para que ele possa fazer os investi-
mentos de que precisa e que merece. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC) 
– Cumprimento V. Exª, nobre Senador Sérgio Souza.

Votação do projeto, sem prejuízo da emenda.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que o 

aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Votação da Emenda nº 1, de Plenário, de pare-

cer contrário.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que a 

aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Rejeitada.
Há, sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora 

oferecendo a redação final:
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ANEXO AO PARECER]\" 87, DE 2013. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou. e eu. 
,..-.,--::===-,-:::--:-__ ' Presidente, nos termos do art. 48. 
inciso XXVIII, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO 
N" ,DE2012 

Autoriza o Estado do Paraná a contratar 
operação de crédito externo, com 
garantia da União) com o Banco 
Internacional para Reconstrução e 
Desenvolvimento (Blrd), no valor de até 
US$ 350.000.000,00 (trezento, e 
cinquenta milhões de dólares norte
americanos). 

o SENADO FEDERAL resolve: 

Art. 1 c É o Estado do Paraná autorizado a contratar operação de crédito externo, com 
garantia da União, com o Banco Tnternacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), 
no valor de até US$ 350.000.000,00 (trezentos e cinquenta milhões de dólares norte
americanos). 

Parágrafo único. Os recursos dessa opcraç,ão de crédito destinam-se ao '''Projeto 
Multissetoria! para o Desenvolvjmento do Estado do Paraná". 

Art. 20 A operação de crédito referida no art. 10 deverá ser realizada nas seguintes 
condições: 

I - devedor: Estado do Paraoá; 

11 - credor: Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird); 

III - garantidor: República Federati va do Brasil; 

IV - valor: até US$ 350.000.000,00 (trezentos c cinqucnta milhões de dólares norte· 
americanos); 

V - modalidade: margem variável (variable spread loan); 
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VI - amortização: em 20 (vinte) parcelas semestrais, iguais c consecutivas, pagas em 15 
de abril e em 15 de outubro de cada ano, estimando-se que a primeira vença em 15 dc abril de 
2018, e a última, em 15 de outubro de 2027; 

VII - juros: exigidos semestralmente nas mesmas datas de pagamento da amortização e 
calculados sobre o saldo devedor periódico do empréstimo, a uma taxa composta peja taxa de 
juros Libor semestral para dólar norte-americano, acrescidos de um spread a ser definido pelo 
Bird a cada exercicio fiscal; 

VIII - juros de mora: 0,50% a.a. (cinquenta centésimos por cento ao ano) acrescidos aos 
j uros devidos e ainda não pagos até 30 (trinta) dia~ após a data prevista para o seu pagamento; 

IX - comissão à vista: 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) sobre o valor do 
flnanciamento, a ser paga em ate 60 (sessenta) djas após a data de efetividade do contrato. 

§ 10 As datas de pagamento do principal, dos encargos financeiros e dos desembolsos 
previstos pouerão ser alteradas em função da data de assinarura do contrato de empréstimo. 

§ 2U É permitido ao mutuário, já devidamente autorizado por esta Resolução, mediante 
solicitação formal ao credor, observ·ados os prazos e montantes mínimos requeridos no 
contrato de empréstimo, exercer a opção de conversão da tMa de juros aplicada ao monlante 
parcial ou total do empréstimo, de flutuante paIa fIxa ou vice-versa, de estabelecimento de 
telos e bandas para flutuação da taxa de juros e de alteração da moeda de .referência da 
operação de crédito para o montante já desembolsado e a desembolsar, inclusive para a moeda 
local. 

§ JO Para o exercício da opção referida no § 2'\ é autorizada a cobrança de uma 
comissão de transação pelo Bird. 

Art. 3° t a União autorizada a conceder garantia ao Estado do Paraná na contmtação da 
operação de crédito externo referida nesta Resolução. 

§ 1 c O exerci cio da autorização prevista DO capul é condicionado a que o Estado do 
Paraná celebre contrato com a União para a concessão de contrd.garantias, sob a forma de 
vinculação das receitas de que tratam os arts. 155, 157 c 159, nos tennos do § 40 do art. 167, 
todos da Constituição Federal, e de outras garantias em direito admitidas. podendo o Governo 
Federal requerer as transferências de recursos necessários para cobertura dos compromissos 
honrados diretamente das contas centralizadora" da. arrecadação do Estado ou das 
transferências federais. 

§ 2° PrcviamenLe à assinatura do contrato, o Ministério da Fazenda verificará e atestará 
a adimplência do Estado do Paraná quanto aos pagamentos c prestaçõcs de contas de quc trata 
o art. 10 da Resolução n' 48, de 2007, do Senado Federal. 

Art. 4° O prazo máximo para o exercício da presente autorização é de 540 (qu1nhentos e 
quarenta) dias, contado a partir da vigência desta Resolução. 

Art. 5° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Discussão da redação final. (Pausa.)

Encerrada a discussão.
Em votação.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que a 

aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Item 2:

PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO  
Nº 9, DE 2013 

(Em regime de urgência,  
nos termos do Requerimento nº 92, de 2013)

Projeto de Resolução nº 9, de 2013, da Mesa 
do Senado Federal, que institui as sessões 
de debates temáticos no Senado Federal.

Pendente de Parecer da CCJ.
Durante o prazo regimental, perante a Mesa, foi 

apresentado o Projeto de Resolução nº 9, de 2013, de 
emenda do plenário.

Há, sobre a mesa, requerimento do Senador Edu-
ardo Lopes, que solicita tramitação conjunta.

É o seguinte o Requerimento

REQUERIMENTO  
Nº 115, DE 2013

Requeiro, com base no art. 258, parágrafo único, 
do Regimento Interno do Senado Federal, a tramitação 
conjunta dos Projetos de Resolução do Senado (PRS) 
nºs 4, de 2011 (“Acrescenta parágrafos ao art. 160 do 
Regimento Interno do Senado Federal, para permitir 
que o tempo destinado aos oradores do Período do 
Expediente passa ser dedicado à discussão de assun-
tos de interesse nacional.”) e 9, de 2013 (“Institui as 
sessões de debates temáticos no Senado Federal”).

Sala das Sessões, de fevereiro de 2013. – Sena-
dor Eduardo Lopes.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Faço a designação para relator em plenário.

Em votação, o requerimento do Senador Eduardo 
Lopes solicitando a tramitação conjunta dos Projetos de 
Resolução do Senado nº 4, de 2011, e nº 9, de 2013.

As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que...
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 

Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Pois não.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em 
vez de votar o requerimento para juntar o projeto, ou 

já votando e encaminhando favoravelmente, como es-
tou com a matéria... Com o Projeto de Resolução nº 9, 
fica atendido o pedido do Senador Eduardo Lopes. O 
projeto de resolução do Senador Eduardo Lopes visa 
a que o período do Expediente seja destinado ao de-
bate, e o Projeto de Resolução nº 9 faz com que toda 
a sessão seja destinada a tal fim. Portanto, o pleito do 
Senador já está contido dentro desse projeto de re-
solução, assim como também a emenda do Senador 
Cristovam Buarque.

Portanto, eu gostaria de registrar que, votando e 
aprovando a Resolução nº 9, atende-se, parcialmente, 
no caso, a essas duas intenções dos dois Senadores.

Portanto, o parecer é pela aglutinação dos proje-
tos e pelo parecer, votando a Resolução nº 9, da forma 
como foi proposta. Esse é o voto.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Tem a palavra V. Exª.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – O projeto de autoria 
do Senador Marcelo Crivella tem preferência, porque 
é anterior, não é?

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Senador Eduardo Lopes, num primeiro momento, 
precisamos votar o requerimento de V. Exª.

Eu queria colocar para apreciação do Plenário o 
requerimento de autoria do Senador Eduardo Lopes 
que trata exatamente...

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – A 
proposta foi a de se votar já diretamente o Projeto de 
Resolução nº 9.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que 
concordam permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
Designei como Relator dessa Resolução o nobre 

Senador Romero Jucá, para que possa dar seu parecer.

PARECER Nº 88, DE 2013 –PLEN

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Para 
proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, como acabei de registrar, o parecer é pela aprova-
ção da Resolução nº 9. O requerimento do Projeto de 
Resolução nº 4 previa que o período de Expediente 
fosse dado a grandes debates. Pela Resolução nº 9, 
toda a sessão será destinada a tal fim, inclusive com 
Ordem do Dia. Então, na verdade, é mais amplo. As-
sim, o atendimento do Senador Marcelo Crivella e do 
Senador Eduardo Lopes está contido dentro do pleito 
do Projeto de Resolução nº 9. Então, já está atendido 
em tese, porque a Resolução nº 9 é mais ampla, assim 
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como está atendida também, parcialmente, a emenda 
do Senador Cristovam Buarque, a Emenda nº 1.

Então, esse é o parecer para a votação da Reso-
lução nº 9 da forma como se encontra, Sr. Presidente.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – 
Mas ele tem precedência? Ele tem de ser votado pri-
meiro, porque tem precedência.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – O parecer foi oferecido pelo nobre Senador Ro-
mero Jucá, que, inclusive, deu parecer pela Comissão 
de Constituição e Justiça e pela Mesa Diretora, um 
parecer favorável ao Projeto de Resolução nº 9, de 
2013, tendo em vista que o projeto, na compreensão 
do Relator, estava contido.

Com a palavra, o Senador Eduardo Lopes.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – Vou 

encaminhar à Mesa, então, uma questão de ordem, 
para que seja analisada antes da votação.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – A matéria está em discussão ainda. V. Exª pode 
opinar. Está em discussão a matéria.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ. 
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Então, o que 
eu registro é que o projeto de lei do Senador Marcelo 
Crivella trata do mesmo assunto da Resolução nº 09, 
mais abrangente. E, pelo que eu entendi, ele quer apro-
var a Resolução da Mesa, desconsiderando o projeto 
de lei de autoria do Senador Marcelo Crivella, que tem 
precedência, segundo o Regimento. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Eu queria só esclarecer que o parecer foi favo-
rável, inclusive ao de Resolução nº 09.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – Sr. 
Presidente, a preferência é o 04.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – É o parecer do Relator de que o.... 

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – É 
o projeto que, apensado...

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT 
– AC) – O requerimento de V. Exª está embutido na 
Resolução.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – 
Sim, mas é o projeto. Ele que tem a precedência. Não 
é a Resolução da Mesa. É o projeto que tem a prece-
dência. Tem que ser aprovado pelo projeto.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Nobre Senador Eduardo Lopes, o Plenário de-
pende do parecer do Relator, que acabou de explicar 
que a Resolução é mais abrangente.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – 
Presidente…

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – E o Plenário vai deliberar sobre isso.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr. 
Presidente…

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Solicitou a palavra o Senador Pedro Simon.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr. 
Presidente. Senador Wellington Dias.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Com a palavra o Senador Pedro Simon e, em 
seguida, o Líder do PT. 

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Sr. 
Presidente, não só sou a favor deste projeto...

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – 
Sr. Presidente, só corrigindo, por favor. É o Projeto de 
Resolução nº 04. Eu disse projeto de lei. É o Projeto 
de Resolução 04.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – É isso mesmo que consta aqui no processo. 

Por gentileza, com a palavra...
(Interrupção do som.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) – Não só sou favorável 
a este projeto... Faço questão de falar encaminhando. 

Há muito tempo a gente discuti aqui, no Congres-
so, a falta de oportunidade de a gente fazer grandes 
debates sobre grandes teses. Não há chance, porque, 
se o assunto é importante, às seis e meia, sete horas, 
a gente suspende e marca a próxima reunião para 
terça-feira; e termina não dando certo. 

Essa proposta de certos debates, de certas ma-
térias serem consideradas temas específicos, e a 
Casa passa o tempo todo discutindo a matéria, e se 
fica debatendo, analisando nos mínimos detalhes, eu 
creio – entendo assim – que, se um dia não der e a 
gente continuar no dia seguinte, eu penso que isso é 
algo realmente muito importante. Há matérias da maior 
importância, do maior significado, e a gente termina 
votando correndo, pedindo que as pessoas não falem 
porque tem que acabar. É ridículo!

Essa é uma matéria – e eu felicito a Mesa – da 
maior importância. 

Ouvimos dizer: “No Congresso não há mais de-
bate, no Congresso não há mais conteúdo, no Senado 
não se debate mais teses, mas questões de ordem ju-
rídica, de ordem penal ou de ordem econômica”. Esse 
é um projeto em sentido contrário. 

Essa é uma medida que eu felicito. Dou o meu 
voto favorável e acho que é um bom início para uma 
reforma que nós vamos ter que fazer para conviver 
melhor nesta Casa.

Meus cumprimentos, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC) 

– Eu agradeço a intervenção do Senador Pedro Simon.
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O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Peço a palavra, Sr. Presidente.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – 
Senador Jorge Viana.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Senador Wellington Dias, Líder.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) – São duas coisas: a 
primeira é para informar que nós já temos o parecer, 
dado aqui pelo Relator que V. Exª nomeou ad hoc, Se-
nador Romero Jucá.

O parecer, pelo que eu entendi, é de que, na ver-
dade, o Projeto de Resolução nº 04 está teoricamen-
te contemplado. Por quê? Porque o da Mesa é mais 
abrangente. Está dito aqui: “As sessões de debates 
temáticos têm o mesmo tempo de duração das ses-
sões deliberativas ordinárias”. Entra o pinga-fogo, como 
chamamos aqui; entra o grande Expediente; entra o 
horário da sessão, enfim, é toda a sessão deliberativa.

De modo que eu acho que estão de parabéns 
tanto o Senador Crivella quanto o Senador Eduardo, 
porque eles abriram este debate, e agora temos con-
dições aqui de ver a aprovação. O Senador Cristovam 
também contribuiu para este debate.

Agora, neste instante, Sr. Presidente, eu acho que 
temos que, processualmente, considerar, a partir de 
agora, o Relator, apresentado pelo Senador Romero 
Jucá, e colocar em votação. Em seguida, eu pediria, 
como foi pedido pelo Líder Eunício Oliveira, que vo-
tássemos o requerimento de urgência para o projeto 
que trata da criação da Secretaria Especial da Micro 
e Pequena Empresa.

EMENDA Nº 2-PLEN

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ape-
nas para fazer um ajuste aqui. 

No Projeto de Resolução, por uma falha, faltou 
o dispositivo que diz que tanto a proposição do Presi-
dente quanto a dos líderes, quanto a de um terço dos 
Senadores para a sessão de debate, precisam ser 
aprovadas pelo Plenário.

Então, estou colocando esse adendo, essa emen-
da, exatamente para corrigir uma omissão que veio no 
Projeto de Resolução. Eu gostaria que fizesse parte, 
então, do processado essa minha emenda para votação.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Encerrada a discussão.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Com a palavra o Senador Eduardo Lopes.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu vou 
entrar com uma questão de ordem. Eu quero que seja 
lida a questão de ordem, seja respondida, porque o Re-
gimento já não trata mais da questão da abrangência.

Então, a Resolução, de autoria do Senador Mar-
celo Crivella, tem a precedência. 

Eu quero apresentar a questão de ordem e gos-
taria que fosse lida e respondida. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Mas a questão de ordem de V. Exª está basea-
da... Eu gostaria que V. Exª ...

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Sr. 
Presidente, pela ordem.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – 
Está sendo apresentada a questão de ordem à Mesa.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pela 
ordem.

Apenas para esclarecer: nós fizemos um reque-
rimento de aglutinação de temas iguais. Esse requeri-
mento foi votado, e eu estou apresentando um parecer 
em cima dos dois projetos de resolução mais a emenda 
do Senador Cristovam. 

Em tese, tecnicamente, eu estou rejeitando o 
Projeto nº 04 e aprovando o Projeto de Resolução nº 
09. Tecnicamente, é isso. Só que eu estou registrando 
que, apesar de estar rejeitando o Projeto nº 04, ele está 
atendido, porque ele é parte do todo, que é a Resolu-
ção ou a Proposta de Resolução nº 09. 

Então, tecnicamente, para que não haja dúvida 
e não haja questão de ordem, é isso o que estamos 
fazendo aqui no plenário.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Eu penso, Senador Eduardo Lopes, que o Relator 
Romero Jucá foi mais que claro: a Mesa do Senado 
atendeu à solicitação de V. Exª com o requerimento, 
juntou a Resolução a um projeto de iniciativa do Se-
nador Crivella, designou um relator para a matéria; o 
Relator acaba de dar o parecer, e agora resta a mani-
festação do Plenário. 

É uma matéria que considerou o que estava tra-
mitando na Casa, e digo mais: ainda há uma pendên-
cia, que é a designação de um conjunto de Senadores 
que possa estabelecer as normas mínimas necessá-
rias para essas sessões de debates, que já acertei, 
inclusive, com o Presidente da Casa. Isso deve ocor-
rer brevemente. 

Eu gostaria da compreensão do Plenário, tendo 
em vista que essa é uma conquista do Senado Fede-
ral, como bem colocou o Senador Pedro Simon aqui...

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr. 
Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT 
– AC) – ...para que pudéssemos fazer a apreciação 
desse item.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ape-
nas rapidamente. 

É claro que nós louvamos a iniciativa. É um avan-
ço importante, mas há algumas dúvidas que talvez a 
Presidência pudesse elucidar; ou se essa matéria será 
remetida para posteriormente à regulamentação dessa 
proposta que estamos aprovando hoje. Diz respeito à 
perda de mandato por ausência às sessões. 

A Constituição estabelece a perda de mandato 
de Parlamentar “que deixar de comparecer, em cada 
sessão legislativa, à terça parte das sessões ordiná-
rias da Casa”. Regulamenta essa questão o art. 154, 
§ 1º, definindo sessão ordinária como sendo a sessão 
deliberativa ordinária que ocorre de segunda a quinta 
e às sextas-feiras, se houver Ordem do Dia. 

Nesse caso, as sessões e debates temáticos 
também serão equiparados às sessões deliberativas 
ordinárias para efeito de perda de mandato? Essa é 
uma questão. A outra questão: atribuições do Presi-
dente do Senado. Vedação de reuniões de comissão 
durante horário de sessões deliberativas. O art. 107, 
parágrafo único, estabelece regra de não colisão das 
reuniões de comissões com o horário das sessões 
deliberativas ordinárias.

A pergunta: poderá haver sessões temáticas du-
rante reunião das comissões, inclusive Ordem do Dia 
temática? O art. 170 determina que, nos Avulsos da 
Ordem do Dia, deverão constar as proposições que 
deverão figurar em Ordem do Dia nas três sessões 
deliberativas ordinárias seguintes. Não seria o caso 
de fazer constar nesse art. 170 que, prevista sessão 
de debate temático, as matérias respectivas também 
deverão constar dos avulsos previamente distribuídos?

Portanto, Sr. Presidente, há certamente cola-
borações que podem aprimorar a proposta da Mesa.

Essas são algumas questões que nós estamos 
colocando para o debate.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Eu agradeço a intervenção de V. Exª e, certa-
mente, a decisão do Plenário hoje vai passar por um 
processo de regulamentação, e as observações de V. 
Exª são pertinentes, mas a primeira delas: as sessões 
deliberativas poderão ser transformadas. Em relação a 
isso, no art. 154, IV, que nós incluímos, de debates te-
máticos, está no § 7º: “As sessões deliberativas poderão 
ser transformadas em sessões de debates temáticos.”

Elas deixam de ser deliberativas e passam a ser 
sessões de debate. Agora, toda uma regulamenta-
ção terá que ser feita para que possamos iniciar esse 

processo de trazer o debate de volta para o Senado 
Federal.

Eu queria seguir – o Senador Randolfe tinha so-
licitado a palavra – para que eu pudesse pôr em vota-
ção esse item imediatamente.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP. 
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
quero cumprimentar a Mesa – já o fiz aqui anterior-
mente – pela iniciativa. E creio ainda que a emenda 
proposta pelo Senador Cristovam amplia o escopo da 
proposta que está sendo apresentada. O Relator nos 
informa que incorpora a emenda, que, entre outras 
coisas, enseja a possibilidade de convocação de ses-
sões temáticas.

É óbvio que o Senador Alvaro Dias apresenta 
uma série de questões pertinentes, mas creio que me 
parece que são questões de forma para enquadrar 
a inovação proposta pela Mesa, aperfeiçoada pelas 
emendas aqui apresentadas, dentro do contexto, dentro 
do que já estabelece, dentro do escopo que existe no 
Texto Constitucional e no texto do Regimento Interno. 

No mérito, eu queria destacar o fundamental des-
ta ideia: nós podermos ter tempo determinado para 
pautar, só em um momento, temas fundamentais da 
agenda nacional. Por exemplo, o tema da partilha do 
Fundo de Participação dos Estados me parece que 
já é um tema para tratarmos, inclusive, como sessão 
temática. Temas sobre o Pacto Federativo me parece 
que podemos já ancorar nos debates temáticos que a 
Proposta de Resolução está apresentando.

Em que pesem as questões de forma, que me 
parece que se ajustam, o fundamental, neste momen-
to, é aprovarmos o mérito da proposta, que democra-
tiza o debate no âmbito do Senado e que faz o Sena-
do cumprir a sua função, o seu mister. O Senado é a 
mais alta Casa Legislativa do País. Então, é o espaço 
privilegiado do debate de grandes temas. 

Parece-me que a questão de forma nós ajusta-
mos. O fundamental é o mérito, que contempla a função 
primordial do Senado de tratar e debater os grandes 
temas. Isso deve ser aprovado.

Nesse sentido, parece-me que urge aprovarmos 
a Resolução, com o parecer do Relator.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – 
Sr. Presidente!

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Encerrada a discussão.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – Sr. 
Presidente, só para acrescentar.

Eu quero aqui louvar a iniciativa, claro, do Senador 
Ministro Crivella, que originou essa Resolução, mas, 
agora, com o Relator, Senador Jucá, com a explicação 
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técnica que foi dada, eu tenho certeza de que eu e o 
Ministro Crivella nos sentimos contemplados. 

Agradeço a explicação do nobre Relator.
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Votação do Projeto de Resolução nº 09, de 2013, 
ressalvada a emenda do Relator. 

Para encaminhar a votação, não há nenhum ora-
dor inscrito.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-
maneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado o projeto. 
Aprovada a emenda do Relator. 

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Sr. 
Presidente, tem que votar a emenda...

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT 
– AC) – Em votação a emenda do Relator, Senador 
Romero Jucá.

As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam per-
maneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovada.
Aprovado o projeto ficam prejudicados os Pro-

jetos de Resolução nº 04, de 2011, e a Emenda nº 1, 
de Plenário.

É o seguinte o parecer oferecendo a redação 
final:
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ANEXO AO PARECER N' ,DE 2013. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, 
, Presidente, nos termos do art. 48, 

:-in-c':'"is-o""XXV=""I"'U"', ""do-=-R-eg""im-en-t-o Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO 
N' ,DE 2012 

Institui as sessões de debates temáticos 
no Senado Federal. 

o SENADO FEDERAL resolve: 

Art. I' O art. 154 do Regimento Interno do Senado Federal passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

"Art. 154 ..................................................... . 

....... .. ... , ...................... ..... ......................... '" .. 
IV - de debates temáticos. 

§ 7' As sessões deliberativas poderão ser transformadas 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, mediante 
proposta apresentada pelo Presidente do Senado, por um terço dos 
Senadores ou por Líderes que representem esse niunero l aprovada 
pelo Plenário. 

§ 8' As sessôes de debates temáticos têm o mesmo tempo de 
duração das sessões deliberativas ordinárias." (NR) 

Art. 2° F.sta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Discussão da redação final. (Pausa.)

Encerrada a discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que concordam per-

maneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/

PSDB – SP) – Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Pois não, Senador Aloysio.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/

PSDB – SP. Para uma questão de ordem. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, minha questão de 
ordem se fundamenta no art. 131 do Regimento Co-
mum, combinado com o art. 403 do nosso Regimento 
Interno. O meu objetivo é obter um esclarecimento, Sr. 
Presidente, a respeito da sessão marcada para hoje à 
noite, a sessão do Congresso Nacional, destinada a 
apreciar o veto aposto ao PLS nº 448/2011, que trata 
da distribuição dos royalties de petróleo. 

Todos sabemos que o Diário Oficial da União, 
hoje, em edição extraordinária, acaba de retificar, por 
erro material, a Mensagem nº 522, de 30 de novem-
bro de 2012. 

Meu questionamento é simples, Sr. Presidente: 
qual a implicação desse novo texto para a sessão de 
hoje à noite, tendo em vista essa retificação por erro 
material? 

Apresento essa questão de ordem, Sr. Presiden-
te, querendo que V. Exª se manifeste sobre a possibi-
lidade ou a impossibilidade de deliberação do veto na 
sessão agendada para hoje à noite, para sabermos 
exatamente o que vamos fazer hoje, diante da publi-
cação dessa retificação da Mensagem Presidencial 
que trouxe o veto ao PL nº 448.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – A questão de ordem de V. Exª, anteriormente 
apresentada, já está com sua resposta confeccionada. 
Eu a estou encaminhando ao Presidente Renan para 
que ele a encaminhe a V. Exª. 

Quanto à outra questão de retificação que V. 
Exª coloca, ela é relativa à sessão do Congresso. Eu 
solicito a V. Exª que a apresente durante a sessão do 
Congresso.

Com o entendimento dos Líderes e tendo em vista 
a aprovação do pedido de urgência, como matéria ex-
trapauta, como o fiz com a solicitação feita ao projeto 
de interesse do Paraná, passarei a pôr em votação o 
Projeto de Lei da Câmara nº 112/2012.

Item extrapauta:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA  
Nº 112, DE 2012

Projeto de Lei da Câmara nº 112, de 2012 (nº 
865/2011), de iniciativa da Presidência da Re-
pública, que altera a Lei nº 10.683, de 28 de 
maio de 2003, que dispõe sobre a organização 
da Presidência da República e dos Ministérios, 
criando a Secretaria da Micro e Pequena Em-
presa, cargo de Ministro de Estado e cargos 
em comissão, e a Lei Complementar nº 123, 
de 14 de dezembro de 2006; e dá outras pro-
vidências.

A matéria depende de pareceres da Comissão 
de Assuntos Econômicos e da Comissão de Consti-
tuição e Justiça.

Concedo a palavra ao Senador Walter Pinheiro, 
que foi relator na Comissão de Assuntos Econômicos, 
para que possa apresentar parecer também pela Co-
missão de Constituição e Justiça.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Sr. 
Presidente, essa é a criação de um novo ministério?

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se-
nadores,...

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT 
– AC) – Eu gostaria que V. Exª ouvisse o parecer do 
Senador Walter Pinheiro, que é o relator, e, em segui-
da, na discussão, V. Exª poderá fazer uso da palavra.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Eu 
já lhe adianto que se for a criação de um novo minis-
tério, se assim entendi, a oposição não concorda em 
votar hoje.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – A Mesa tem um entendimento de apreciação da 
matéria, um entendimento com as Lideranças da Casa.

Passo a palavra ao Senador Walter Pinheiro.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Sou 

o Líder da oposição, Sr. Presidente,...
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 

Sr. Presidente...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Sr. 

Presidente, eu sou o Líder da oposição e estou lhe 
ratificando novamente o meu desejo, como Líder da 
oposição. Se for a criação de um novo ministério, não 
concordo com a votação.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Com a palavra o Senador Walter Pinheiro.

PARECER Nº 90, DE 2013-PLEN

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 
Sr. Presidente, a matéria foi apresentada, inclusive, 
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desde a última semana, portanto, anterior à instala-
ção das comissões. Apresentamos o nosso relatório. 
Essa matéria encontra-se, inclusive, na Casa desde 
o ano passado. Portanto, é uma matéria que – que-
ria chamar a atenção para isso –, de forma até inten-
sa, foi discutida na Câmara dos Deputados. Tramitou 
aqui no Senado desde o ano passado. É importante 
salientar, Sr. Presidente, que essa matéria busca dar 
organização a um dos temas que esta Casa, inclusive, 
aprovou como prioridade. O nível de investimentos, a 
possibilidade de um tratamento não diferenciado, mas 
qualificado para uma das atividades econômicas mais 
importantes, geradora de emprego, uma das atividades 
econômicas com a maior capilaridade, a partir, inclusive, 
da sua necessidade de estruturação, e ficou evidente 
que era impossível que o Ministério da Indústria e Co-
mércio tivesse a capacidade de tratar do tema com a 
prioridade que o tema requer, com a necessidade de 
um acompanhamento fidedigno. Foi exatamente nes-
se espírito que a Presidenta Dilma mandou para esta 
Casa a criação dessa Secretaria.

A necessidade, portanto, eu conversava isso 
com o Líder da oposição, o Senador Aloysio Nunes, e 
também com o Líder do PMDB, a necessidade se faz 
do envio de projeto, porque nós estamos tratando da 
criação de uma secretaria e, óbvio, da estruturação do 
órgão, para que dê resposta a uma das demandas mais 
importantes deste momento da economia, já que de-
soneramos, ampliamos a capacidade de investimento, 
ampliamos o nível, inclusive, de liberação de recursos 
para essa atividade da micro, da pequena empresa, da 
atividade que inclusive se estabelece, principalmente, 
no País onde a seca ainda castiga de forma, eu diria, 
até incisiva, com a ampliação dos recursos da utilização 
dos fundos constitucionais, no caso do Nordeste, do 
Centro-Oeste, e também do Norte do País, permitin-
do o investimento na atividade de turismo, de serviço, 
na atividade industrial, para possibilitar, de maneira 
cada vez mais localizada, o estímulo ao desenvolvi-
mento e, permanentemente, o estímulo à geração de 
postos de trabalho.

Não há necessidade, Sr. Presidente, aqui, de falar-
mos, por exemplo, dos indicadores da relação, do que 
significa a geração de postos de trabalho na atividade 
da micro ou da pequena empresa. Aliás, tem sido essa 
atividade no varejo que tem permitido que, até mesmo 
diante dos indicadores que muitos têm criticado em 
relação ao crescimento da economia, nós tenhamos 
enfrentado aqui esse crescimento de maneira positiva, 
com a geração de postos de trabalho.

É no atual quadrante o melhor índice do ponto 
de vista de geração de postos de trabalho e, conse-
quentemente, o menor índice de desemprego do País, 

onde a micro, a pequena, a atividade nesse setor, tem 
permitido de forma muito mais direta o ingresso ao 
mercado de trabalho.

Portanto, é pensando nessa estruturação que nós 
apresentamos o parecer favorável a essa matéria, com 
a rejeição da emenda que foi apresentada, não pelo 
fato, Senador Agripino, de não compreender a natureza, 
inclusive, da intenção de V. Exª, quando tenta vincular 
essa atividade à questão do Sebrae. 

Na realidade, há uma incongruência, ou uma in-
constitucionalidade. Não é possível transferir o controle 
ou a gestão, por parte do Executivo, para o Sebrae. 
O Sebrae não é uma instituição do Executivo. Portan-
to, ela tem outra natureza jurídica e, dessa forma, a 
emenda se classifica como tendo um vício de consti-
tucionalidade. 

Nesse sentido, somos pela aprovação da matéria, 
com a rejeição da emenda apresentada.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 
Para discutir, Presidente.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Sr. 
Presidente...

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Pre-
sidente...

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Sr. 
Presidente, para discutir.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Nós estamos apreciando. Então, temos um pa-
recer favorável do...

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pre-
sidente, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – ... Senador Walter Pinheiro...

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 
Para discutir, Presidente.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Eu 
gostaria, Presidente, de usar da palavra também.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 
Para discutir.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC) 
– Poderão ser oferecidas emendas até o encerramento 
da discussão e nós entramos na discussão do projeto.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 
Para discutir, Presidente.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Para 
discutir, Presidente.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – 
Para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC) 
– O Senador José Agripino, o Senador Alvaro Dias...

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 
Flexa Ribeiro.



07458 Quarta-feira 6 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – ... e, em seguida, ouço o Senador Mário Couto.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – Sr. 
Presidente, eu pedi para V. Exª me inscrever!

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Está inscrito, Senador Flexa.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 
Agora. Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Desculpe. Peço desculpas a V. Exª.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Pre-
sidente, apenas uma consulta regimental.

Parece-me que não houve um acordo pleno das 
Lideranças para se colocar prioritariamente esse pro-
jeto em deliberação.

Esta é a consulta que faço a V. Exª, sem discutir 
o mérito. Posteriormente, nós discutiremos o mérito, 
mas eu gostaria de ouvir de V. Exª qual foi o procedi-
mento adotado para se colocar extrapauta, em regime 
de urgência, essa matéria.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Para a matéria foi pedido regime de urgência, 
assinado pelos Líderes, que representam 64 Sena-
dores na Casa. 

Houve um entendimento de Líderes, que esta-
vam no plenário, de apreciar a matéria durante a Or-
dem do Dia.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Não, 
não houve, não, Presidente. Não houve, não.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC) 
– Houve um entendimento de Líderes que estavam...

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Não 
houve, não, Presidente!

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – ... na Casa.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Não 
houve entendimento de Líder, não.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Eu conversei com os Líderes da Casa...

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Não 
houve, não, Presidente!

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT 
– AC) – ... e eu tinha convicção de que esse seria o 
entendimento...

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Não, 
não houve, não.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – ... e que, durante o debate...

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Não 
houve, não.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – ... e a discussão...

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Não 
houve, não, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Tem, inclusive, o Senador José Agripino,...

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Não 
houve, não. Eu não fui consultado em nenhum momento.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – ... que tinha me informado que apresentaria uma 
emenda que modifica, inclusive,...

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Não 
houve, não, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – ... o conteúdo...

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Eu 
não fui consultado em nenhum momento.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – ... da matéria. 

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Eu 
não fui consultado em nenhum momento.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Nesse sentido...

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Não 
houve, não.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Eu lamento que V. Exª...

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Eu 
entrei neste plenário às duas horas da tarde e não saí 
mais, Presidente. Eu não saí mais. Não houve enten-
dimento nenhum de Liderança. Nenhum.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Não, houve... Eu estou falando que houve um 
entendimento...

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – ... com lideranças e me informaram que lideran-
ças, inclusive, da oposição,...

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – A 
não ser, Sr. Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) –... de que a matéria teria de ser apreciada em 
regime de urgência.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – A 
Liderança da oposição sou eu, Presidente.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Fora 
do microfone.) – Pela ordem.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 
Sr. Presidente.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Eu 
não fui ouvido.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Não é só V. Exª.
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O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 
Sr. Presidente.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Não, 
a Liderança da oposição sou eu.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Senador Jucá, pela ordem.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador. Fora do microfone.) – 
Sr. Presidente, pela ordem.

Foi feito um requerimento de urgência, foi lido no 
plenário, foi levado... (Fora do microfone.) (Inaudível.) 
Essa é uma matéria vencida. Nós estamos discutindo 
e vamos votar essa matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – É para isso que eu queria pedir a compreen-
são, mas eu fiz questão de consultar os Líderes que 
estavam. Houve um requerimento para pôr a matéria 
em apreciação. Ela agora se encontra em discussão.

Mas eu queria garantir a palavra ao Senador José 
Agripino, por gentileza.

V. Exª tem a palavra.
V. Exª está inscrito, Senador Aloysio, inclusive 

para usar a tribuna.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, eu me situo entre aqueles que acham que 
em time que está ganhando não se deve mexer. Eu acho 
que a microempresa neste País é bem sintonizada, bem 
tocada, bem estimulada por um órgão chamado Sebrae.

Hoje pela manhã, na Comissão de Assuntos Eco-
nômicos, era o item 1 da pauta a discussão da criação 
de um novo ministério, voltado para microempresas, 
exatamente o assunto de que trata o Sebrae.

Senador Wellington Dias, V. Exª é Líder do PT, é 
brasileiro tanto quanto eu e lastima tanto quanto eu o 
PIB de 0,9% a que o Brasil todo assistiu.

Em tempos de PIB de 0,9%, você criar mais des-
pesa pública, na minha opinião de brasileiro, é ato de 
irresponsabilidade. É minha obrigação, como Líder de 
um partido, no mínimo, trazer à reflexão a racionalidade.

O que eu propus? Eu estava lá na Comissão de 
Assuntos Econômicos, hoje, às 10 horas, aguardando 
que o nobre Senador Walter Pinheiro, meu estimado 
amigo, relator da matéria, apresentasse o seu relatório, 
Senador Aloysio. Infelizmente, S. Exª não pôde com-
parecer. Para nossa surpresa, a matéria, que deveria 
ter sido apreciada hoje, na Comissão de Assuntos 
Econômicos, onde eu apresentaria a emenda que já 
apresentei à Mesa e que poderia ser discutida, apre-
ciada e votada, para ser acatada ou rejeitada, não o 
foi, muito embora constasse da pauta da Comissão de 
Assuntos Econômicos, onde essa matéria deveria ser 
debatida formalmente.

Muito bem, estamos agora, para nossa surpresa, 
apreciando a discussão dessa matéria ou o requerimento 
de urgência para que seja discutida no Plenário, pas-
sando por cima da discussão apropriada, recomendá-
vel, em tempo de PIB de 0,9%, em tempo de economia, 
em tempo de dizermos não à criação de mais despesa 
desnecessária. Estamos aqui para discutir a matéria.

Bom, a posição do meu Partido é frontalmente 
contra a criação de despesas adicionais. Neste senti-
do, eu apresentei uma fórmula conciliatória.

Eu sou daqueles que quando se trata de incenti-
var, de estimular, de ajudar pequena, média e microem-
presa, sou o primeiro. Assim foi nas diversas reuniões 
que fizemos quando o Sarney estava na Presidência do 
Senado. Quando tratamos do Estatuto da Pequena e da 
Microempresa, eu era o primeiro a chegar para defender 
uma coisa, porque eu conheço a atuação do Sebrae, que 
trata de microempresa. Eu compareço às reuniões, às 
premiações dos prefeitos empreendedores, das peque-
nas e microempresas que fazem seus workshops, que 
fazem seus seminários, que são grandes empregadores.

Eu sou fã do Sebrae e da microempresa, por-
que entendo que país desenvolvido, como os Estados 
Unidos, tem pelo menos 80% da sua economia aglo-
merada, agrupada em micro ou pequenas empresas.

A proposta, portanto, que eu faço – e aí eu voto 
na hora – é que as atribuições que o Governo pretende 
dar de estímulo à microempresa, criando um ministé-
rio novo, que se coloque, que se remeta ao Sebrae. 
O Sebrae é dirigido por um colegiado eleito por Caixa 
Econômica Federal, por representantes da União, do 
Banco do Brasil, dos Estados, da Confederação das 
Indústrias, em que o Governo tem maioria. Se o Gover-
no quer ocupar o comando da ação da microempresa, 
ele já tem maioria no Sebrae e pode fazê-lo.

Portanto, a emenda que apresentei e desejo ver 
aprovada para evitar a criação de despesas a mais, 
com a criação de mais um desnecessário ministério, 
é que se transfiram as atribuições que se quer dar a 
esse ministério novo – deve ser o 32º ministério novo 
– ao Sebrae, que é um órgão de competência ajuiza-
da, claríssima. Se há uma unanimidade neste País é 
a competência com que o Sebrae conduz os negó-
cios das pequenas e microempresas no Brasil. Essa 
é unanimidade. Todos os dirigentes são capacitados, 
dirigentes estaduais são capacitados, são competen-
tes, a direção nacional é abnegada. Mexer em time que 
vai bem, criar o ministério novo, que não se sabe se 
vai desempenhar bem ou não a sua tarefa, ou melhor 
do que o Sebrae, criando despesa nova, é um tiro no 
pé, num País que neste momento amarga um vexame 
internacional que é o PIB de 0,9%.
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Portanto, quero fazer aqui a minha proposta: se o 
Governo concordar em votar essa emenda que trans-
fere para o Sebrae as atribuições que pretende dar 
ao ministério novo, estamos inteiramente de acordo. 
Se não, vamos votar contra e pedir votação nominal 
contra a urgência da matéria.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – Sr. 
Presidente, questão de ordem.

O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Sr. Presidente.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO) 

– Sr. Presidente.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr. 

Presidente.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 

Questão de ordem, Sr. Presidente.
Presidente Jorge...
O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Sr. Presidente, 

o requerimento...
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 

Questão de ordem, Presidente Jorge.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – 

Pela ordem, Presidente.
O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Sr. Presidente, 

o requerimento...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Eu tenho, como orador inscrito...
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 

Questão de ordem, Presidente Jorge. 
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – A 

C) – Eu tenho...
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr. 

Presidente...
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 

Questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Estava inscrito para discutir a matéria o Sena-
dor Flexa.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – Mas 
para uma questão de ordem. Depois eu...

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Em 
discussão, Sr. Presidente.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Para discutir qual matéria? 

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Para 
uma questão de ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, segundo o art. 345 do Regimento: 

Seção III 
Da Apreciação de Matéria Urgente 

Art. 345. A matéria para a qual o Senado con-
ceda urgência será submetida ao Plenário:
I –  ..................................................................

II – na segunda sessão deliberativa ordiná-
ria que se seguir à concessão da urgência, 
incluída a matéria na Ordem do Dia, no caso 
do art. 336, II.

Eu pediria, Presidente, Senador Renan Calheiros, 
que fosse apreciada esta questão de ordem, porque 
nós estamos discutindo aqui o pedido de urgência. 
Não vou entrar na questão do mérito. É um absurdo 
tão grande que vou me ater só à sessão de terça-feira 
próxima, seguindo o Regimento do Senado, porque 
tenho certeza, Presidente, Senador Renan, de que V. 
Exª vai conceder essa questão de ordem que levantei.

O Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a 
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Renan Calheiros, Presidente.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr. 
Presidente.

O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Sr. Presidente, 
só para retratar o que aconteceu.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Gim Argello.

O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Muito obrigado, 
Sr. Presidente.

É só o seguinte: foi fruto de um acordo hoje, na 
CAE, onde estava envolvido também esse projeto, 
essa urgência, que peço que V. Exª coloque em vo-
tação, porque regimentalmente está perfeito, tem o 
número regimental.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Já está em discussão.

O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – E, mais do que 
isso, só para retratar o que foi combinado hoje pela 
manhã: que votaríamos também o Projeto de Reso-
lução nº 79, referente ao Paraná. Esse projeto já foi 
votado. Então, o que nós queremos é só que cumpra 
o que foi combinado. Vamos colocar para votar. Quem 
quiser se posicionar a favor se posiciona, como é o 
correto. Quem quiser votar contra vota contra. Não há 
problema nenhum, mas tem que ser cumprido o que 
foi acordado.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – 
Exatamente, Sr. Presidente. Eu queria só comungar... 
Da mesma forma...

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – Sr. 
Presidente, eu gostaria que V. Exª se pronunciasse 
sobre a questão de ordem levantada. Estamos conti-
nuando a discussão, e a questão de ordem tem que 
ser respondida.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Flexa, já responderei a ques-
tão levantada por V. Exª.
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O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – 
Sr. Presidente, na essência, é sobre o mesmo tema. 
Apenas para dizer que esta Casa já fez, por diversas 
vezes, dessa forma que está sendo colocada aqui por 
entendimento. Assim como o Senador Gim lembrou 
aqui, foi feita, seguindo essa mesma regra, há bem 
pouco tempo, a aprovação da urgência e a votação 
do projeto de crédito para o Paraná.

Então, da mesma forma, o que pedimos – já es-
tava em andamento para votação – é o regime de ur-
gência em relação a esse projeto da micro e pequena 
empresa.

O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO) 
– Presidente, pela ordem.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pre-
sidente, Senador Mário Couto.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Mário Couto.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Sem 
revisão do orador.) – Presidente, eu vou lhe fazer um 
pedido. Presidente Renan, eu vou lhe fazer um pedido 
para que não venhamos, mais tarde, quebrar a demo-
cracia deste Parlamento.

Eu gostaria de pedir a V. Exª o respeito à opo-
sição neste Senado. Presidente Renan, em todos os 
acordos aqui colocados pelo Senador Gim e por outros 
Senadores, a Liderança da Minoria não foi consultada.

Presidente, gostaria que se respeitasse a oposi-
ção aqui neste Senado. Ou então acabem com a Lide-
rança da Oposição. Quebrem a democracia deste Se-
nado de uma vez por todas, mas não falte ao respeito 
à oposição brasileira. Aonde nós chegamos, Senador 
Renan Calheiros? Que Parlamento é este onde a mi-
noria não tem o direito de falar, de dar a sua opinião?

Não fiz acordo com ninguém. Não fui chamado 
para nada. Peço a V. Exª, que está iniciando mais um 
mandato, assim como eu estou iniciando o terceiro 
mandato de Líder da Oposição, que não quebremos 
a democracia nesta Nação. A democracia tem que co-
meçar aqui, Presidente, no Parlamento, onde existe a 
representação popular, a mais legítima representação 
popular. Se a minoria é massacrada, acaba a demo-
cracia neste País.

Por isso, não concordo com o que se está passan-
do na tarde de hoje. Não concordo com as votações, 
porque não assumi nenhuma responsabilidade, porque 
não fui chamado a fazer nenhum acordo, Presidente. E 
deixo a consideração e o respeito nas mãos de V. Exª 
com a certeza de que vai fazer justiça e não quebrar 
a democracia brasileira.

Agradeço a V. Exª.
O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Sr. Presidente, 

sem necessidade de invocar o art. 14...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Gim. Em seguida, ouviremos 
o Senador Aloysio Nunes Ferreira.

O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Realmente, o Se-
nador Mário Couto não foi comunicado. Não foi comu-
nicado. Estou concordando, V. Exª não foi comunicado 
desse acordo, Senador Mário Couto.

Só peço a V. Exª, Sr. Presidente, que, por favor, 
coloque em votação, pois, como não estamos discu-
tindo ainda o conteúdo da matéria e existe número 
regimental para isso...

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 
Senador Gim Argello...

O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – É somente um 
pedido de urgência. Depois, dentro dos ritos normais, 
como bem colocaram os demais Senadores...

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 
Senador Gim, Senador Renan, eu gostaria que V. Exª 
se pronunciasse sobre a questão de ordem levantada. 
V. Exª está dando sequência.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Aloysio. Em seguida, ouvire-
mos Senador Ataídes.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 
Senador Renan, V. Exª está dando sequência...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu responderei à questão levantada 
por V. Exª na sequência.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 
Mas a questão de ordem resolve esta discussão toda.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Se não houver objeção do Senador 
Aloysio Nunes Ferreira nem do Senador Ataídes, eu 
posso objetivar a resposta ao Senador Flexa Ribeiro.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Pois não.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 
Resolve isso tudo.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Sr. Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Infelizmente, Senador Flexa, esta ma-
téria é preclusa, porque já havia sido encaminhada. A 
discussão já está ocorrendo. O Senador Jorge Viana...

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – Do 
requerimento, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O 1º Vice-Presidente, Senador Jorge 
Viana, ao iniciar a discussão, consultou alguns líderes 
partidários...

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – Não, 
do requerimento, Presidente. Estávamos discutindo o 
requerimento de urgência. Não era o projeto, Presidente.
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O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Sr. Presidente, permita-me uma sugestão.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – En-
tão, vamos ver as notas taquigráficas, porque estamos 
discutindo o requerimento.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Permita-me uma sugestão.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A matéria já estava em discussão...

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – O 
Senador Viana não me consultou, Presidente. Não há 
acordo de liderança, Presidente. Eu quero respeito 
a minha pessoa e ao meu cargo e a minha posição, 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Mário Couto...

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Eu 
não fui consultado sobre nada. Que bagunça é essa, 
Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Mário Couto.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Que 
bagunça é essa?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Mário Couto, esta matéria é 
preclusa, já foi decidida e encaminhada.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Eu 
não fui consultado sobre nada, Presidente! Que ba-
gunça é essa, Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O Senador Jorge Viana conversou com 
o Senador Aloysio, com os líderes partidários. A dis-
cussão foi iniciada. Portanto...

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – O 
Senador Aloysio não se chama Senador Mário Couto. 
Ele é Líder do Partido...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Mário Couto...

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – ...eu 
sou Líder da Oposição, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Mário Couto, não vou discutir 
com V. Exª. Estou dizendo que esta matéria é preclusa.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Não 
estou discutindo com V. Exª. Eu quero o meu direito, 
eu quero só o meu direito...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Aloysio com a palavra.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Eu 
quero ser respeitado aqui, Presidente!

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Com a palavra V. Exª.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Não, 
Senador. Não, Senador. Eu não vou, de jeito nenhum, 
aceitar isso!

(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Eu 

quero respeito a minha pessoa e a meu cargo. (Fora 
do microfone.) Senão, eu renuncio a meu cargo. Eu 
renuncio a meu cargo agora.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O Senador...

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Fora 
do microfone.) – Eu estou lhe pedindo, Senador.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O Senador Jorge Viana...

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Fora do 
microfone.) – ...o respeito a minha pessoa, o respeito 
a minha posição. Eu renuncio a meu cargo, Senador.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – ...deu início...

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Fora do 
microfone.) – Estou pedindo respeito a minha pessoa e 
a minha posição. O que é isso? Isso já está ocorrendo 
há muito tempo!

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Aloysio...

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Fora 
do microfone.) – Isso está ocorrendo há muito tempo, 
não é de hoje. Ninguém respeita mais ninguém. Eu 
acredito que V. Exª venha pôr ordem nesta Casa. Ou 
V. Exª não vai?

(Soa a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Mário Couto, V. Exª já encer-
rou a sua intervenção?

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – 
Desde que V. Exª faça com que respeitem a oposição 
nesta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A oposição nesta Casa sempre foi res-
peitada...

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Não, 
senhor. Não está sendo respeitada.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – ...e sempre será respeitada.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Não 
está sendo.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Houve um entendimento para votar 
duas matérias. Esta matéria é preclusa, duas maté-
rias extrapauta.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Hou-
ve entendimento com quem?
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Houve um encaminhamento com os 
Líderes partidários.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Não, 
Senador, comigo não! Podemos até votar a urgência da 
matéria, mas o mérito da matéria nós não vamos votar.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Sr. Presidente...

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Pela 
ordem, Presidente.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 
Presidente Renan...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Com a palavra V. Exª.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, eu não fui consultado para a apresentação do re-
querimento de urgência. Eu, quando conversei com o 
Senador Jorge Viana, subi até aí para verificar o tex-
to do requerimento de urgência e as assinaturas. Ali 
constavam as assinaturas dos Líderes da Base, que 
representavam o número regimental de Senadores, 
que podiam, portanto, propor a urgência de uma ma-
téria. O pedido de urgência não é meu, tanto que vou 
votar contra a urgência.

O que eu peço a V. Exª – acho que isso poria or-
dem em nossa discussão – é que votemos a urgência. 
Nós vamos votar contra a urgência – nós, a Bancada do 
Democratas e a Bancada do PSDB, votaremos contra 
a urgência –, urgência que nós não requeremos, mas 
que foi requerida, a bem da verdade, pelos Líderes que 
representam o número regimental de Senadores. Mas o 
fato é que ela não foi votada. Então, a minha sugestão: 
que nós votemos a urgência. V. Exª põe a urgência em 
votação, o requerimento de urgência, para depois...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O requerimento de urgência contém 
assinaturas de Líderes representando 64%...

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 
Presidente...

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Isso eu não contesto...

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 
Ninguém contesta isso.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O Senador Aloysio está sugerindo um 
encaminhamento que é um encaminhamento adicional, 
mas que pode resolver este problema, este impasse,...

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Vota a urgência!

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – ...que é nós votarmos o requerimento. Se 

não houver objeção do Plenário, eu decidirei no senti-
do de que nós votemos o requerimento dessa forma...

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Apenas para concluir...

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr. 
Presidente, apenas para um esclarecimento...

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Votamos o requerimento e seguimos, 
então, a ordem regimental, que são as duas sessões.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Votamos o requerimento e seguimos 
com a discussão.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 
Presidente...

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr. 
Presidente, para um esclarecimento rápido...

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – O 
mérito não, o mérito não!

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – O mérito...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Alvaro Dias.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – A 
urgência, tudo bem; o mérito, não!

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Mário Couto, eu queria só pedir 
a V. Exª que não interrompesse o trabalho da Mesa.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Eu 
não estou interrompendo trabalho nenhum não; eu 
não estou interrompendo trabalho nenhum não; eu só 
quero os meus direitos.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Por favor.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Fora 
do microfone.) – Pelos meus direitos, eu luto; pela mi-
nha moral e pelos meus direitos, eu luto até o fim. Eu 
não estou interrompendo V. Exª!

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – V. Exª não está exercitando um direito, V. 
Exª está dificultando o trabalho, tumultuando o trabalho.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Fora 
do microfone.) – Não, não estou não, estou lutando 
pelos meus direitos. Ai de mim se eu ficar calado aqui, 
Senador! Ai de mim!

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr. 
Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Alvaro Dias com a palavra.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, para assegurar a 
legitimidade da deliberação, faltou realmente o proce-
dimento preliminar,...
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O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 
Presidente, me inscreva...

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – ...que 
é a votação do requerimento de urgência. Não houve 
unanimidade, e a prática no Senado é de se deliberar 
sobre o requerimento; ele é submetido ao Plenário. 
Nós consultamos as notas taquigráficas e, realmente, 
não houve esse procedimento.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 
Não houve a votação, Presidente.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – En-
tão, V. Exª pode corrigir isso, agora, colocando em 
deliberação.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Não houve deste requerimento nem do 
requerimento do Paraná.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Do 
Paraná não há requerimento. É um procedimento di-
ferente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – São matérias extrapauta.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – É 
um procedimento diferente. Não há nenhuma relação 
entre o projeto de resolução…

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Há, claro que há.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – …
que autoriza o Governo do Paraná a contrair emprés-
timo com a votação desta matéria.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Claro que há. São matérias extrapauta.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – E é claro, na Ordem do Dia, para ser 
votada mediante o requerimento.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Há 
uma prática, no Senado Federal, que nós estamos 
acostumados a ver, de se solicitar, na Comissão de 
Constituição e Justiça, urgência para deliberação em 
plenário. E, no mesmo dia, na sessão da tarde, há essa 
deliberação. Nós já aprovamos aqui inúmeros proje-
tos de resolução autorizando a Estados e Municípios 
concessão de empréstimos. Portanto, esta relação que 
se estabelece hoje aqui não tem sentido. Uma coisa é 
uma coisa, outra coisa é outra coisa.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Alvaro, sem querer polemizar…

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Mas 
agora V. Exª resolveu a questão.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Sem querer polemizar…

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Está 
encaminhando corretamente, e nós vamos apressar os 
trabalhos deliberando sobre o requerimento de urgência.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradeço.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Sr. 
Presidente, eu poderia fazer uma proposta?

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 
Presidente Renan, me inscreva, por favor.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Sr. 
Presidente, eu poderia fazer uma proposta?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Flexa, darei a palavra já a V. Exª.

Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Sem 

revisão do orador.) – Uma proposta que eu acho que 
vai encaminhar corretamente, com lucidez. Nós con-
versamos aqui com o Líder Walter Pinheiro, com o 
Senador Aloysio Nunes, não tem nada a ver a matéria 
do Paraná com a matéria da criação do ministério. A 
matéria do Paraná veio da CAE com urgência. A ma-
téria da criação…

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr. 
Presidente...

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – …
do ministério nem apreciada foi.

O que podemos fazer e devemos fazer dentro de 
um procedimento sensato? Votar o requerimento que, 
com 64% de apoiamento de Líderes, consta na pauta 
da Ordem do Dia. Vota-se. Vota-se nominalmente; o 
Governo tem maioria; deverá ganhar; ganha a urgên-
cia; cumpre-se o prazo regimental de duas sessões, 
e, daqui a duas sessões, vota-se a criação do Minis-
tério da Microempresa. E se encerra essa discussão 
estéril, comprometida com o questionamento sobre 
“regimentabilidade” ou não. É a proposta que faço a 
V. Exª e à Casa.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr. 
Presidente. Senador Wellington Dias, aqui.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Wellington Dias.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, deixa eu só lembrar 
aqui, para repor as coisas, para ficar claro.

Aqui todo mundo é maduro. Todo mundo, no dia 
a dia, vive aqui a prática dos entendimentos no Par-
lamento.

Primeiro, para esclarecer. Sobre o projeto do Pa-
raná: foi votado na Comissão; o que a Comissão enca-
minha para cá é o pedido de urgência. E, aqui, houve 
concordância de a gente apreciar. O normal, também, 
seria ter lido hoje e haver a votação 48 horas depois. 
Houve, aqui, a concordância para a gente apreciar. O 
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que nós estamos pedindo é isto: é que a gente possa 
ter o tratamento na forma que foi combinado, Sr. Pre-
sidente. É simplesmente isso.

Aqui há um requerimento de urgência apresen-
tado na forma do Regimento. É correto. Se o Senador 
Alvaro Dias, aliás, Senador. Aloysio Nunes, do PSDB; 
se o Senador Líder do Democratas ou de outro quiser 
votar contra, é uma posição que nós respeitamos aqui 
perfeitamente. E é verdade, quem está assinando aqui 
são os Líderes dos Partidos da Base de Apoio do Go-
verno. É uma matéria que nós estamos assinando aqui 
como Líderes da Base de Apoio do Governo.

Agora, queremos o cumprimento do entendimento; 
queremos que seja apreciado na forma como foi aqui 
apresentado, Sr. Presidente. E, como V. Exª lembra, 
foi precluso já o encaminhamento que foi feito aqui. 
Na verdade, agora eu acho que é fazer a conclusão 
da votação.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 
Presidente, inscreva-me, por favor.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Flexa, com a palavra V. Exª.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Sem 
revisão do orador.) – Presidente Renan, aqui já foi 
bastante discutido. V. Exª respondeu a questão de or-
dem dizendo que estava preclusa a discussão. Se V. 
Exª consultar as notas taquigráficas, V. Exª vai ter a 
certeza de que não foi votado o regime de urgência.

O regime de urgência está correto; ninguém está 
discutindo a correição do regime de urgência. Há as-
sinaturas de Líderes que respondem pelo número 
suficiente para que ele seja apreciado. Até aí, não se 
discute. Mas precisamos votar o regime de urgência.

O outro ponto é que não dá para comparar o que 
foi acordado com relação ao financiamento do Estado 
do Paraná com a questão da criação do 39º ministério 
no momento de crise por que o Brasil passa. Aí tem 
que ser mais debatida essa questão. Então, não é pos-
sível – e o Senador Walter Pinheiro entende isso – que 
se faça essa porque, como o Senador Wellington Dias 
colocou, não é a mesma coisa, até porque, no finan-
ciamento do Paraná, houve a concordância de todos 
os Partidos e de todas as Lideranças.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Flexa...

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – Eu 
concluo; eu concluo.

Como há de todos os financiamentos para todos 
os Estados e Municípios. A concordância é geral. Aqui 
não; aqui não há concordância.

Então, V. Exª tem que concluir a votação do regi-
me de urgência e cumprir o Regimento no seu art. 345, 
inciso II, porque, aí sim, nós vamos votar e vamos ser 

derrotados – lamentavelmente, é a pressão, o poder 
do Executivo –, na sessão de terça-feira, mas de for-
ma que seja respeitado o Regimento do Senado que 
V. Exª tão bem preside.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Flexa, eu quero só lembrar a 
V. Exª que todo requerimento de urgência, sem exce-
ção, precisa ser votado pelo Plenário.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – Eu 
não discuto, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Todos, sem exceção.

O do Paraná foi votado porque...
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – Eu 

não discuto, Sr. Presidente. Havia a concordância de 
todos no Paraná.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Num acordo; mas ele teria necessaria-
mente que ser votado. Todos, sem exceção.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – Eu 
não discuto isso.

V. Exª tem razão. 
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 

Sr. Presidente, eu estou pedindo pela ordem aqui, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Foi um entendimento.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – V. 
Exª tem razão. Só que, no requerimento do Paraná, 
havia a concordância de todos os Senadores e de to-
das as lideranças.

Neste caso não há.
Então, nós temos que cumprir o Regimento.
V. Exª é o Presidente desta Casa.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – Sr. 

Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Com a palavra, V. Exª pela ordem.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pri-
meiro, eu quero dizer que, antes até de levantar as 
questões, nós vamos concordar com a proposta feita 
pelo Senador Aloysio Nunes de votar o requerimento 
de urgência, transferir a matéria para quinta-feira... 
Agora, eu quero chamar a atenção para duas coisas. 
O Regimento fala da votação de requerimento de ur-
gência após a Ordem do Dia. Quando a matéria tem 
acordo, e aí o Senador... Eu quero lembrar aqui uma 
coisa, o Senador Eunício, assim como o Senador Al-
varo, no início da sessão, pediram prioridade para 
duas matérias, preferência para duas matérias, a do 
Paraná e esta matéria. Nenhum Senador questionou 
a preferência dessas duas matérias. Essas duas ma-
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térias, se não houvesse esses pedidos, só teriam as 
suas urgências apreciadas no final da Ordem do Dia, 
conforme o Regimento.

Iniciou-se a discussão da matéria do Paraná 
porque não houve questionamento. Então, não havia 
necessidade de votar o requerimento de urgência por-
que havia exatamente esse acordo. Ponto.

Votado, de novo, o Senador Wellington Dias usou 
o microfone e invocou o pleito do Senador Eunício de 
Oliveira para que esta matéria pudesse ser prioritária.

A matéria foi aberta atendendo a essa priorida-
de. Nenhum Senador questionou. Portanto, a matéria 
começou a ser discutida da mesma forma que a ma-
téria do empréstimo.

Então, por exemplo, se essas duas matérias ti-
vessem transcorrido esse procedimento, essas duas 
matérias seriam aprovadas e, efetivamente, não ha-
veria necessidade de apreciação do requerimento, 
porque a matéria já havia vencido a sua tramitação 
normal e regimental.

Mesmo assim, Sr. Presidente, nós estamos propon-
do aqui, pela Liderança do Governo, que esta matéria 
seja adiada para quinta-feira. E aí eu quero de novo in-
vocar o mesmo acordo que nós fizemos com o Senador 
Aloysio aqui, que aquiesceu nessa questão da matéria.

Ele me disse que topa fazer a transferência da 
matéria para quinta-feira, para apreciá-la. E aí a gente 
votaria hoje este requerimento de urgência e apreciaria 
esta matéria na sessão de quinta-feira.

Nós estamos aquiescendo, concordando com 
esse encaminhamento, para que a matéria possa ser 
apreciada na sessão de quinta-feira.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O Senador Walter Pinheiro está suge-
rindo um encaminhamento. 

Se não houver objeção do Plenário, nós vamos 
adotar o encaminhamento sugerido pelo Senador 
Walter Pinheiro. 

O SR. MARIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Sr. 
Presidente, só para ...

O SR. GIM (Bloco/PTB – DF. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, só uma pequena questão den-
tro desse acordo proposto pelo nobre Senador Walter 
Pinheiro, com a concordância, que eu estou vendo, de 
todos aqui: o que acontece? É que, na quinta-feira – 
o que eu gostaria de deixar registrado para todos os 
Lideres –, dificilmente teremos o quórum... Perfeito! 
Só não quero que, na quinta-feira, seja feito o pedido 
de verificação de quórum, porque daí a matéria não 
seria votada. Se existir esse acordo formal, podemos 
tocar com naturalidade.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – 
Presidente ...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PSDB – AL) – Senador Mário...

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Sem 
revisão do orador.) – Presidente, já foi feito o acordo. 
Quero só pedir, mais uma vez – a palavra, Presidente, 
é “pedir”; é “pedir” a V. Exª: eu não vou aceitar, como 
Líder da Minoria, como Líder da Oposição, que se 
chegue aqui no plenário, que se diga aqui no plenário, 
sem me chamar, sem sequer me consultar, que houve 
uma reunião e que há acordo de Líderes.

Eu não vou aceitar, Presidente!
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Eu 

conto com o apoio de V. Exª. Está certo, Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Eu 

conto com o apoio de V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Wellington Dias...
O SR WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Sem 

revisão do orador.) – Eu gostaria só de apoiar aqui o 
encaminhamento do Senador Walter. Mas eu quero aqui 
chamar a atenção ... Nós estamos começando mais um 
ano, e eu acho que não é boa a forma como as coisas 
estão acontecendo aqui. Quero chamar a atenção para 
isso aqui. Eu acho que é importante... Quer dizer, nós 
aqui honramos ... Ninguém aqui fez qualquer questiona-
mento com relação à votação do projeto do Paraná. Por 
quê? Porque nós firmamos um acordo, e cumprimos.

Então, aqui está sendo encaminhado de uma 
forma diferente. Mas quero dizer que fica registrado 
esse fato aqui. Quero dizer que fica registrado esse 
fato aqui; registrado que nós cumprimos um acordo, 
e a oposição, aqui, apresentou de modo diferente, na 
segunda votação. Quero que fique registrado isso aqui.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Randolfe ...

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, contempla-
do pelo encaminhamento dado pelo Senador Walter 
Pinheiro, quero só destacar que me parece que a con-
trovérsia gerada é sobre a não existência do acordo de 
Líderes, antecipado. Se houve ou não, parece-me que 
isso é que está sendo concretamente questionado. É 
isso. No mais, parece-me que fica certo. E acho que é 
importante os Líderes serem consultados.

Quero logo me manifestar no sentido de que o 
procedimento a ser cumprido é esse que agora foi en-
caminhado e acordado pelo Senador Walter Pinheiro, 
à luz do que diz o Regimento Interno. 
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Antecipo a V. Exª que, em relação a essa matéria, a 
posição do nosso Partido é favorável à urgência e é favo-
rável ao projeto. Só considero que o rito que está previsto 
no Regimento tem de ser cumprido. O que desfaz o cum-
primento do rito previsto no Regimento é que, parece-me 
claramente, não houve o acordo explícito entre os Líderes.

É importante que a questão apresentada agora pelo 
Senador Gim Argello – de que votaremos essa matéria 
na quinta-feira, com um acordo entre todos de que não 
haverá verificação de quórum, ou seja, de que votare-
mos essa matéria na quinta-feira – seja ratificada aqui, 
para que não tenhamos nova controvérsia na quinta-feira. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Consulto se há concordância da Casa 
para esse encaminhamento que foi proposto inicial-
mente pelo Senador Walter Pinheiro e agora reiterado 
pelo Senador Randolfe Rodrigues. Nós votaríamos o 
requerimento e votaríamos a matéria na quinta-feira, 
por acordo.

O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Sr. Presidente, 
gostaria de ratificar o que coloquei. 

Faço um apelo aos demais Líderes para que, 
na quinta-feira, todos estejamos aqui. Que tenhamos 
esse compromisso, todos os que estiveram aqui, todos 
os parlamentares, para que a gente possa votar essa 
matéria na quinta-feira.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Ataídes, pela ordem.

O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente, 
resolvido esse ligeiro impasse, eu queria só fazer um 
registro para os nossos pares pensarem com mais ca-
rinho sobre a criação desse novo ministério.

Em 1972, criou-se o Sebrae. Em 2011, o Sebrae 
teve uma arrecadação muito próxima de R$3 bilhões. 
A função principal do Sebrae é dar realmente às mi-
cro e pequenas empresas um suporte. É claro que o 
assunto das micro e pequenas empresas é sensível a 
todos nós e merece todo o nosso carinho.

Mas, Presidente, se a nossa Presidente desone-
rasse a folha de pagamentos das micro e pequenas 
empresas, acho que seria muito melhor do que criar 
um novo ministério. 

Queria só deixar esse registro, Presidente.
Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Continuamos a Ordem do Dia. A vo-
tação do requerimento ficará, portanto, para após a 
Ordem do Dia.

O Item 4 da pauta é o Projeto de Resolução nº 10, 
de 2013. De acordo com o entendimento também feito 
pelo Senador Jorge Viana, vamos deixar de apreciá-lo 
hoje, que é o projeto... 

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – 
Itens 3 e 4. O Item 3?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós estamos no 4.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – E 
o Item 3, que altera o Regimento Interno do Senado?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O Item 3 da pauta:

PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO  
Nº 27, DE 2011 

(Em regime de urgência, nos termos do Requeri-
mento nº 93, de 2013)

Projeto de Resolução nº 27, de 2011, do Sena-
dor Renan Calheiros, que altera o Regimento 
Interno do Senado Federal, para regulamentar 
a competência, prevista no inciso XV do art. 
52 da Constituição Federal, de avaliar o Sis-
tema Tributário Nacional e as administrações 
tributárias dos entes federados.

Pendente de Pareceres da CCJ e CDir.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – 

Esse é o Item 3?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – É o Item 3. 
Com relação ao Item 4, foi feito um acordo de 

procedimento para nós o tirarmos de pauta e votarmos 
uma proposta de emenda à Constituição do Senador 
Walter Pinheiro que caminha na mesma direção, no 
sentido de que os diretores das agências reguladoras 
possam ser ouvidos aqui pelo Congresso Nacional.

Votaremos num outro momento esse projeto de 
resolução.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 
– Pela ordem, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Ricardo Ferraço.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Indago a V. Ex, 
com relação ao Item 4, porque apresentei uma emenda 
na direção de tornarmos hábito e rotina que, da mes-
ma forma, os Srs. Ministros de Defesa Nacional e de 
Relações Exteriores possam comparecer, todo início 
do ano legislativo, a esta Comissão, para que possam 
apresentar suas diretrizes, suas metas, como forma de 
aproximarmos o entendimento e as agendas entre o 
Poder Executivo e o Legislativo.

Indago a V. Exª se essa emenda ficaria contemplada, 
ficaria incorporada a essa proposta de V. Exª, que, a meu 
juízo, prestigia a iniciativa de um Senador importante que 
tem atuado há muitos anos, quase dois anos trabalhando, 
para que pudéssemos ter, aqui no Senado, os diretores 
das agências reguladoras prestando contas dos seus atos.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Sem dúvida nenhuma, a emenda de V. 
Exª é muito importante, aprimora o projeto e será le-
vada em consideração devidamente, no momento em 
que apreciarmos a matéria.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 
– Agradeço a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Item 3 da pauta.

Durante o prazo regimental, não foram ofereci-
das emendas.

A matéria depende de parecer das Comissões de 
Constituição, Justiça e Cidadania e da Mesa Diretora.

Concedo a palavra...
Tendo em vista que o Relator Edison Lobão Filho 

não está em plenário, vamos deixar esse terceiro item 
da pauta para ser apreciado amanhã.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Randolfe.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Pergunto a V. Exª se está aí, para apreciarmos, a 
urgência ao PLS 129, que já foi lido agora no início 
da sessão.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Pre-
sidente Renan, apenas uma informação rápida.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Alvaro Dias.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Há 
informações de que nós não teremos a sessão do Con-
gresso hoje, que será adiada para amanhã.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Teremos sessão do Congresso hoje, sim.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Está 
confirmada a sessão do Congresso?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Está confirmadíssima a sessão do Con-
gresso para logo mais, às 19 horas.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Mui-
to obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Encerrada a Ordem do Dia.

É a seguinte a matéria não apreciada e transferida 
para a próxima sessão deliberativa ordinária:

4 
PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO  

Nº 10, DE 2013 
(Em regime de urgência,  

nos termos do Requerimento nº 103, de 2013)

Projeto de Resolução nº 10, de 2013, da Mesa 
do Senado Federal, que altera o Regimento 

Interno do Senado Federal para dispor sobre o 
comparecimento dos dirigentes das agências 
reguladoras ao Senado Federal, em periodi-
cidade anual.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Passamos à votação do requerimento.

Em votação o Requerimento nº 109, de 2013, de 
urgência lido no Período do Expediente para o Projeto 
de Lei da Câmara nº 112, de 2012.

Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-

maneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria a que se refere o requerimento figurará 

na Ordem do Dia...
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Sr. 

Presidente? Sr. Presidente? Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – ...da segunda sessão deliberativa ordi-
nária, na quinta-feira.

Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Sr. 

Presidente, eu queria pedir verificação de quórum para 
o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Já foi votado, nós já lemos o despacho 
convocando a sessão para apreciação na quinta-feira.

Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Nós 

gostaríamos de registrar no painel quem é que está a 
favor e quem é que está contra a criação de uma des-
pesa a mais. A razão é somente essa.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós anunciamos...

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Já 
foi proclamado o resultado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós anunciamos, foi proclamado o re-
sultado: “Os Srs. Senadores que aprovam permane-
çam como se encontram. Aprovada a deliberação...”

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – 
Imediatamente após, solicitei verificação de quórum, 
Sr. Presidente. Anunciado o resultado, solicitei verifi-
cação de quórum.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Mais ainda, Sr. Presidente. Mais ainda,...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O problema é que o despacho já foi 
dado. Essa verificação teria que ter sido feita antes. 
Eu não me recuso, evidentemente, a fazê-la, mas ela 
teria que ser pedida na hora.
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O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Sr. Presidente, permita-me apenas 
lembrar a V. Exª...

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Sr. 
Presidente...

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Nós, quando falamos a respeito do en-
caminhamento dessa matéria, adiantamos desde logo, 
o Líder Agripino Maia e eu, que iríamos pedir verifica-
ção, que queríamos votação nominal do requerimento 
de urgência. Isso foi algo absolutamente tranquilo en-
tre nós, deixando para votar a matéria, como manda 
o Regimento, na sessão de quinta-feira. 

Para nós não há nenhuma dúvida quanto a isso. 
Nós tínhamos e temos o objetivo de fazer com que 
essa votação seja uma votação nominal.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – V. Exª vai pedir verificação, pelo que 
entendi, no mérito da matéria, que acontecerá...

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Não é isso Presidente. Perdoe-me. Não 
se trata disso.l

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – É do requerimento? Porque a votação, o 
acordo para votarmos o requerimento foi feito por todos. 

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Sr. Presidente, desculpe-me, mas acho 
que há um equívoco. Deixamos muito claro que no re-
querimento pediríamos verificação. Isso foi dito com 
todas as letras, com toda clareza, Sr. Presidente. Com 
todas as letras.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Wellington, com a palavra.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Só 
para colocar que estávamos todos na sessão. Acho que 
aqui teve uma posição anunciada do Senador Aloysio 
Nunes falando inclusive em nome dele e em nome do 
Líder do Partido Democratas, concordando que colo-
casse em votação o requerimento de urgência.

Nós, mesmo tendo acordo, concordamos em adiar 
a votação do mérito da matéria para quinta-feira. Foi 
dito aqui que votariam contra. Acho que o que pode ter 
agora é o registro de que eles votaram contra, porque 
já teve a votação, Sr. Presidente. Já teve a votação. 
Porque, já pensou que, agora, termina uma votação...

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Sr. 
Presidente...

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – ... 
depois que tudo é concluído... Não tem cabimento!

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador José Agripino.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – 
Sr. Presidente, vou acatar a sugestão de V. Exª para 
registrar a nossa posição na votação do mérito. É o 
que vai ocorrer.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradeço a V. Exª e longe de mim a 
pretensão de fazer uma leitura apressada aqui para 
impedir um pedido de verificação da oposição. Eu real-
mente não participei do início da Ordem do Dia e essa 
informação eu não tinha. Entendeu? E, como foi feito 
um acordo para que nós fizéssemos um procedimento 
dessa forma, eu agradeço muito o gesto do eminente 
Senador, mas...

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só 
uma informação: a Ordem do Dia já terminou?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Ordem do Dia já terminou. Nós vo-
tamos após a Ordem do Dia o primeiro requerimento. 
Vamos votar...

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Só 
para informar V. Exª, Presidente, que, logo após a Or-
dem do Dia, eu estou inscrito para falar pela Liderança 
da Oposição. E eu me confirmo.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – V. Exª é orador inscrito.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – 
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Passa-se agora à apreciação do Re-
querimento nº 114, de 2013, de urgência, lido no Pe-
ríodo do Expediente para o Projeto de Lei do Senado 
nº 129, de 2012. É o Projeto de Lei do Ecad.

Em votação o requerimento.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Sr. 

Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Sem 

revisão do orador.) – Sobre esta matéria, nós chega-
mos a conversar com o Senador Jorge Viana, com o 
Senador Eunício inclusive e com o Senador Aloysio 
Nunes, e fizemos ciência a S. Exª de que, sobre esta 
matéria, não havia consenso. O Senador Jorge Viana 
está aí acenando positivamente e, sobre esta matéria, 
não há consenso para que se vote a urgência.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 
Não há acordo, não, Sr. Presidente.

O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Sr. Presidente, esta 
matéria não tem acordo. Esta matéria não tem acordo.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 
Não há acordo, não, Sr. Presidente.
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O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Sr. Presidente, eu sugiro...

O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Sr. Presidente, 
não há acordo para este requerimento. As Lideranças 
estão todas se manifestando. Não submeta este re-
querimento à votação então, Sr. Presidente, porque 
não há acordo.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Então, peça para retirar o requerimento.

O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Eu peço para re-
tirar o requerimento.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – É 
isto: nós estamos pedindo a retirada dele.

O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Eu, o Senador 
Walter Pinheiro, o Senador José Agripino, o Senador 
Wellington...

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – 
Wellington Dias também.

O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Todos pedem 
para retirar.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) – 
Presidente, só esclarecendo que se trata da urgência, 
do requerimento de urgência.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Exatamente da urgência. Toda urgên-
cia precisa ter o requerimento votado no plenário. É 
o requerimento da urgência da apreciação do Projeto 
de Lei nº 129.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Os Líderes retiram o requerimento de 
urgência.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – 
Pela ordem, Sr. Presidente.

A minha sugestão – eu conversei sobre isso com 
o Senador Randolfe – é que esta matéria, pela deli-
cadeza que encerra, seja examinada pela Comissão 
de Justiça e pela Comissão de Educação e Cultura. O 
normal é que passe pelas comissões, sem atropelar o 
exame das comissões.

Respeito a autoria da Comissão Parlamentar de 
Inquérito, mas, evidentemente, penso que as comis-
sões permanentes da Casa deveriam se manifestar 
antes da manifestação do Plenário.

Agradeço.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – É que o art. 344 do Regimento Interno 
do Senado Federal diz:

Art. 344. A retirada de requerimento de ur-
gência, obedecido, no que couber, o disposto 

no art. 256, é admissível mediante solicitação 
escrita:
 .......................................................................
III – das lideranças que o houverem subscrito.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Exatamente, exatamente, Sr. Presidente. É nesse 
mérito – e já dialogando com o Senador Aloysio Nu-
nes – que observo que, primeiro, esse tema foi objeto 
de uma Comissão Parlamentar de Inquérito. Ou seja, 
esta Casa passou um ano debatendo esse tema – um 
ano! Esse é o resultado de uma CPI. E, segundo, não 
vou entrar no mérito, porque quero ter esse bom de-
bate com o Senador Aloysio Nunes – se for o caso, e 
é isso que estamos propondo –, aqui no Plenário, e 
arguo esse bom debate em nome do fato de que esta 
Casa passou um ano debatendo esse tema. E, para 
cumprir a forma regimental que V. Exª muito bem já 
encaminhou, para ser retirada a urgência, os Líderes 
podem dizer aqui, concretamente, que não há acordo 
para votar a urgência, mas, para ser retirada a urgên-
cia desse PLS, os Líderes têm que declinar, retirar as 
suas assinaturas.

O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Gim Argello.
O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Já que o Senador 

Randolfe faz tanta questão, vamos votar o requerimen-
to, então. Agora, vamos votar e nós vamos rejeitar o 
requerimento. Conversa franca, amizade longa: esta-
mos dizendo para não votar hoje, mas, se quer votar, 
tem o acordo firmado...

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – Sr. 
Presidente, eu queria ponderar para que a gente não 
ficasse aqui fazendo votação, com todo o respeito, a 
partir do fígado. Há uma divergência, que foi explicitada 
em plenário. Então, nós estamos pedindo a retirada do 
requerimento para a gente superar essa divergência.

Quero dizer que, de nossa parte, somos favorá-
veis à votação da matéria, mas aquiescemos à própria 
questão da divergência. Então, nós estamos pedindo 
para retirar esse requerimento de hoje. E quero insistir 
aqui: eu sou favorável à votação, inclusive estou falando 
a partir da nossa discussão. Mas estamos aquiescendo. 
Assim, ao invés de derrotar o requerimento, seria não 
apreciar esse requerimento hoje para permitir, inclu-
sive, que a gente pudesse ver quais as tratativas com 
todos os partidos – se vai para a comissão, se vai vol-
tar aqui o requerimento –, mas que a gente ganhasse 
esse tempo para negociar com os partidos e apreciar 
esse requerimento.

Eu faria esse apelo ao Senador Gim e ao Sena-
dor Aloysio para a gente tentar fazer isso.
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O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Randolfe.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Art. 315 do Re-
gimento Interno, Sr. Presidente. “O adiamento da vota-
ção obedecerá aos mesmos princípios estabelecidos 
para adiamento da discussão”.

Diante disso, Sr. Presidente, a solicitação que 
faço à Mesa e aos Líderes é o adiamento da votação 
desse requerimento de urgência. Ou seja, o requeri-
mento fica sobrestado, não perde a urgência e nós 
adiamos a apreciação da urgência, como prevê o art. 
315 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Randolfe, Senador Wellington, 
o art. 342 do Regimento Interno do Senado Federal 
dispõe o seguinte: “No caso do art. 336, II [que é o caso 
citado], o requerimento de urgência será considerado 
prejudicado se não houver número para votação”.

Se não houver número, ele será considerado 
prejudicado. Para nós apreciarmos esse requerimen-
to novamente, terá que haver um novo requerimento 
no mesmo sentido.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Permita-me, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Com a palavra, V. Exª.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Sr. Presidente, parece-me que estamos tratando de 
categorias diferentes: uma é a urgência, ela cairá se 
os que subscreveram a urgência declinarem; a outra 
é a apreciação. Parece-me que estamos propondo 
aqui o adiamento da apreciação do requerimento de 
urgência, que, em meu entender, contempla o que 
foi apresentado, encaminhado, agora, pelo Senador 
Walter Pinheiro.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O art. 340 diz que o requerimento de 
urgência será submetido à apreciação do Plenário e 
terá que ser apreciado após a Ordem do Dia, no caso 
do art. 336, inciso II. Ou seja, se não houver a delibe-
ração na forma do Regimento, ele vai ser considerado 
prejudicado.

Senador Wellington.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – O 

que chamo a atenção é: nós estamos falando aqui do 
adiamento da urgência. Se é uma urgência, temos 
uma contradição.

Mas, eu quero aqui chamar a atenção, Sr. Presi-
dente, na verdade, para o fato de que seria normal a 
votação, porque há um entendimento entre a maioria 

dos Líderes no sentido de fazer a rejeição. Está certo? 
Fazer a votação da urgência e rejeitarmos a urgência. 
Repito: isso para abrir tempo para a gente tratar do 
mérito da matéria, que é onde há condições de traba-
lharmos a apreciação e a aprovação.

O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Sr. Presidente, só 
para contribuir. Se o Senador Randolfe quiser retirar o 
requerimento, nós concordamos, para não haver der-
rota, para não haver vencidos e vencedores.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Os Líderes, conforme já explique, na 
forma do Regimento, podem retirar o requerimento 
de urgência.

O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Retirar.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Se nós votarmos o requerimento de 
urgência, significará dizer, em português mais claro, 
que a matéria não poderá ser deliberada novamente 
nesse período.

Então, a retirada é, do ponto de vista regimental, 
a melhor solução.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – Se-
nador Randolfe, essa saída é melhor do que ir a voto.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) – 
Até assinarei, mas só peço... Assim, na dúvida... É por-
que, nesta pauta, estou sob a orientação do Governo. 
O Partido Socialismo e Liberdade, nesta pauta, está 
encaminhando junto com o Governo. Então, gostaria 
de ouvir antes a posição oficial das Lideranças do Par-
tido dos Trabalhadores, do PMDB e do Governo. Como 
esses são os partidos da maioria, uma das coisas que 
nós aprendemos aqui, querido Senador Aloysio – nós 
que, muitas vezes, somos minoria –, é que a vontade 
da maioria prevalece.

Então, esta é uma pauta e um tema que estou 
defendendo em acordo com o Partido dos Trabalha-
dores, com o PMDB e com a Liderança do Governo.

Eu gostaria apenas de, formalmente, ouvir uma 
manifestação sobre se se houve uma mudança de 
posição dessas Lideranças e se houve mudança de 
posição do Partido dos Trabalhadores em relação ao 
tema. Nossa posição continua a mesma com relação 
à necessidade da urgência, pelo fato de o Senado ter 
debatido, ao longo de um ano, o tema deste PLS e 
sobre a necessidade de apreciá-lo.

Aí, é lógico, não será uma voz que conseguirá 
derrubar as vozes da maioria. Mas, se houve uma mu-
dança de posição dessas Lideranças, queria só que 
ficasse clara essa mudança de posição.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pre-
sidente. Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Mário Couto.
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O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – V. 
Exª garante minha fala ou eu não falo mais hoje. Só 
para eu me direcionar...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – V. Exª está inscrito logo após a Ordem 
do Dia. É o primeiro orador inscrito.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – É, 
mas temos a sessão do Congresso. É por isso que o 
pergunto.

Só queria uma garantia ou não de que falo hoje.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Nós estamos... V. Exª só pode falar 
quando acabar a Ordem do Dia. A Ordem do Dia está 
em curso; ela não acabou ainda...

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – A 
Ordem do Dia acabou.

Perguntei a V. Exª que me disse que acabou. Aí 
eu continuo esperando para falar.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 
(Fora do microfone.) Agora, uma coisa é perder a ma-
téria. Você viu o que eu disse: eu sou favorável.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Mário Couto, após a Ordem 
do Dia, nós estamos submetendo à apreciação os 
dois requerimentos. Então, em seguida, falará V. Exª.

V. Exª está apresentando outro problema: a convo-
cação da sessão do Congresso Nacional. Isso é outra 
questão que não vai depender apenas desta sessão 
aqui do Senado Federal.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Eu 
vou aguardar, Sr. Presidente. Eu vou aguardar.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu consulto os Srs. Senadores que assi-
naram o requerimento de urgência se retiram, aos Srs. 
Líderes que assinaram o requerimento de urgência.

O Senador Eunício Oliveira retira.
Os Líderes retiraram, mas nós só poderemos 

retirar o requerimento com a assinatura de todos os 
Líderes que o subscreveram.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – 
Sr. Presidente, estamos retirando, embora estejamos 
mantendo a nossa posição. Estamos fazendo isso em 
razão do não cumprimento do acordo, embora tenha-
mos uma posição favorável.

O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Sr. Presidente, 
retiramos também.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Não há número para o requerimento, 
que fica, portanto, prejudicado, na forma do Regimento.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Volta-se à lista dos oradores.

Concedo a palavra ao Senador Mário Couto.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – Sr. 
Presidente, pela ordem.

O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco/PMDB – AP) – Sr. 
Presidente, se o Senador Mário Couto me permitir, 
faço um apelo a ele...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Jayme Campos, pela ordem, 
concedo a palavra a V. Exª.

O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco/PMDB – AP) – Eu 
pediria apenas para fazer um registro antes de V. Exª. 
Procurarei ser bem breve. É inadiável!

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AP) – Senador José Sarney.

O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco/PMDB – AP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Quero fazer um re-
gistro nesta Casa, porque, realmente, é um assunto 
inadiável. Eu queria dizer que, agora, em março, nes-
ses dias que estamos atravessando, teria completado 
cem anos o Deputado Colombo de Souza, que foi um 
dos grandes políticos do Ceará. Ele nasceu em Ita-
pipoca, foi um grande professor, um grande escritor. 
Convivi com ele no Congresso Nacional quando ele foi 
Deputado, em 1955, depois reeleito em 1958, quando 
ele, então, saiu para ser Desembargador do Tribunal 
de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Foi profes-
sor em muitas escolas no Ceará. Ao mesmo tempo, 
foi um homem que escreveu muitos livros. Teve uma 
grande vida pública.

Ele teve uma prole de oito filhos, que, quero 
destacar, são homens de grande valor, como o Em-
baixador Jerônimo de Souza, que foi nosso assessor 
no Congresso Nacional; José Colombo de Souza Fi-
lho; a professora de língua francesa Fernanda Maria 
Gurgel de Souza.

O Embaixador Jerônimo, de que falei, foi Minis-
tro da Cultura do Itamar Franco e foi também nosso 
assessor. Quando fui Presidente, ele foi Subchefe da 
Casa Civil.

Seu outro filho é o advogado José Maurício de 
Souza.

Ele também teve muitas funções, inclusive a de 
estudar a nomenclatura das prefeituras, dos Municípios. 
Ele estudou Direito, ensinou no Ceará, publicou vários 
livros, como eu tive a oportunidade de dizer.

Ele também teve outros filhos: o Embaixador 
José Marcus Vinícius de Souza; Maria Inês Gurgel de 
Souza, relações públicas, que também é uma querida 
amiga minha e pessoa de grande capacidade; o admi-
nistrador José Paulo Afonso de Souza e o economista 
José Luiz Roberto de Souza.

Por seus filhos e seus numerosos netos, a figura 
de Colombo de Souza permanece no tempo.
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Por isso, Senador Mário Couto, eu queria agra-
decer muito a V. Exª. Eu tinha a necessidade de aqui 
fazer esse registro sobre ele, que foi um grande ho-
mem, para que o centenário dele não passasse em 
brancas nuvens, nem deixasse de figurar nos Anais 
do Congresso Nacional!

Eu registro, então, o centenário de um dos grandes 
políticos e intelectuais do Ceará, terra que ele amou e 
pela qual trabalhou toda a sua vida, sem esquecer a 
valiosa contribuição que ele deu ao Brasil nos vários 
campos em que ele atuou. Isso mostra a sua enrique-
cida e destacada biografia.

Que figure nos Anais do Senado esta homena-
gem que faço, em nome desta Casa, a Colombo de 
Souza, pelo seu centenário!

Sr. Presidente, muito obrigado a V. Exª.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO 
DO SR. SENADOR JOSÉ SARNEY.

O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco/PMDB – AP. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, no último dia 2 de março teria com-
pletado 100 anos o Deputado Colombo de Souza, um 
dos grandes homens públicos do Ceará. Nascido em 
Itapipoca, na região da serra de Urubutema, em 1913, 
faleceu aqui no Distrito Federal há pouco mais de 25 
anos, em 30 de agosto de 1987.

Filho de Joaquim Jerônimo de Souza e da profes-
sora Maria Lia Madeira de Souza, em 1927 mudou-se 
com a mãe e os oito irmãos para Fortaleza. Aos 18 
anos, em 1931, Colombo de Souza, ainda estudan-
te, ensinava Polícia Técnica, Matemática, Português, 
Instrução Moral e Cívica na Escola da Guarda Civil 
de Fortaleza, e História e Geografia na Escola Técni-
ca de Comércio da Fênix Caixeiral. No ano seguinte 
passou a ensinar na Escola Regimental do 23 B. C. 
e foi nomeado oficial administrativo do Departamento 
Municipal. Mais tarde foi designado Diretor dos Ser-
viços Internos. Extinto o Departamento Municipal foi 
transferido para o Tribunal de Contas como Diretor de 
Seção, e requereu disponibilidade.

Foi designado pelo Governo do Estado para es-
tudar no Sul do País a organização dos municípios, e 
de seus estudos e relatórios saiu a base da organiza-
ção municipal que prevaleceu nas décadas seguintes. 
Em 1934 foi Prefeito do Crato e em 1938, Prefeito de 
Quixadá.

Ao mesmo tempo seguiu seus estudos na Fa-
culdade de Direito do Ceará, onde entrou em 1933 e 
se graduou em 1937. Foi ainda professor no Colégio 
Cearense, no Colégio Castelo Branco, no Colégio 
Floriano, na Escola Preparatória de Fortaleza e no 
Colégio Militar do Ceará. Em 1943, foi catedrático de 

Evolução e Conjuntura Econômica da Faculdade de 
Ciências Econômicas do Ceará. Foi também catedrá-
tico de Geografia Humana da Faculdade Católica de 
Filosofia do Ceará, que organizou e secretariou.

Escritor, publicou a partir de 1941 Unidade Na-
cional e Unidade Moral; Uma Consciência contra a 
Prepotência do Dinheiro; Atlanticidade do Brasil; In-
capacidade do Corretor Oficial e Objeto Ilícito; Do Jul-
gamento Inconstitucional e da Revelia; Reabilitação 
e Prosperidade dos Municípios; Economia de Base; 
Eletrificação do Vale do Cariri.

Em 1951 assumiu a Presidência da Comissão 
de Abastecimento do Nordeste, cargo que exerceu 
até 1953. No ano seguinte seria eleito Deputado Fe-
deral pelo PSP. Na Câmara Federal nos conhecemos 
e compartilhamos a defesa da causa do Nordeste. Seu 
mandato foi renovado em 1958, pelo PSD, mas em 
1960 tornou-se Desembargador do Tribunal de Justi-
ça do Distrito Federal. Foi também Ministro do Tribunal 
Superior Eleitoral.

Em 1972 seu mandato foi cassado pelo regime 
militar.

Casado em 1937 com Yolanda Barroso Gurgel de 
Lima, Colombo de Sousa teve oito filhos que, educa-
dos com dedicação, se destacaram em suas carreiras 
profissionais: o administrador, professor, economista, 
bacharel em Ciências Públicas José Colombo de Souza; 
a professora e doutora em língua francesa Fernanda 
Maria Gurgel de Souza e Silva; o embaixador, secretá-
rio particular do Presidente Castelo Branco e Ministro 
da Cultura no Governo Itamar Franco Jerônimo Mos-
cardo de Souza, que também foi meu colaborador em 
várias ocasiões, com seu grande talento e cultura; o 
advogado José Paulo Maurício de Souza; o embaixador 
José Marcus Vinícius de Souza; a jornalista e relações 
públicas Maria Carmem Inêz Gurgel de Souza Candal 
Garcia, querida amiga e pessoa de grande capacida-
de; o administrador José Paulo Afonso de Souza; e o 
economista José Luís Roberto Gurgel de Souza. Em 
seus filhos e numerosos netos a figura de Colombo de 
Souza permanece no tempo.

Registro o seu Centenário como um dos políticos 
e intelectuais do Ceará, terra que amou e pela qual 
trabalhou toda sua vida, sem esquecer a valiosa con-
tribuição que deu ao Brasil nos vários campos em que 
atuou, com enriquecida e destacada biografia.

Durante o discurso do Sr. José Sarney, o Sr. 
Renan Calheiros, Presidente, deixa a cadeira 
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. João 
Vicente Claudino, 4º Secretário.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
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pela ordem, serei breve, antes mesmo da fala do Se-
nador Mário Couto. Só quero fazer o registro à Mesa 
da presença na tribuna desta Casa do Prefeito Robson 
Rocha, Prefeito do Município de Santana, segundo 
maior Município do Estado do Amapá. Só faço esse 
registro à Mesa e peço que ele conste nas notas ta-
quigráficas desta sessão.

O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino. 
Bloco/PTB – PI) – V. Exª será atendido, na forma do 
Regimento, Senador Randolfe.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem, por obséquio.

O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino. 
Bloco/PTB – PI) – Pela ordem, tem a palavra o Sena-
dor Jayme Campos.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Eu quero esclarecer 
a V. Exª que há uma ordem de inscrição: os que estão 
inscritos, na ordem, para falar; os que vão falar pela 
liderança e os que farão um breve comunicado. Chegou 
a minha vez de fazer o breve comunicado. Eu queria, 
com o devido respeito, com a devida vênia, pedir ao 
ilustre, valoroso e competente Senador Mário Couto 
que me permitisse ler aqui uma página só. V. Exª tem 
direito a 20 minutos e, com certeza, com a prorrogação 
por mais 10 minutos, teria direito a 30 minutos.

V. Exª me permite fazê-lo, Senador Mário Couto? 
Sei que V. Exª já está na tribuna, mas é que, após a 
fala de V. Exª, serão encerrados os trabalhos. (Pausa.)

Sr. Presidente, na última sexta-feira, tomou posse 
na Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 
o eminente Desembargador Orlando de Almeida Perri, 
em substituição ao seu colega de toga, o Dr. Rubens 
de Oliveira.

Cumpre-me reconhecer que o Dr. Perri é um dos 
maiores talentos do Direito em Mato Grosso, tendo 
chegado à mais alta Corte regional por merecimento e 
pela brilhante capacidade intelectual demonstrada em 
toda a sua carreira. Cuiabano que orgulha sua terra, o 
novo Presidente do Tribunal de Justiça formou-se na 
Universidade Federal de Mato Grosso e, quatro anos 
após a sua graduação, passou em primeiro lugar no 
concurso público para a magistratura estadual.

Em seu discurso de posse, Perri se comprometeu 
a perseguir a constante modernização, transparência e 
celeridade da Justiça na região. Com ele, também as-
cenderam à direção do Tribunal os Desembargadores 
Márcio Vidal, Vice-Presidente, e Sebastião de Moraes 
Filho, Corregedor-Geral da Justiça.

Faz-se mister, antes de encerrar minhas palavras, 
enaltecer a gestão profícua do Desembargador Rubens 
de Oliveira na Presidência do Tribunal de Justiça, no 
biênio encerrado agora.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ao desejar 
sucesso aos novos dirigentes do Tribunal de Justiça de 
Mato Grosso, alerto que o Direito não reside no peso 
austero da toga dos juízes, mas, sim, na sabedoria 
humana dos julgadores.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
Meu caro amigo, Senador Mário Couto, muito 

obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino. 

Bloco/PTB – PI) – Eu quero apenas, Senador Mário 
Couto, informar que V. Exª será o último orador.

Vamos cumprir os 20 minutos do Regimento, va-
mos colocar em votação três requerimentos de licença 
e encerrar a sessão, para que comece a sessão do 
Congresso.

Com a palavra, o Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Como 

Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, depois 
de esperar, pacientemente, desde as 2 horas da tarde, 
vou fazer o meu pronunciamento à Nação brasileira, es-
pecialmente à minha terra, o Estado do Pará, de Nossa 
Senhora de Nazaré, a minha mãe querida e protetora.

Sr. Presidente, com a ajuda de vários Senadores, 
a quem agradeço – Senador Cyro Miranda, Senador 
Alvaro Dias, Senador Aloysio, enfim, vários Senadores 
da oposição –, conseguimos então marcar a audiência 
com o Presidente do Supremo Tribunal Federal para 
esta quinta-feira, às 13h45min.

Vamos lá, Sr. Presidente. Vamos lá à presença 
do grande Ministro. Vamos lá à frente de um dos maio-
res brasileiros da história moderna, chamado Joaquim 
Barbosa, o homem que combate a corrupção brasileira.

É minha a atribuição, Sr. Presidente. Nesta Casa, 
pela terceira vez, tive a honra de ter sido escolhido, por 
unanimidade, Líder da oposição deste Senado Fede-
ral. É minha a obrigação fazer com que este País seja 
moralizado. É minha obrigação combater a corrupção, 
especialmente aquela corrupção que está visível, que 
está à frente de todos nós, que está identificada, que 
tem comprovações. Deveriam estar essas pessoas na 
cadeia, e essas pessoas ainda estão aqui.

Meus senhores e minhas senhoras, Senadoras 
e Senadores, o Pará, o meu Estado, precisa ter uma 
resposta àqueles que ficaram ricos à custa das pes-
soas pobres do meu Estado do Pará.

Quero agradecer aos Senadores que compõem 
a comissão para ir até Joaquim Barbosa. Lá, nós va-
mos mostrar os processos, principalmente dos Sena-
dores, ou Senador do Estado do Pará que há muitos 
anos usou do dinheiro público para enriquecer; usou 
do dinheiro público para fazer um patrimônio acima 
de R$100 milhões.
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O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Sena-
dor Mário Couto, V. Exª me permite um aparte?

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – O 
seu filho, o seu filho é o dono do jornal. Ele está muito 
preocupado. Jader Filho. Jader Filho, você está muito 
preocupado. Preocupado por quê? Preocupado porque 
o patrimônio que você dirige não é seu. Preocupado 
porque o patrimônio que você dirige é do povo do Es-
tado do Pará, meu caro amigo.

Eu não estou nervoso com nada, mesmo você 
falando de mim no seu jornal. Eu não tenho crime. Eu 
não respondo a nenhum processo criminal. O que você 
colocou no seu jornal não condiz com a realidade. Aliás, 
Sr. Presidente, isso já é comum nessa família. Isto é 
uma coisa muito comum: a mentira. Esse jornal – aliás, 
não se pode chamar de jornal –, esse jornaleco, e eu 
quero mostrá-lo à TV Senado, vem aqui, no domingo, 
dizendo que eu sou um estelionatário, vem dizendo 
que eu não paguei a Santa Casa.

Sr. Presidente, o senhor sabe: eu tive uma multa 
na campanha passada, numa cidade distante, a mais 
de 20 horas de barco, e eu transformei, paraenses, 
essa multa em dar remédios e cestas básicas à San-
ta Casa de Misericórdia do Pará. Eu quitei a dívida, 
está aqui o comprovante, jornaleco, de que eu quitei 
a minha dívida.

Vocês têm muito que procurar sobre a minha 
vida. Eu vim da pobreza. Eu não enriquei com dinheiro 
público. A pobreza me acompanha até hoje. Eu tenho 
uma vida limitada. Eu não tenho avião, eu não tenho 
televisão, eu não tenho jornal, mas não tenho medo de 
encarar aqueles que os têm, principalmente vocês que 
fizeram o seu patrimônio à custa do dinheiro do povo.

Olhem de onde eu vim. Olha, Pará, olha de onde 
eu vim. Olha os meus irmãos, na cidade de Salvater-
ra, no Marajó, numa casa de barro com uma porta e 
uma janela. Essa é a minha origem. A origem sua, 
Jaderzinho, é esta aqui, olha. Esta é a sua origem. 
Se eu tivesse essa origem, eu não teria a coragem 
de sair da minha casa. Se eu tivesse tido um pai que 
tivesse saído na capa da Veja, eu não teria coragem, 
Jaderzinho, de sair de dentro da minha casa! Eu teria 
vergonha. O povo do Pará tem vergonha de olhar para 
isso. Infelizmente, tive que mostrar, na tarde de hoje, 
porque o povo do Pará não merece isso.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª 
me permite um aparte, Senador Mário Couto, para uma 
informação importante?

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – 
Santa Casa de Misericórdia, assim entendendo ter 
cumprido integralmente a transação, requer a juntada 
dos comprovantes da entrega do medicamento junto à 
Fundação mencionada, devendo, por conseguinte, ser 

dada como fielmente cumprido o ajuste, arquivando-
-se a questão.

E aí vocês dizem que eu não paguei a Santa Casa. 
Vocês não merecem a credibilidade. No Pará, só há 
um jornal que merece credibilidade, que foi feito com 
honra. Honra não se compra em mercearia. Honra não 
se compra em farmácia. Honra se adquire!

Eu tenho honra. Se eu não tivesse honra, senho-
res e senhoras que estão me ouvindo nessa galeria, 
Srªs e Srs. Senadores, se eu não tivesse honra, eu 
não estaria aqui, nesta tribuna, e não falaria o que falo.

Sabem por quê? Porque eu tenho honra e moral 
para vir a esta tribuna falar, meu caro Senador Malta. 
Quem não tem honra, quem não tem moral, minha no-
bre Senadora, não sobe nesta tribuna para denunciar 
e fazer o que eu faço. A minha honra foi conquistada 
dentro da minha família, Senadora. Os meus pais foram 
honrados, Senadora. A minha mãe, pobre, no interior 
do Marajó, ensinou-me a construir a minha vida certa. 

Quem nasceu errado é porque copiou do pai os 
erros de família, Pedro Simon. Quem nasceu errado 
é porque seguiu o pai, seguiu a mãe, seguiu o que a 
família exemplificou a ele, meus nobres Senadores. 

A conduta e a moral vêm de berço, sabe, Jaderzi-
nho? Você lembra, meu caro amigo, na época em que 
você ia à Assembleia Legislativa do Estado do Pará? 
Sabe, Jader, essa tua convivência com a tua família, 
principalmente com o teu pai, fez com que – coitado 
de ti! – sentisses a normalidade de praticar um ato 
anormal. Aqueles bandidos que convivem dentro de 
uma mesma casa, aqueles bandidos que convivem em 
família não ficam mais sabendo o que é certo. Eles só 
aprendem o errado. 

Tu te lembras, Jaderzinho, que tu estivestes no 
meu gabinete, na Assembleia Legislativa? Lembra? 
Talvez agora tu não te lembres mais. Talvez agora, 
Jader Filho, tu possas dizer que eu não estou falando 
a verdade. Eu tenho testemunhas. Eu tenho os docu-
mentos na minha mão. 

Vai! Vai! Eu estou te mandando. Eu estou te pe-
dindo: vai a um tribunal. Vai, reclama contra mim! Exige 
que eu prove o que eu estou falando! 

Tu fostes à Assembleia me extorquir, meu filho! 
Tu fostes à Assembleia me extorquir, meu filho, quan-
do eu era Presidente da Assembleia! Vai! Vai à Justiça 
me cobrar para provar isso! 

Senador Jayme Campos, a vida nos ensina muita 
coisa. Os seus filhos, Senador, devem se honrar de V. 
Exª. Não há coisa igual, não há coisa comparável, não 
há; à educação de uma família. 

Meu nobre Senador, se você educa os seus fi-
lhos num padrão de seriedade, eles se criam sérios. 
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Meu nobre Senador Suplicy, eu estou vendo você 
pedir aparte, mas ainda não pude lhe dar. 

Mas se você convive num ambiente de corrup-
ção, os seus filhos nem sentem que são corruptos. 
Nem sentem! Porque aprenderam aquilo com o pai, 
conviveram com o pai, sabem da sabedoria do pai. 

Olha aqui, Senador, olha a sapiência do pai, a 
esconder as algemas com o livro. Tudo isso o filho 
aprende; tudo isso o filho sente. Essa é a grande re-
alidade. Isso aqui não é novidade, Senador. Isso aqui 
não é novidade. Isso aqui saiu em todos os jornais do 
Brasil. Todos os jornais brasileiros e paraenses publi-
caram essa foto. 

Jader Filho, tu tens televisão, tu tens jornal, tu 
tens avião, tu tens fazenda. Tu não provas; tu não tens 
como provar que um homem público que nunca exerceu 
outra função... Nunca! Ele só foi político na vida dele. 

Quanto custa uma televisão, meu nobre Presiden-
te? Uns US$15 milhões. Quanto custa um jornal, meu 
nobre Presidente? A mesma coisa. Quanto custa duas 
ou três rádios? Quanto custa uma fazenda com 50 mil 
cabeças de gado? Como é que um homem que viveu 
só da política pode ter um patrimônio desse tamanho, 
meu caro Senador Lobão, que me assiste e me olha? 
Não tem como provar, meu caro Senador. 

O filho tem ódio de mim. Ódio! Desde o dia em 
que ele foi à Assembleia, e eu disse: “Não. Eu não te 
dou. Eu não quero, porque sou sério”. E quem fala aqui 
é um homem sério e honrado. Fala o que tu quiseres 
de mim no teu jornal. Ninguém acredita no teu jornal, 
Jader Filho. O teu jornal não é teu. É do povo. Todo o 
Estado do Pará sabe que o teu jornal foi adquirido com 
dinheiro do Estado do Pará.

Que condições vocês ainda querem para concor-
rer com um grupo que teve um pai e uma mãe honrados 
como os Maioranas, que lutam, mas lutam pelo que é 
de direito, que aprenderam a lição com os pais, que 
seguiram o caminho correto dos pais? Tu, não, Jader 
Filho. Tu não seguiste o caminho correto do pai, por-
que ele não te deu correção. Essa é a grande verdade.

E a Nação cobra, e a Nação quer. A Nação quer 
a continuação das prisões, meu querido Senador Pe-
tecão. Não sou eu. Não estou perseguindo ninguém. 
Estou exercendo o meu direito, Senador Petecão. Sou 
um Senador que desde, que chegou aqui, luta contra a 
corrupção. Luto contra esse PT que institucionalizou a 
corrupção neste País. Não posso cruzar meus braços, 
Senador Petecão, diante do que os meus olhos veem. 
O povo paraense deve estar pedindo a mim: “Senador 
Mário Couto, essas pessoas tem que ir para a cadeia. 
Senador Mário Couto, essas pessoas não podem ficar 
imunes, sem nenhuma punição”.

E eu sei, Senador, que quem tem jornal pode fa-
zer o que fez no domingo: falar mentiras de mim. Mas, 
sabe, Senador, três vezes Líder da Oposição neste 
Senado. A Bancada de Oposição é religiosa, Sena-
dor. Ela pesquisa a vida de cada Senador, discute em 
conjunto, para escolher um Senador sério. Três vezes, 
Senador. Três vezes! 

O meu nome foi envolvido, no ano passado, na 
Assembleia Legislativa do meu Estado, que presidi e 
da qual me honro muito. Os promotores públicos pas-
saram o ano pesquisando a minha vida. Um ano, Se-
nador! E não encontraram nada, absolutamente nada. 

Presidente, estou encerrando. Eu tenho que fazer 
isso. É minha obrigação. Pode V. Exª perguntar, como 
Presidente desta Casa: por que V. Exª...

(Interrupção do som.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – ...ten-

tativa de extorsão do Jader Dias, dono do jornaleco Diário 
do Pará. Aí eu vou dizer a V. Exª: “Eu ainda tenho muito o 
que falar, eu ainda tenho muito o que mostrar nesta tribu-
na, eu ainda tenho muito o que questionar nesta tribuna”. 
Mas eu ofereço meu suor à minha terra, à minha terra 
querida que me mandou para cá com 1,5 milhão de votos. 

Eu lutarei, Senador Petecão. Eu lutarei com todas 
as minhas forças, Senador Petecão, para ver esses 
cabras na cadeia. Aí eu vou feliz, Senador Petecão. 

Não tem que só ser mensaleiros, não. Não tem 
que ser só mensaleiros, não, Senador Petecão. Eu vou 
dizer ao Joaquim Barbosa...

(Interrupção do som.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) ...con-

tinua a guerra, Joaquim Barbosa.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Senador, solicito que termine, porque a sessão 
do Congresso está dependendo exclusivamente do 
encerramento desta sessão.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Con-
tinua a guerra, Joaquim Barbosa. Continua! Não é só 
petista que tem que ir para a cadeia, não. Tem muita 
gente que tem que ir para a cadeia. Aquelas cabras de 
Belém, aqueles cabras safados! Põe tudo na cadeia, 
Joaquim Barbosa! É isso que vou pedir a ele, meu povo 
querido do Estado do Pará. 

Durante o discurso do Sr. Mário Couto, o Sr. 
João Vicente Claudino, 4º Secretário deixa a 
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Obrigado, Senador. Muito obrigado. Cumprimento 
V. Exª e lhe agradeço pela compreensão.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Pela ordem, Presiden-
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te, apenas porque é importante que o Senado Federal 
registre a triste notícia do falecimento do Presidente 
Hugo Chávez. Eu sei perfeitamente que precisamos 
iniciar a sessão do Congresso, mas é importante que 
nós possamos transmitir ao povo da Venezuela o nos-
so sentimento de pesar, de condolências – apresenta-
remos por escrito o requerimento amanhã. Acho que 
seria próprio que o Senado até pudesse enviar uma 
representação – o Senador Randolfe Rodrigues estava 
aqui sugerindo isso – para os funerais.

Serei breve, Sr. Presidente, para que o Senador 
Randolfe também diga uma palavra.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Muito obrigado.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– É no mesmo sentido, Presidente: lamentar e apre-
sentar solidariedade ao governo e ao povo da Vene-
zuela. Tenho certeza de que o povo venezuelano, com 
a mesma firmeza com que o Presidente Hugo Chávez 
conduziu a sua revolução bolivariana, saberá superar 
este momento triste e amargo.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Eu agradeço. 

Fica nos Anais do Senado o registro do falecimen-
to do presidente e líder da Venezuela Hugo Chávez, 
nesta tarde de hoje.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO  
Nº 116, DE 2013

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais requeiro o desapensa-

mento do PLS nº 174 de 2010 com vistas a tramitar 
separadamente.

Sala das Sessões, – Senador Jayme Campos
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – O requerimento que acaba de ser lido será in-
cluído em Ordem do Dia oportunamente.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:
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Viktor Dolista 
Encarregado de Negócios a.i. 

Senhor Senador, 

N'/?lfd/2013 
Brasília, 27 de fevereiro de 2013. 

Retribuindo a visita dos parlamentares da República Tcheca, 
Senhores David Vodrázka, Vaclav Kubata e outros a B.r3silia durante o 
período de 30 de maio a 02 de junho de 2011~ tenho a honra de reafirmar o 
comite do Sr. Vac1av Kubata, Presidente do Grupo Parlamentar República 
Tcheca-Brasil~ para Vossa Excelência, bem como para os Senadores Jarbas 
Vasconcelos, Ana Alnélia, Jorge Viana e Aloysio Nunes, para participar de 
uma série de encontros entre parlamentares, que serão realizados no 
Parlamento Tcheco, no período de 27 a 30 de março do corrente ano. 

O objetivo da "\isita é o estreitamento dos laços democrâticos entre a 
República Tcheca e a República Federativa do Brasil e a troca de expel'iências 
sobre o funcionamento de suas casas legislativas. 

Sugiro que para a preparação do roteiro da visita e detalhes da 
programação, seja solicitado o apoio da Embaixada do Brasil em Praga, com a 
colaboração do Grupo Parlamentar República Tcheca-Brasil. 

Respeitosamente, 

Excelentíssimo Senhor Senador 
Luiz Henrique da Silveira 
Brasília - DF 

PARLlAMENT OF THE CZECH REPCBUC 

Cl-lAMUER OF DEPLJT IES 

VÁCLAV KUBATA 

Prague 4 March 20 13 
Dear Mr. Senator I 

Iam addressing you as the leader ofthe Parliamentary Group offriends Czech Republic
Brazil of the Chamber ofthe Deputies of the Padiament ofthe Czech Republic and r would 
like to invite you and the delegation ofthe Brazilian congress to visit the Czech Republic. 

Deepening a f long-term relationshíp bctween the Czcch Republic and Bra.zil is sureJy OUI" 

common aim on all leveis, both national and regional, as well as 011 economic, social, 
educationai Ol" cultural leve!. 

We would be honored to welcome your delegatiol1 not only in the ca.pital city of Pl'ague but 
also you to visi! the regiolls which are somehaw linked to Brazi!. As I was informed al i travei 
costs are covered by your side, 1 would Hke to pro pose to your deJegation the following 
tentative program: 
I" day: visi! to !he House ofDcputies oftiJe ParJiament CR 
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2nd day: visit to the Scnate of th~ Parl iement CZ 
yd and 4 1h da)'; regi onai visits to the South Moravia and Zlín (J .A. Bafa) and Soulh Bohemia 
region - Treoon (Juscelino Kubitsch ek) 

Dear M r. Pres ident, I hopc [hat yo u wi ll consider your visit to the Czech Republic. 

Yours faithfully, 

V áclav Kubata 

His Excetlency 
Luiz Henrique da Silveira 
Senator of the federat ive Republic ofBrazil 
Brasília-DF 

VE[VYSLA N fOcrv o· EMSA SS Y 
51..0VE.'VSKEJ REPUBUKY OF THE SLOVAK REPUBLIC 

Ao Excelentíssim o Senhor 

Senado r Luiz Hen rique da Silveir8 

Senado Federal 

Brasília - DF 

Em Bras ília aos 0 4 de ma r \."o de 2013. 

Exce lentiss imo Senhor Senador LlI iz Henrique da Silveira, ~ ~ 'z-) 

Pelo motivo do desenvo lvimento da s re lações bilaterai s entre a Repúb lica Eslovaca e a 

Republica Federativa do Brasil, tenho a ho nra de transmitir o convite da Ass~mble ia Nacional 

d a Repub lica Eslovaca/Parlamento Eslovaco par~ v isi t ar, juntamente com o Senador Ja r bas 

Vasconcelos, Senado ra Ana Amé lia, Sen ado r Jorge Viana e o Se nador Aloysio Nunes do Grupo 

Pa rlamentar Brasil! Eslováquia, o no sso p a ís no s dias 25 e 26 d e março do ano co rren te. 

A vossa visi ta a Repúblic<l Eslovac a t erá como o bjetivo principal o estr eitamento dos 

laços intensificando assim o desen vo lvimento e o re lacionamento entre a s casa legis lat ivas da 

República Eslovaca e a República Federativa do BrasiL 

o p r ograma de vossa estada e a agenda de nes oclações serão coordenada s at ravés d a 

Embai xada da Republ ica Eslovaca em Brasília e CJ Embaixada da República Federa t iva do Brasi l 

em Brat islavô/Eslováquia . 

Cordia lmente, 

En 

I&J 
Milan Ciga n 

a ixador Extraof nário 

e PleniPotepo 

(A Comissão de Relações Exteriores e Defeso Nacional) 
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT 
– AC) – O requerimento que acaba de ser lido será 
despachado à Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional.

Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que 
será lido.

É lido o seguinte:

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 67, DE 2013

Altera a Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 
2010, que institui a Política Nacional de 
Resíduos Sólidos, para dispor sobre a lo-
gística reversa de veículos automotores.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 33 da Lei nº 12.305, de 2 de agos-

to de 2010, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 33.  .........................................................
 .......................................................................
VII – veículos automotores, leves ou pesa-
dos, utilizados no transporte de cargas ou de 
passageiros.
 .......................................................................
§ 9º Para os efeitos deste artigo, o uso pelo 
consumidor dos veículos automotores se en-
cerra quando estes não apresentam condições 
para a circulação, em consequência de aciden-
te, avaria, mau estado, degradação, abandono 
ou outro motivo.” (NR)

Art. 2º Esta Lei entra em vigor após decorridos 
dois anos de sua publicação.

Justificação

A logística reversa de veículos é realidade nos 
Estados Unidos, no Japão e na Europa, aonde o rea-
proveitamento dos carros chega a 95%. No caso dos 
países europeus, as próprias montadoras são res-
ponsáveis por reutilizar os componentes e reciclar as 
partes dos veículos utilizados no transporte de cargas 
ou passageiros.

No entanto, apesar do Brasil ter ótimos indicado-
res de reciclagem em materiais como papel, alumínio 
e vidro, apenas 1,5% da frota brasileira que sai de cir-
culação vai para a reciclagem, segundo estimativa do 
Sindicato do Comércio Atacadista de Sucata Ferrosa 
e Não Ferrosa (Sindinesfa).

Em nosso país, a reciclagem de veículos ainda 
engatinha, principalmente porque a legislação espe-
cífica sobre destinação final ambientalmente adequa-
da de resíduos sólidos não exige o processo para as 
unidades em fim de vida útil. Pela ausência da obriga-

ção legal, na maioria das vezes os veículos terminam 
sendo abandonados nas vias públicas, gerando focos 
de mosquitos e forçando municípios, como visto re-
centemente em Belo Horizonte, no Estado de Minas 
Gerais, a tomarem medidas extremas para a solução 
do problema.

Desse modo, compete buscar efetivar uma le-
gislação que promova o reaproveitamento e a recicla-
gem de veículos que não apresentam condições para 
a circulação e que chegaram ao fim de sua vida útil.

Cabe, portanto, estabelecer a obrigatoriedade da 
existência de mecanismos de logística reversa para 
os fabricantes, importadores, distribuidores e comer-
ciantes de veículos automotores, de maneira similar 
às normas existentes no continente europeu.

Para atingir esse objetivo propomos alterar o art. 
33 da Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui 
a Política Nacional de Resíduos Sólidos e estabelece 
as regras gerais para a aplicação do princípio da res-
ponsabilidade pós-consumo, mediante o instrumento 
da logística reversa.

Pelas razões expostas, consideramos de elevada 
importância a participação dos nobres parlamentares 
no esforço para a aprovação deste projeto de lei.

Sala das Sessões, – Senador Vital do Rêgo.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 12.305, DE 2 DE AGOSTO DE 2010

Institui a Política Nacional de Resíduos Sóli-
dos; altera a Lei no 9.605, de 12 de fevereiro 
de 1998; e dá outras providências

Art. 33. São obrigados a estruturar e implementar 
sistemas de logística reversa, mediante retorno dos 
produtos após o uso pelo consumidor, de forma inde-
pendente do serviço público de limpeza urbana e de 
manejo dos resíduos sólidos, os fabricantes, importa-
dores, distribuidores e comerciantes de: 

I – agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, 
assim como outros produtos cuja embalagem, após 
o uso, constitua resíduo perigoso, observadas as re-
gras de gerenciamento de resíduos perigosos previs-
tas em lei ou regulamento, em normas estabelecidas 
pelos órgãos do Sisnama, do SNVS e do Suasa, ou 
em normas técnicas; 

II – pilhas e baterias; 
III – pneus; 
IV – óleos lubrificantes, seus resíduos e emba-

lagens; 
V – lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio 

e mercúrio e de luz mista; 
VI – produtos eletroeletrônicos e seus compo-

nentes. 
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§ 1o Na forma do disposto em regulamento ou em 
acordos setoriais e termos de compromisso firmados 
entre o poder público e o setor empresarial, os siste-
mas previstos no caput serão estendidos a produtos 
comercializados em embalagens plásticas, metálicas 
ou de vidro, e aos demais produtos e embalagens, 
considerando, prioritariamente, o grau e a extensão 
do impacto à saúde pública e ao meio ambiente dos 
resíduos gerados. 

§ 2o A definição dos produtos e embalagens a 
que se refere o § 1o considerará a viabilidade técnica 
e econômica da logística reversa, bem como o grau 
e a extensão do impacto à saúde pública e ao meio 
ambiente dos resíduos gerados. 

§ 3o Sem prejuízo de exigências específicas fixa-
das em lei ou regulamento, em normas estabelecidas 
pelos órgãos do Sisnama e do SNVS, ou em acordos 
setoriais e termos de compromisso firmados entre o 
poder público e o setor empresarial, cabe aos fabri-
cantes, importadores, distribuidores e comerciantes 
dos produtos a que se referem os incisos II, III, V e VI 
ou dos produtos e embalagens a que se referem os 
incisos I e IV do caput e o § 1o tomar todas as medi-
das necessárias para assegurar a implementação e 
operacionalização do sistema de logística reversa sob 
seu encargo, consoante o estabelecido neste artigo, 
podendo, entre outras medidas: 

I – implantar procedimentos de compra de pro-
dutos ou embalagens usados; 

II – disponibilizar postos de entrega de resíduos 
reutilizáveis e recicláveis; 

III – atuar em parceria com cooperativas ou ou-
tras formas de associação de catadores de materiais 
reutilizáveis e recicláveis, nos casos de que trata o § 1o. 

§ 4o Os consumidores deverão efetuar a devolu-
ção após o uso, aos comerciantes ou distribuidores, 
dos produtos e das embalagens a que se referem os 

incisos I a VI do caput, e de outros produtos ou em-
balagens objeto de logística reversa, na forma do § 1o. 

§ 5o Os comerciantes e distribuidores deverão efe-
tuar a devolução aos fabricantes ou aos importadores 
dos produtos e embalagens reunidos ou devolvidos na 
forma dos §§ 3o e 4o. 

§ 6o Os fabricantes e os importadores darão des-
tinação ambientalmente adequada aos produtos e às 
embalagens reunidos ou devolvidos, sendo o rejeito 
encaminhado para a disposição final ambientalmente 
adequada, na forma estabelecida pelo órgão compe-
tente do Sisnama e, se houver, pelo plano municipal 
de gestão integrada de resíduos sólidos. 

§ 7o Se o titular do serviço público de limpeza 
urbana e de manejo de resíduos sólidos, por acordo 
setorial ou termo de compromisso firmado com o setor 
empresarial, encarregar-se de atividades de responsa-
bilidade dos fabricantes, importadores, distribuidores 
e comerciantes nos sistemas de logística reversa dos 
produtos e embalagens a que se refere este artigo, as 
ações do poder público serão devidamente remunera-
das, na forma previamente acordada entre as partes. 

§ 8o Com exceção dos consumidores, todos os 
participantes dos sistemas de logística reversa mante-
rão atualizadas e disponíveis ao órgão municipal com-
petente e a outras autoridades informações completas 
sobre a realização das ações sob sua responsabilidade. 

(À Comissão de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor e Fiscalização e Controle, em 
decisão terminativa)

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – O projeto que acaba de ser lido será publicado 
e remetido à Comissão competente.

Sobre a mesa, proposta de emenda à Constitui-
ção que será lida.

É lida a seguinte:
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO 
N~ 6. DE 2013 

Acrescenta o art . 75-A à Constituição Federa!, para 
aiar o Conselho Nacional dos Tribuna is de Contfls 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos 
termos do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao 
texto constitucional: 

Art. 1 .... A Constituição Federal passa a vigorar acrescida do 
seguinte art. 75-A: 

Art. 75 - A O Conselho Nacional dos Tribunais de Contas, com 
sede na Capital Fcdcl'a l c competência em lodo o terri tõrio nacional . 
compõe-se de dezessete membros , sendo : 

1 - o Presidente do Tribunfl l de Contas da União; 

11 - 'luatro membros entre Conselheiros de Tribunais de Contas 
dos Estados, dos Municíp ios, de Municipio e do Distrito Federa l; 

111 - um membro entre Auditores -do Tribunal de Contas tia 
União; 

IV - qualro 111cmbros el1trc auditorc-s dos órgãos referidos no 
inciso lI; 

V - um memb ro do Ministé rio P llblico junto éiO Tribunal de 
Con tas da União; 

VI - quatro membros de Ministérios Póblicos com atuação junto 
aos ôrgãos referidos no inciso rI. 

VII - dois c idadãos, de notório conhecimento j lIrídico, contábil, 
cconõmico Oll financeiro, indicados um pela Câmara dos Deputados e 
outro pelo Senado Federal. 

§ I" O Conselho será p residido pelo Presidente do T ribunal de 
Contas da União. 

§ r Os demais membros do Conselho Nrtcional dos Tribunais 
de Contas deverão ter ma is de trinta e cinco anos de idrtde. serão 
nomeados pelo Presidente da República após apz-ovação do Se nado 
Fedem!, por maioria absol u ta, para mandato de do is anos, vedada a 
recondução, e não poderão: 

I - ter sido condellados crim)nalmen te por dec isão transitada em 
julglldo, Oll pass<lda por ó rgfto colegi ado, ainda qm: recorrível, a pena 
supel"iol' a dois anos;· 
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H ler respondido Dl! estar responrlendo a ~rocesso 
admin ist rativo rl isciD limll' nos ídlimos dez anos' , '. . ' 

111 - Eer sido demitido a bem do serviço público ou sob 
ai"gumento assemelhado; 

IV - (er sido demitido de emprego privado por justa causa, nos 
termos da legislaçí'ío vigenTe, 

§ JO As indic<:tções serao feitas: 

I - no caso de rnembros do T ribunal de Contas da Un ião, por 
este órgão; 

fi - nos demais CflSOS , paI' entidflde representa tiva de âmbIto 
n8ciol1<:t1. 

§ 4" Compete ao Conselho o cOlltrol c da atuação f"Llflcional, 
administrativa e limmccira dos tribtmais e órg2íos de contas da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios, cabendo-lhe, além 
de Otltras atribLliçôes fiXAdas em lei complementar: 

r - zela r pelo cump ri menlo , pelas cOltes representadas , das 
nonnflS constinll"':ionais e legais atincntes às at ividades de fiscalização 
e controle exrerno, relativamente aos aspectos j urídtcos, contábeis, 
financeiros, orçamcntários, operacionais e patrimoniais das entidades 
federi:ltivas e respectivas entidades da administração direta e indi reta, 
qmmto à legalidade, legitim idade, econom icidade, aplicação das 
subvenções e renúnc ia de receitas; 

II - expedir atos regulamentares com condição de n01111a 
Ilacional~ 

I r I - recomendar provid ências; 

TV - zelar peja observfmcia e eficiJcia do ar!. 37 da Constituição 
Federal; 

V - apreciar, de ofício ou mediante provocação de qualquer de 
seus membros, a Icgalidadt, a legitimidade c a economicidade de atos 
administrativos praticados por membro OLl órgão de controle interno 
ou de cont role extemo, podendo descollstitllí -los, revê-los 0 11 fiX Ar 

praz.o para que se adoLem as providências necessárias ao ex alo 
cumprimento dJ lei; 

VI - receber, conhecer c decidir rcclHmações cont ra melllbl"Os 
Oll Ói"gfíos de tribunal de contas, incluídos auditores e membros do 
M inisiério Públ ico com atlmção junro fi tais cortes ; 

VJI - iniciar processo adrn inistnlt ivo disciplinar contra qualquer 
mem bro de triblrna! de contas, bem COlHO avocar processo e:n CUl"~O 
ou revê-los, de oficio ou em grau de recurso; 

VIII - re.:'llizar a ud itorifls e inspeções, por iniciRli\'il própria ou 
provocôdo pelo Poder Legislativo; 
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publicação. 

rx - representai' ao Ministério PübJico competente no caso de 

ocorrência de ar(j tlue confrgl!J"fI crime de f1ção penal pÚbJiC~t . 

§·5ô A attlação do Conselho nas hipótese ~ 'dos i;léisos T, V;VI'e 
VTI do § 4° deste altigo. será subsidiál"la da corte diretamenle 
implicada, exceto nos casos de omissão de atuí'lção ou de evidente não 
cumprimento dos deveres elencados no inciso I, referido. 

§ 6° O regimento interno ~ o COJ1selho deverá prever os 
il1.-;;tnlmell tos processuais necessá ri os /'lO desloc/'Imcnto de competência 
fi scalizatória, in[;ILlsive pre.venliva, dos tribunais de contas a esse 
órgílo c1e controle interno , COlll preservaçílo das garflnti Rs 
constiwcionais assegLJradas às partes na jurisdição contenciosa. 

Art. 2" Esta Emenda à Constituição entra em vigor na data de sua 

É cediço que o funcionamento dos Tribunais de Contas no Brasil 
está exposto a críticas, não só pela excessiva contaminação política que se 
registra qLlando da suas composições C0111p também pela permeabilidade que 
vem apresentando aos grupos de pressão, muitas vezes representativos de 
interesses escusos. 

o exato cumprimento das elevadas atribuiçõ.es de órgãos 
auxiliares de controle externo que lhes são constitucionalmente cometidas 
exige providências para preservar, garantir e, quando necessário, recuperar a 
exação, a probidade e a seriedade no trato da coisa pública por essas Cortes 
administrativas. 

A proposição que ora apresentamos pretende esse efeito, ao 
constituir um órgão nacional de contl'OJe interno das Cortes de Contas, cuja 
atnação, à semelhança dos Conselhos Nacional de Justiça e Nacional do 
Ministério Público, deverá ter os efeitos profihlticos tão necessários . 

•. --
"" 

_ / 

Sala das Sessões, . 'f) 
"~Q '/ l '-....!.... .," ! _ 'cc . 

Senador EDUARDÓ AMORIM 
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – A Proposta de Emenda à Constituição que acaba 
de ser lida está sujeita às disposições constantes dos 
art. 354 e seguintes do Regimento Interno.

A matéria vai à Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Sobre a mesa, ofício que será lido.

É lido o seguinte:

Of. nº 3/2013-PRES/CDR

Brasília, 5 de março de 2013

Assunto: Eleição do Presidente e do Vice-Presidente 
da CDR

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que a Comissão 

de Desenvolvimento Regional e Turismo, em reunião 
realizada em 5-3-2013, instalou os seus trabalhos le-
gislativos e elegeu para o Biênio 2013/2014, por acla-
mação, os Senhores Senadores:

Presidente: Senador Antonio Carlos Valadares 
(PSB – SE)

Vice-Presidente: Senador Inácio Arruda (PCdoB 
– CE)

Respeitosamente, – Senador Antonio Carlos 
Valadares, Presidente da Comissão de Desenvolvi-
mento Regional e Turismo – CDR.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – A Srª Senadora Angela Portela enviou discurso 
à Mesa, para ser publicado na forma do disposto no 
art. 203 do Regimento Interno.

S. Exª será atendida.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR. 

Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs 
Senadoras e Srs. Senadores, sabemos todos que os 
sistemas educacionais funcionam, frequentemente, 
como mecanismos de reprodução, no tempo, das de-
sigualdades sociais.

Como diz o professor Pierre Bourdieu, um dos 
mais importantes sociólogos de nossos tempos, a es-
cola prolonga os determinismos sociais ditados pela 
classe de origem. Se, como diz Bourdieu, as socieda-
des tendem a se reproduzirem, o papel da escola é o 
de um dos principais agentes nesse processo.

Reporto-me, aqui, a pesquisa recentemente re-
alizada nos Estados Unidos, com crianças de três 
anos. As que vinham de ambientes familiares de renda 
mais alta, com pais de escolaridade superior à média 
nacional, conheciam cerca de 1.200 palavras. As que 

provinham de famílias de renda mais baixa conheciam 
apenas 525 – ou seja, menos da metade das demais.

A base de dados norte-americana National Longi-
tudinal Survey of the Youth (NLSY), permite que acom-
panhemos o desenvolvimento cognitivo e emocional 
das crianças desde a infância ate a adolescência.

Informações disponibilizadas a partir dessa base 
nos mostram que a diferença de desenvolvimento cog-
nitivo entre as crianças mais ricas e as mais pobres 
chegava a quase 25 por cento. 

Esta é uma diferença enorme, que explica, em lar-
ga medida, porque uma criança de família com maiores 
recursos terá mais oportunidades de frequentar uma 
universidade do que criança de família mais carente. 

É preciso notar, ainda, que grande parte da dife-
rença entre essas crianças já está presente aos seis 
anos de idade.

Trata-se de um quadro altamente preocupante. 
Para um país como o Brasil, que só em tempos recen-
tes conta com disposição concreta para combater as 
desigualdades e para enfrentar o drama da pobreza, 
constitui um enorme desafio. 

Temos, porém, como enfrentá-lo. Para isso pre-
cisamos, antes de mais nada, de vontade política. A 
presidenta Dilma Rousseff e seu governo vêm demons-
trando que essa vontade existe.

É possível enfrentar essa situação e reverter o 
quadro de desigualdade entre nossas crianças. Estu-
do da Fundação Getúlio Vargas, publicado com o título 
Aprendizado Infantil, reúne uma série de experiências 
aplicadas com esse objetivo. 

Demonstra que as desigualdades originadas do 
ambiente familiar e das diferenças de renda podem ser 
drasticamente reduzidas. Para isso, porém, há alguns 
pré-requisitos. Talvez o mais importante deles seja o 
acesso à educação infantil no momento certo. 

Os autores do estudo constataram que os pro-
gramas eficazes para impactar as desigualdades apre-
sentam quatro características em comum, todos eles 
estruturados a partir de algum tipo de escolarização. 

O primeiro deles é que os professores envolvidos 
nos programas de primeira infância receberam treina-
mento intenso e específico. 

Paralelamente, houve uma baixa razão criança-
-professor, o que permitia atenção pessoal e direta à 
criança.

Além disso, contava-se com uma estrutura cur-
ricular capaz de fornecer rotina de ensino estrutura-
da. Isso significa estabelecer metas claras e significa 
também estabelecer metodologia capaz de atingi-las.

Enfim, desenvolveu-se um componente de in-
tegração das famílias – em certos casos, com visitas 
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residenciais – para construir maior envolvimento dos 
pais na educação de seus filhos.

Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senado-
res, contamos agora com um instrumento relevante na 
luta contra as desigualdades que comprometem nosso 
sistema educacional. 

A Medida Provisória 586 de 2012, que votamos 
na semana passada, estabelece o Pacto Nacional pela 
Alfabetização na Idade Certa, com o objetivo de as-
segurar que, até os oito anos de idade, os estudantes 
brasileiros dominem a leitura e a escrita. 

Mais de 98% das crianças brasileiras nessa faixa 
etária estão hoje frequentando a escola. Trata-se de 
um avanço. O que a Medida Provisória 586 determina 
é que novo e importante passo seja dado.

Precisamos garantir que até o terceiro ano do 
Ensino Fundamental todos os estudantes estejam al-
fabetizados. Nos termos da Medida Provisória, esse 
desempenho deverá ser medido por avaliações peri-
ódicas. E, para que isso ocorra, o Pacto ampliará o in-
vestimento na formação continuada dos professores 
desses três primeiros anos do Ensino Fundamental.

Para cumprir esse objetivo está prevista a libera-
ção de R$ 1,1 bilhão já neste ano. Haverá assim apoio 
do Governo Federal aos demais entes federativos, por 
meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Edu-
cação, o FNDE.

Estabelecem-se assim metas de qualificação. Ha-
verá uma cobrança permanente, para garantir que nos-
sas crianças estarão todas alfabetizadas nesse prazo.

Também é extremamente importante que não es-
taremos nos referindo apenas à alfabetização funcional. 
Cumprida a meta, as crianças saberão efetivamente 
escrever, ler e entender o que está escrito. 

Contamos também com o ProInfância, programa 
voltado para a necessária prioridade à educação infantil. 
É um dos mais relevantes programas do nosso governo. 

Parte da constatação de que construir creches 
e escolas de educação infantil, assim como a aquisi-
ção de equipamentos para a rede física escolar desse 
nível educacional, são indispensáveis para melhorar 
a qualidade da educação em geral. Mais do que isso, 
são indispensáveis para combater aquela desigualda-
de a que nos referíamos, a pior de todas, a que dife-
rencia nossas crianças antes mesmo de iniciarem seu 
aprendizado formal.

Sabemos que nem todo o cronograma original 
do ProInfância foi cumprido. Mas há resultados con-
cretos a comemorar. 

Desde 2011, já no governo da presidenta Dilma, 
o ProInfância passou a integrar a segunda etapa do 
Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC-2, 

com previsão de construção de mais de 6 mil unidades 
de educação infantil em todo o Brasil.

Até outubro de 2012 foram selecionadas 3.019 
unidades, em 1.600 municípios dos 26 estados e no 
Distrito Federal, com cerca de R$ 3,5 bilhão previstos 
para investimento.

Já existem resultados palpáveis. O número de 
crianças em creches e pré-escola no Brasil subiu 4,5% 
no ano passado. O Censo Escolar de 2012 indica 
7.295.512 matrículas de crianças com até 5 anos.

Apenas nas creches, as matrículas cresceram 
10,5%. São mais de 2 milhões e 300 mil matrículas. 

Essa expansão foi possível devido à entrega 
de 751 creches e pré-escolas em todo o País. Até 
dezembro do ano passado, segundo o Ministério 
da Educação, foram financiadas 5.560 unidades de 
educação. 

Também a pré-escola teve aumentadas as matrí-
culas, ainda que em ritmo menor. Fechou o ano pas-
sado com 4.754.345 crianças matriculadas.

Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senado-
res, a universalização da educação infantil no País 
é a primeira meta do Plano Nacional de Educação. 
Sua proposta é aumentar em 50% o atendimento a 
crianças que tenham até três anos até 2020, além de 
universalizar o acesso na faixa etária dos quatro aos 
cinco anos até 2016.

Acrescento que essa deve ser uma educação de 
qualidade, justamente o que está proposto na Medida 
Provisória 586. Só assim estaremos combatendo efi-
cazmente as desigualdades.

Não nos esqueçamos de que uma criança que 
curse um ano de pré-escola, um ano apenas, quando 
adulta tenderá a obter renda até 6% maior do que al-
guém que não fez nenhum ano de educação infantil, 
mostra estudo do Banco Mundial. Uma criança que 
frequente dois anos, tenderá a ter aumento de um 
quinto em sua renda quando adulta. 

Só assim, investindo na inserção de nossas crian-
ças no ambiente escolar e perseguindo melhoria do 
ensino ministrado no País, estaremos combatendo ver-
dadeiramente as desigualdades. O governo da presi-
denta Dilma está caminhando com força nesse sentido.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Declaro encerrada a presente sessão e solicito 
aos colegas Senadores que se encaminhem para a 
sessão do Congresso, que começa agora.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai 
encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs. 
Senadores que constará da próxima sessão deliberativa 
ordinária, a realizar-se amanhã às 14 horas, a seguinte:
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ORDEM DO DIA

1 
PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO 

Nº 27, DE 2011 
(Em regime de urgência,  

nos termos do Requerimento nº 93, de 2013)

Projeto de Resolução nº 27, de 2011, do Sena-
dor Renan Calheiros, que altera o Regimento 
Interno do Senado Federal, para regulamentar 
a competência, prevista no inciso XV do art. 
52 da Constituição Federal, de avaliar o Sis-
tema Tributário Nacional e as administrações 
tributárias dos entes federados.

Pendente de Pareceres da CCJ e CDir.

2 
PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO 

Nº 10, DE 2013 
(Em regime de urgência,  

nos termos do Requerimento nº 103, de 2013)

Projeto de Resolução nº 10, de 2013, da Mesa 
do Senado Federal, que altera o Regimento 
Interno do Senado Federal para dispor sobre o 
comparecimento dos dirigentes das agências 
reguladoras ao Senado Federal, em periodi-
cidade anual.

Pendente de Parecer da CCJ.

3 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 42, DE 2012

Quinta e última sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 42, de 2012, tendo como primeiro 
signatário o Senador Sérgio Souza, que cria 
Tribunal Regional Federal.

Parecer favorável, sob nº 1.144, de 2012, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-

nia, Relator: Senador Alvaro Dias, com votos 
vencidos dos Senadores Antonio Carlos Vala-
dares, Armando Monteiro, Pedro Taques, Aloy-
sio Nunes Ferreira, Ricardo Ferraço, Eduardo 
Lopes e a Senadora Ana Rita.

4 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 89, DE 2011

Primeira sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 89, de 2011, tendo como primeiro signatário 
o Senador Walter Pinheiro, que acrescenta § 
2º ao art. 52 da Constituição Federal, para es-
tabelecer que os ocupantes de cargo público 
que tiverem sua escolha aprovada previamente 
pelo Senado Federal, nos termos do art. 52, 
III, f, devem comparecer a essa Casa, anual-
mente, para prestar contas de suas atividades 
nos respectivos órgãos ou entidades.

Parecer favorável, sob nº 1.665, de 2012, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator: Senador Anibal Diniz.

5 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 576, DE 2012

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 576, de 2012 (apresenta-
do como conclusão do Parecer nº 51, de 2012, 
da Comissão Mista, Relator: Senador Jayme 
Campos), que aprova a Política Nacional de 
Defesa, a Estratégia Nacional de Defesa e o 
Livro Branco de Defesa Nacional, encaminha-
dos ao Congresso Nacional pela Mensagem 
nº 83, de 2012. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 19 horas e 19 minutos.)
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Ata da 22ª Sessão, Deliberativa Ordinária, 
em 6 de março de 2013

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência dos Srs. Renan Calheiros e Jorge Viana  
e das Srªs. Angela Portela e Ana Amélia

(Inicia-se a sessão às 14 horas e 34 minutos 
e encerra-se às 19 horas e 58 minutos)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco/PT – 
RR) – Há número regimental. Declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

Há orador inscrito.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB 

– PE) – Pela ordem.
A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco/PT 

– RR) – Pela ordem, Senador Jarbas Vasconcelos.
O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco/PTB – AL) 

– Pela ordem, depois.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB – 

PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu pediria 
a V. Exª para me inscrever em breves comunicações.

A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco/PT 
– RR) – Breves comunicações.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) 
– Senador Inácio Arruda, como Líder, Srª Presidente.

A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco/PT 
– RR) – Senador Inácio Arruda, como Líder.

O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco/PTB – AL. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu pediria a V. 
Exª que fosse inscrito pela Liderança do meu Partido, 
o PTB.

A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco/PT – 
RR) – Pela Liderança do PTB, Senador Fernando Collor.

A primeira oradora inscrita é a Senadora Ana 
Amélia.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Cara 
Presidente desta sessão, Senadora Angela Portela, 
Srªs e Srs. Senadores, nossos telespectadores da TV 
Senado, ouvintes da Rádio Senado.

Quero cumprimentá-la, Presidente, pela recém-
-encerrada sessão especial de homenagem às mulhe-
res, às homenageadas com o Diploma Bertha Lutz. Foi 
uma cerimônia muito bonita, e eu penso que dia da 
mulher é todo dia. Nós vivemos no cotidiano, e é claro 
que o evento internacional tem significado simbólico 
para que se possa dar como referência e foco nas 
prioridades que dizem respeito às questões de gênero, 
particularmente nas demandas femininas.

Me assusta um pouco – ou muito – a questão re-
lacionada à violência contra a mulher, que está, diga-
mos, permeando todo o nosso País, e não é diferente 
no meu Estado, o Rio Grande do Sul. Temos que en-
frentar esta questão de maneira corajosa e imediata. 
A Lei Maria da Penha é um marco relevante nesse 
processo, mas nós temos que avançar ainda muito 
mais com essa cultura, eu diria um pouco machista, 
mas uma cultura de violência não só contra a mulher, 
mas contra o ser humano.
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Meu tema também tem a ver com a questão dos 
direitos humanos, porque estão aqui em Brasília 50 mil 
trabalhadores na 7ª Marcha da Classe Trabalhadora. 
E definiram, os trabalhadores brasileiros, inclusive do 
nosso Estado, o Rio Grande do Sul, o fim do fator pre-
videnciário como uma das prioridades da sua bandeira 
de agenda de lutas.

Esse pleito é compreensível e legítimo, pois la-
mentavelmente o atual cálculo das aposentadorias re-
duz os benefícios dos aposentados, que já são limita-
dos, em 35% para homens e em 40% para as mulheres.

Considerar a alíquota de contribuição, a idade 
do trabalhador, o tempo de contribuição à previdência 
social e a expectativa de sobrevida do segurado como 
os únicos parâmetros para o pagamento das aposen-
tadorias no Brasil, como tem feito o Governo, é des-
prezar a queda do poder de compra dos aposentados 
e o impacto disso sobre a economia, sobretudo nos 
últimos anos, período de alta de preços, o que com-
promete a renda dos aposentados.

Sabemos que a inflação aos poucos vem corro-
endo a renda desses trabalhadores. Quem tem menos 
está comprando menos, porque o dinheiro não rende, 
não sobra. No caso dos aposentados, o impacto na 
renda é ainda maior.

Francisco Yaguinuma é um contador da cidade 
de Londrina, no Paraná, que fica a 390km da capital 
Curitiba. Ele me enviou, como muitos, e foi recente-
mente, uma mensagem.

Esse profissional calcula que 40% a 50% da ren-
da dos aposentados hoje são gastos com compra de 
medicamentos, produtos que têm apresentado rea-
justes de preços acima da inflação. Na avaliação des-
se especialista e aposentado, a aposentadoria não é 
uma esmola ou uma doação, mas é, sim, um direito. E 
ele – todos sabemos e com isso concordamos – está 
com toda a razão. 

Silvio Antonio Rech, de São Marcos, Município 
na região da serra do meu Estado, que está a 170 
km de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, é outro 
brasileiro insatisfeito com os valores que ele recebe 
como aposentado. Ele não entende por que o projeto 
do nosso colega Senador Paulo Paim, o PLS 3.299, 
de 2008, já aprovado pelo Senado e que acaba com 
o fator previdenciário, ainda não tenha sido apreciado 
na Câmara Federal.

No final do ano passado, o então Presidente da 
Câmara, o Deputado Marco Maia, acertou com os Lí-
deres partidários a formação de uma comissão especial 
para analisar a situação dos aposentados. Já estamos 
em março, Senador Paulo Paim, e, até agora, nenhum 
avanço sobre essa questão na Câmara Federal. 

É importante lembrar que esta Casa tem hoje con-
dições, se quiser, de derrubar o veto à manutenção do 
fator previdenciário. Por que isso? Porque, numa me-
dida provisória, foi incluída uma emenda que acabava 
com o fator previdenciário, e o governo passado vetou 
esse dispotivo. Então, agora, temos condição, sim, se 
quisermos, de derrubar o veto. Aliás, o Senador Paulo 
Paim tem, na articulação com os movimentos ou com 
as entidades representativas dos aposentados, tratado 
muito dessa agenda dentro dos debates do exame dos 
nossos vetos aqui, na Casa. Hoje, faremos a primeira 
decisão que diz respeito aos royalties do petróleo, mas, 
depois, teremos outras questões para serem analisa-
das, como determinou, aliás, em boa hora, o Supremo 
Tribunal Federal. 

Sabemos que a análise dos vetos da Presidente 
Dilma Rousseff à nova lei dos royalties é fundamental 
para ampliarmos os recursos da receita da exploração 
do petróleo aos Municípios brasileiros, que estão endi-
vidados por conta da redução substancial dos repasses 
dos recursos da União aos Municípios, via Fundo de 
Participação dos Municípios, o famoso FPM.

Os benefícios pagos aos aposentados também 
precisam da nossa atenção, Srªs e Srs. Senadores e 
também Srªs e Srs. Deputados Federais. 

Eu aproveito esta oportunidade também para pedir 
apoio desta Casa para a aprovação de um projeto de 
minha autoria, o PLS 76, do ano de 2011. Esse projeto 
de lei isenta o pagamento do Imposto de Renda para 
aposentados e pensionistas do INSS ao complentarem 
60 anos, independentemente de gênero, sejam homens, 
sejam mulheres, desde que estejam no Regime Geral 
da Previdência Social. 

É uma proposta para diminuir o impacto da pesa-
da carga tributária de nosso País no já comprometido 
e minguado vencimento dos aposentados e pensio-
nistas do INSS.

O projeto está na Comissão de Constituição e 
Justiça do Senado Federal, apensado a outras maté-
rias – como é comum aqui, Senador Paulo Paim, V. Exa 
sabe como é que se faz para as coisas demorarem um 
pouco mais a serem definidas, o tal apensamento – e 
aguardando a definição de um Relator. 

Eu peço aqui, de público, ao Presidente da Co-
missão, o atento Senador Vital do Rêgo, do PMDB da 
Paraíba, que tem se revelado diligente em todas as 
questões, para que olhe com atenção para essa im-
portante proposta, que vai beneficiar os aposentados 
brasileiros.

É preciso reforçar também que os aposentados 
e pensionistas do INSS precisam de um reajuste da 
aposentadoria maior do que é concedido hoje. O sa-
lário mínimo – e é justo que o Governo tenha essa 
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preocupação – teve um reajuste em 2013, a partir de 
1º de janeiro, de 9%, passando para R$678,00, um 
aumento de 9%, como disse, em relação ao salário 
mínimo pago, no ano passado, de R$622,00. No caso 
das aposentadorias do aposentado ou pensionista do 
INSS, para quem ganha mais do que um salário míni-
mo, o aumento foi de 6%. 

O reajuste tem de ser maior ou mais equilibrado, 
porque essa defasagem, ao longo do tempo, fará com 
que daqui a pouco, não em muito longo prazo, os apo-
sentados todos estejam recebendo o equivalente ape-
nas a um salário mínimo. Muitos aposentados susten-
tam suas famílias, e a renda é insuficiente para atender 
às necessidades básicas, como alimentação e saúde.

Como tenho dito, aqui neste Plenário, muitos apo-
sentados, vítimas do falido Fundo Aerus, por exemplo, 
já morreram, e os sobreviventes enfrentam condições 
bem precárias impostas por limitações de renda. 

O Sr. Maurio João Hax é um aposentado de 80 
anos, contribuinte do Fundo Aerus, que vive com um 
salário de R$800,00 – isso do INSS, porque ele teria 
o Fundo Aerus, que era complementar ao INSS, Se-
nador Inácio Arruda. Ele me enviou recentemente uma 
mensagem, muito preocupado. Ele disse que poderá 
não ter dinheiro para o seu enterro. Ele está com 80 
anos. E essa é a situação de centenas de participan-
tes do Fundo Aerus. 

O Caso Aerus, como todos sabem virou um pro-
blema que só alonga o sofrimento e a agonia daqueles 
funcionários aposentados das falidas Vasp e Transbrasil. 

Esses profissionais não puderam ter acesso aos 
recursos acumulados ao longo da vida. Mesmo após 
decisão judicial para que a União pague os aposenta-
dos do Fundo Aerus, o que vemos é total indefinição.

(Soa a campainha.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Estou 

terminando, Srª Presidente.
Atualmente, a análise do recurso da União está 

sob a responsabilidade da Ministra Cármen Lúcia...
(Soa a campainha.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – ... do 

Supremo Tribunal Federal. Aliás, recentemente, o Se-
nador Paulo Paim esteve numa audiência com o Mi-
nistro Joaquim Barbosa, que se comprometeu com a 
categoria dos aeronautas e aeroviários...

(Soa a campainha.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – ... a co-

locar em pauta essa matéria.
Enquanto isso, os aposentados do Aerus estão 

sem receber nenhum real. É lamentável ver pessoas 
idosas, que trabalharam a vida inteira para o desenvol-
vimento do Brasil, na miséria, agonizando, sofrendo no 
final de suas vidas e sendo ignoradas pelo Governo. 

Como temos repetido aqui, não é uma questão só do 
atual Governo; isso vem de mais tempo. 

Queria saber se o Senador está querendo fazer 
uma inscrição ou pedir uma questão de ordem. 

É preciso entender que o debate sobre o enve-
lhecimento no Brasil, com resultados práticos, já de-
veria ter começado.

Um estudo recente da revista Exame mostrou 
que, lamentavelmente, o aumento da expectativa de 
vida não tem ocorrido na mesma proporção da melho-
ria da qualidade de vida. Hoje, a população mundial 
vive, em média, 69 anos, 18 a mais do que na década 
de 60, portanto, do século passado.

Como há mais Senadores inscritos, Srª Presi-
dente, queria que desse como lido...

(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – ... o meu 

pronunciamento.
Muito obrigada. 

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO 
DA SRª SENADORA ANA AMÉLIA

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Senadores, 
Senadoras, servidores desta Casa, Telespectadores 
da TV Senado e ouvintes da Rádio Senado,

Os 50 mil trabalhadores que estão hoje em Brasí-
lia, na 7ª Marcha da Classe Trabalhadora, definiram o 
fim do fator previdenciário como uma das prioridades. 
Tal pleito é compreensível e legítimo! Pois, lamentavel-
mente, o atua! cálculo das aposentadorias tem reduzido 
os benefícios dos aposentados, que já são limitados, 
em 35% para homens e em 40% para mulheres.

Considerar a alíquota de contribuição, idade do 
trabalhador, tempo de contribuição à Previdência Social 
e expectativa de sobrevida do segurado como os únicos 
parâmetros para o pagamento das aposentadorias no 
Brasil, como tem feito o governo federal, é desprezar 
alta a queda do poder de compra dos aposentados, 
sobretudo nos últimos anos, período de subida de 
preços. Sabemos que a inflação, aos poucos, tem cor-
roído a renda do trabalhador. Quem tem menos, está 
comprando menos, porque o dinheiro não rende, não 
sobra! No caso dos aposentados, o impacto na renda 
é ainda mais danoso.

Francisco Yaguinuma é um contador de Londri-
na, município localizado a 390 quilômetros da capital 
Curitiba, no Paraná. Ele me enviou, recentemente, uma 
mensagem! O profissional calcula que 40% a 50% da 
renda dos aposentados são gastos com compra de 
medicamentos, produtos que tem apresentado rea-
justes de preços acima da inflação.
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Na avaliação dele, a aposentadoria não é uma 
“esmola” ou “doação”, e, sim, um direito!

Silvio Antonio Rech, de São Marcos, município 
localizado a 170 quilômetros da capital Porto Alegre, 
no Rio Grande do Sul, é outro brasileiro insatisfeito com 
os valores pagos aos aposentados. Ele não entende 
porque o projeto do Senador Paulo Paim (PT-RS), o PL 
3299/08, já aprovado pelo Senado e que acaba com o 
fator previdenciário, ainda não foi votado pelo plenário 
da Câmara Federal.

No final do ano passado, o então presidente da 
Câmara, Marco Maia (PT-RS) acertou com os líderes 
partidários a formação de uma comissão especial para 
analisar a situação dos aposentados. Estamos em março, 
e até o momento, nenhum avanço sobre essa questão!

É importante lembrar que esta Casa tem hoje 
condições, se quiser, de votar o veto ao fator previ-
denciário. Sabemos que a análise dos vetos da pre-
sidente Dilma Rousseff, à nova Lei dos Royalties, é 
fundamental para ampliarmos os recursos do petróleo 
aos municípios brasileiros, muito endividados devido à 
queda dos repasses de recursos da União.

Os benefícios pagos aos aposentados também 
precisam da atenção de nós, Senadores e Deputados 
Federais. Inclusive, aproveito a oportunidade para pe-
dir o apoio dos Senhores para a aprovação do PLS 
76/11 de minha autoria. Esse projeto de lei isenta o 
pagamento de Imposto de Renda para aposentados 
e pensionistas do INSS com mais de 60 anos. É uma 
proposta para diminuir os impactos da pesada carga 
tributária de nosso país no já comprometido e mingua-
do recurso dos aposentados e pensionistas do INSS.

O projeto está na Comissão de Constituição e 
Justiça do Senado Federal, apensado a outras ma-
térias, e aguardando a definição de um relator. Peço, 
portanto, ao presidente dessa importante Comissão, 
Senador Vital do Rego (PMDB-PB), para olhar com 
atenção a essas importantes propostas que benefi-
ciam os aposentados brasileiros.

É preciso reforçar que os aposentados e pensio-
nistas do INSS precisam de um reajuste da aposenta-
doria maior que o concedido ao salário mínimo. Desde 
1º de janeiro, o valor do salário mínimo no Brasil pas-
sou para 678 Reais. Um aumento importante de 9% 
em relação ao salário mínimo pago no ano passado, 
de 622 Reais. No caso das aposentadorias, o reajus-
te tem de ser maior. Muitos aposentados sustentam 
famílias inteiras e a renda é insuficiente para atender 
necessidades básicas, como alimentação e saúde.

Como tenho dito, aqui neste plenário, muitos apo-
sentados, vítimas do falido Fundo Aerus, por exemplo, 
já morreram devido as condições precárias impostas por 
limitações de renda. O senhor Maurio João Hax é um apo-

sentado de 80 anos, contribuinte do Fundo Aerus, que 
vive com um salário de 800 Reais. Ele me enviou recen-
temente uma mensagem. Está preocupado com a pos-
sibilidade de não ter dinheiro sequer para ser enterrado.

O Caso Aerus, como todos sabem, virou um pro-
blema que só alonga o sofrimento e a agonia daqueles 
funcionários aposentados das falidas Vasp e Transbra-
sil. Esses profissionais não puderam ter acesso aos 
recursos acumulados ao longo da vida. Mesmo após 
decisão judicial para que a União pague os aposen-
tados do Fundo Aerus, o que vemos é indefinição. 
Atualmente, a análise do recurso da União está sob a 
responsabilidade da ministra, Cármen Lúcia, no Su-
premo Tribunal Federal (STF).

Enquanto isso, os aposentados do Aerus estão 
sem receber nenhum Real. É lamentável ver pessoas 
idosas, que trabalharam a vida inteira para o desen-
volvimento do Brasil, na miséria, agonizando, sofrendo 
no final de suas vidas, e sendo ignoradas pelo gover-
no federal.

É preciso entender que o debate sobre o enve-
lhecimento no Brasil, com resultados práticos, já de-
veria ter começado.

Um estudo recente, publicado na Revista Exame 
mostrou que, lamentavelmente, o aumento da expec-
tativa de vida não tem ocorrido na mesma proporção 
da melhoria da qualidade de vida. Hoje, a população 
mundial vive, em média, 69 anos, 18 a mais do que 
na década de 60 do século passado.

Na Alemanha, a expectativa de vida das mulhe-
res subiu de 45 anos, em 1900, para 82, hoje. Alguns 
desafios precisam ser vencidos: como o planejamento 
financeiro pessoal e reformas previdenciárias reais, 
realizáveis, para evitar o estouro das contas públicas.

Para ilustrar: Nos Estados Unidos, o número de 
pessoas acima de 65 anos em situação de pobreza au-
mentou 15% nos últimos anos. Metade dos americanos 
que se aposentam hoje é obrigada a baixar o padrão 
de vida, segundo estudo da Universidade de Boston.

Nos anos 80, para efeito de comparação, o indi-
cador estava na casa dos 30%. Para piorar a situação 
ainda mais, a crise financeira vivida pelo país nos úl-
timos anos diminuiu em mais de 10% a renda média 
dos cidadãos que têm entre 55 e 65 anos.

Esses americanos, às vésperas da aposentadoria, 
já são chamados de geração espremida. São aposen-
tados que auxiliam financeiramente os pais, já muito 
idosos, e os filhos, que estão sofrendo com a falta de 
oportunidades no mercado de trabalho.

Até recentemente, para cada dez pessoas que 
entravam no mercado de trabalho mundial, uma se apo-
sentava. Nos próximos 40 anos, se as leis não forem 
alteradas, a proporção será de um para um.
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No Brasil, a situação segue a mesma tendência. Estu-
dos de consultorias brasileiras especializadas em emprego 
e carreira mostram que muitos aposentados com 65 anos 
estão sendo contratados de modo a atender as demandas 
da economia e do mercado. Faltam profissionais qualifi-
cados e a população brasileira está cada vez mais idosa.

Calcula-se que a população mundial de idosos 
chegará a 1 bilhão e 500 milhões em 2050. Nos paí-
ses ricos, a expectativa de vida vem crescendo desde 
1840 a uma taxa constante de cerca de dois anos e 
meio a cada década. Na maioria dos países em de-
senvolvimento, a expectativa de vida está aumentando, 
nas últimas décadas, numa velocidade ainda maior, 
aproximando-se da média dos países desenvolvidos.

Portanto, as mudanças por parte do poder público 
precisam ocorrer! Precisamos olhar o futuro, mas sem 
esquecer do presente. Enquanto os aposentados de hoje 
não forem olhados com respeito e dignidade, dificilmente 
o Brasil saberá cuidar bem dos aposentados de amanhã.

Muito obrigada!
A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco/PT 

– RR) – Muito obrigada, Senadora Ana Amélia.
Será dado como lido o seu pronunciamento.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 

– Pela ordem, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco/PT 

– RR) – Pela ordem, Senador Ricardo Ferraço.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES. 

Pela ordem. Sem revisão do orador) – Srª Presiden-
te, peço vênia a V. Exª, na condição de Presidente da 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
para submeter ao Plenário do Senado da República 
requerimento, nos termos do art. 218, para a inserção 
em ata de voto de pesar pelo falecimento do Exmo Sr. 
Presidente Hugo Chávez, da República Bolivariana da 
Venezuela, apresentando naturalmente condolências a 
seus familiares e a toda a população desse país amigo 
com quem o Brasil tem estreitas relações pessoais, 
humanas, institucionais e comerciais.

Peço vênia a V. Exª para que esse possa ser um 
instrumento institucional do Senado da República do 
Brasil. Portanto, um voto de pesar pelo falecimento do 
Presidente Hugo Chávez.

A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco/PT 
– RR) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO  
Nº 118, DE 2013

Requeiro, nos termos do art. 218, combinado com 
o art. 221 do Regimento Interno do Senado Federal, a 
inserção em ata de Voto de Pesar pelo falecimento, no 
dia 5 de março de 2013, do Presidente Hugo Chávez, 

da República Bolivariana de Venezuela, apresentando 
condolências a seus familiares e a toda a população 
desse país pela inestimável perda desse grande líder. 

Sala das Sessões, – Senador Ricardo Ferraço.
A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco/PT 

– RR) – O requerimento que acaba de ser lido será 
votado oportunamente.

Esse requerimento depende de votação em cujo 
encaminhamento poderão fazer uso da palavra os Srs. 
Senadores e as Srªs Senadoras.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Eu gostaria de me inscrever.

A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco/PT – 
RR) – Para encaminhar a votação, concedo a palavra 
ao Senador Ricardo Ferraço.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – 
ES. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, fomos 
todos nós, brasileiros, surpreendidos por essa notícia 
no dia de ontem.

Pelas relações que mantemos com a Venezuela, 
por tudo o que representa a Venezuela nas relações 
com o nosso País e para a nossa região, pela liderança 
que desenvolveu e desempenhou o Presidente Hugo 
Chávez, julgo ser absolutamente meritório e necessário 
que o Senado da República possa, de forma institucio-
nal, apresentar os seus votos de condolência e pesar 
à população da Venezuela.

É esse o encaminhamento que faço.
E peço vênia a V. Exª para que o Senado, para 

que o Plenário, possa deliberar sobre esse gesto pro-
tocolar e de generosidade, na expectativa e na espe-
rança, naturalmente, de que a Venezuela possa viver 
esse período, enfim, de transição, até porque teremos 
novas eleições com absoluto respeito à ordem demo-
crática e à ordem institucional.

É o encaminhamento que faço a V. Exª.
A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco/PT 

– RR) – Com a palavra o Senador Eduardo Suplicy, 
para encaminhar.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Sem 
revisão do orador.) – Da mesma maneira como o Exmo 

Presidente da Comissão de Relações Exteriores, que 
muito bem teve a iniciativa, o Senador Ricardo Fer-
raço, eu também. Aliás, também o Senador Randolfe 
Rodrigues apresentou requerimento nesse mesmo 
sentido e deve estar se encaminhando para cá. Mas 
eu gostaria de expressar também a justificação para 
esse Requerimento.

Natural de Sabaneta, oeste da Venezuela, Hugo 
Chávez nasceu a 28 de julho de 1954. Ele era o se-
gundo dos seis filhos dos professores Hugo de los 
Reyes Chávez e Elena Frias de Chávez. Sua infância 
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e adolescência, vividas em Sabaneta e Barinas, foram 
marcadas pelo gosto por esportes e artes.

Em 1975, ingressou na Academia Militar da Vene-
zuela, chegando ao posto de tenente-coronel, em 1990. 
Em 1997, ele fundou o Movimento Quinta República 
(MVR), agremiação pela qual venceu as eleições pre-
sidenciais do ano seguinte, com 56,5% dos votos. Em 
2006, Chávez foi reeleito pela primeira vez, com mais 
de 62% dos votos, e novamente em 2012, com 54%.

Vale registrar a reflexão sobre o legado do Presi-
dente Hugo Chávez, de autoria do Embaixador Rubens 
Ricupero, publicada no Jornal Valor Econômico de hoje. 
E abro aspas para a bonita reflexão do Embaixador 
Rubens Ricupero, que foi também Ministro da Fazenda:

Hugo Chávez passará à história como a ma-Chávez passará à história como a ma-
nifestação mais inconfundível da afirmação 
de um ator político novo na América Latina: 
as periferias das metrópoles nascidas da ur-
banização explosiva das últimas décadas. Ele 
foi um dos primeiros a intuir que essas perife-
rias não se sentiam representadas pelos par-
tidos tradicionais, dado o fracasso destes em 
melhorar a vida das maiorias. Preenchendo 
esse vácuo, seu gênio foi tentar dar às perife-
rias expressão própria, canalizando, assim, o 
descrédito desses partidos e instituições para 
um movimento de redistribuição imediata de 
benefícios tangíveis aos mais carentes: saúde, 
educação pública, moradia, alimentos.
O tempo histórico de Chávez é diferente do que 
prejudicou muitos líderes populares anteriores 
no continente. Ele é o primeiro a surgir após 
a Guerra Fria e o fim do comunismo. Isso e a 
concentração estratégica americana no Oriente 
Médio explicam que os Estados Unidos tenham 
se acomodado, embora de mau grado, a seu 
anti-imperialismo.
O desaparecimento de Hugo Chávez não sig-
nificará a extinção do movimento de genuína 
base social que fundou, da mesma forma que 
não se apagaram os legados de Getúlio Var-
gas, Juan Perón ou Haya de La Torre. Não é 
impossível que, num primeiro momento, sua 
morte gere (como no suicídio de Getúlio ou na 
morte de Néstor Kirchner) um efeito de simpatia 
em favor dos sucessores. É o que parece ter 
ocorrido nas eleições regionais de dezembro, 
em que a oposição só conseguiu manter três 
dos sete governos estaduais que detinha. O 
desafio do chavismo virá mais adiante, devido 
ao seu fracasso na economia e na efetivação 
de muitas das reformas que tentou introduzir.

Ainda assim, seria pecar por superficialidade 
subestimar Chávez devido a seus dotes his-
triônicos ou descartá-lo como mais um cau-
dilho populista latino-americano, ignorando a 
profunda aspiração de transformação social e 
cultural à qual buscou dar expressão. A ascen-
são dos setores populares próximos da linha 
de pobreza, sua exigência de dignidade e vida 
melhor, continuarão a alimentar na Venezuela 
e na América Latina movimentos que só se 
esgotarão quando se realizar sua promessa. 
Como o surgimento de um ator novo acarreta 
mudanças na posição de outros, é provável 
que isso gere desestabilização por décadas, 
como aconteceu na Europa do século XIX.
Não compreender por que milhões de venezue-
lanos rezam por Chávez é repetir a experiência 
narrada por Ernesto Sabato sobre a queda de 
Perón em 1955. O escritor comemorava com 
amigos intelectuais e profissionais liberais o 
fim do ditador que envergonhava a Argentina, 
até que, em certo momento, teve de entrar na 
cozinha. Lá, todos os empregados choravam.

Fecho aspas aqui para essa compreensão muito 
feliz do paralelo que Rubens Ricupero faz com respeito 
a Hugo Chávez, relembrando o depoimento de Ernesto 
Sabato quando faleceu Perón.

(soa a campainha. Interrrupção do som)
Concluindo, Chávez deu voz àqueles que não 

tinham e transformou os venezuelanos mais pobre 
em cidadãos, passando a serem sujeitos da história. 

Que possa o povo venezuelano superar as dificul-
dades, e possam eles, oposição e chavistas, realizarem 
um processo democrático exemplar nestes próximos 
30 dias e possa o povo da Venezuela elevar o grau de 
democracia de desenvolvimento econômico e social. 

Minhas condolências também, prezado Presiden-
te, Senador Ricardo Ferraço.

A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco/PT 
– RR) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO  
Nº 119, DE 2013

Requeiro, nos termos do art. 218, inciso VII, e 
art. 221, inciso I, do Regimento Interno do Senado 
Federal, inserção em ata de voto de pesar pelo fale-
cimento do presidente da Venezuela, Hugo Chávez, 
na tarde desta terça-feira , 05 de março, aos 58 anos, 
na capital Caracas. Ele lutava contra um câncer des-
de junho de 2011 e, após realizar um tratamento em 
Cuba contra a doença, havia voltado ao país natal em 
fevereiro deste ano.
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Justificação

Natural de Sabaneta, oeste da Venezuela, Chávez 
nasceu a 28 de julho de 1954. Ele era o segundo dos 
seis filhos dos professores Hugo de los Reyes Chávez 
e Elena Frías de Chávez. Sua infância e adolescência, 
vividas em Sabaneta e Barinas, foram marcadas pelo 
gosto por esportes e artes.

Em 1975, ingressou na Academia Militar da Vene-
zuela, chegando ao posto de tenente-coronel, em 1990. 
Em 1997, ele fundou o Movimento Quinta República 
(MVR), agremiação pela qual venceu as eleições pre-
sidenciais do ano seguinte, com 56,5% dos votos. Em 
2006, Chávez foi reeleito pela primeira vez, com mais 
de 62% dos votos, e novamente em 2012, com 54%.

Vale registrar a reflexão sobre o legado do pre-
sidente Hugo Chávez, de autoria do embaixador Ru-
bens Ricupero, publicada no jornal Valor Econômico 
de hoje: (Abra aspas)

Hugo Chávez passará à história como a ma-
nifestação mais inconfundível da afirmação 
de um ator político novo na América Latina: 
as periferias das metrópoles nascidas da ur-
banização explosiva das últimas décadas. Ele 
foi um dos primeiros a intuir que essas perife-
rias não se sentiam representadas pelos par-
tidos tradicionais dado o fracasso destes em 
melhorar a vida das maiorias. Preenchendo 
esse vácuo, seu gênio foi tentar dar às perife-
rias expressão própria, canalizando assim o 
descrédito desses partidos e instituições para 
um movimento de redistribuição imediata de 
benefícios tangíveis aos mais carentes: saúde, 
educação pública, moradia, alimentos.
O tempo histórico de Chávez é diferente do que 
prejudicou muitos líderes populares anteriores 
no continente. Ele é o primeiro a surgir após 
a Guerra Fria e o fim do comunismo. Isso e a 
concentração estratégica americana no Oriente 
Médio explicam que os Estados Unidos tenham 
se acomodado, embora de mau grado, a seu 
anti-imperialismo.[...]
O desaparecimento de Hugo Chávez não sig-
nificará a extinção do movimento de genuína 
base social que fundou, da mesma forma que 
não se apagaram os legados de Getúlio Var-
gas, Juan Perón ou Haya de La Torre. Não é 
impossível que, num primeiro momento, sua 
morte gere (como no suicídio de Getúlio ou na 
morte de Néstor Kirchner) um efeito de simpatia 
em favor dos sucessores. É o que parece ter 
ocorrido nas eleições regionais de dezembro, 
em que a oposição só conseguiu manter três 

dos sete governos estaduais que detinha. O 
desafio do chavismo virá mais adiante, devido 
ao seu fracasso na economia e na efetivação 
de muitas das reformas que tentou introduzir.
Ainda assim, seria pecar por superficialidade 
subestimar Chávez devido a seus dotes his-
triônicos ou descartá-lo como mais um cau-
dilho populista latino-americano, ignorando a 
profunda aspiração de transformação social e 
cultural à qual buscou dar expressão. A ascen-
são dos setores populares próximos da linha 
de pobreza, sua exigência de dignidade e vida 
melhor, continuarão a alimentar na Venezuela 
e na América Latina movimentos que só se 
esgotarão quando se realizar sua promessa. 
Como o surgimento de um ator novo acarreta 
mudanças na posição de outros, é provável 
que isso gere desestabilização por décadas 
como aconteceu na Europa do século XIX.
Não compreender por que milhões de venezue-
lanos rezam por Chávez é repetir a experiência 
narrada por Ernesto Sabato sobre a queda de 
Perón em 1955. O escritor comemorava com 
amigos intelectuais e profissionais liberais o 
fim do ditador que envergonhava a Argentina 
até que, em certo momento, teve de entrar na 
cozinha. Lá, todos os empregados choravam... 
(Fecha aspas)

Chávez deu voz àqueles que não tinham e trans-
formou os venezuelanos mais pobre em cidadãos, 
passando a serem sujeitos da história.

Sala das Sessões, – Senador Eduardo Mata-
razzo Suplicy.

A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco/PT 
– RR) – O requerimento que acaba de ser lido será 
votado oportunamente.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) 
– Srª Presidente, para encaminhar, em nome do meu 
Partido, favoravelmente.

A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco/
PT – RR) – Para encaminhar, Senador Inácio Arruda.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. 
Sem revisão do orador.) – Irei falar daqui a pouco, 
como Líder, também em relação ao falecimento de 
Hugo Chávez. Mas quero me agregar à grande inicia-
tiva do Senador Ferraço, Presidente da Comissão de 
Relações Exteriores, do Senador Suplicy, assim como 
fizemos com o Senador Randolfe, porque acho que se 
trata de um grande líder da nossa região, da América 
do Sul, e que se transformou no homem do mundo, 
jogando um papel muito destacado para o seu país e 
para a América do Sul. Por isso o nosso encaminha-
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mento é favorável ao requerimento do Senador Ricardo 
Ferraço e do Senador Eduardo Suplicy.

O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco/PTB – AL) 
– Para encaminhar, Srª Presidente.

A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco/PT 
– RR) – Para encaminhar, Senador Fernando Collor.

O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco/PTB – AL. 
Sem revisão do orador.) – Em nome do meu partido, 
PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, gostaria de enca-
minhar favoravelmente a proposta apresentada pelo 
Presidente da Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional, Senador Ricardo Ferraço. Associo-
-me às suas palavras. Obrigado

A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco/
PT – RR) – Em votação os Requerimentos nºs 118 e 
119, de 2013, dos Senadores Eduardo Suplicy e Ri-
cardo Ferraço.

Aqueles que aprovam permaneçam como se en-
contram. (Pausa.)

Aprovados.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco/PT 

– RR) – Com a palavra, agora, para uma comunicação 
inadiável, o Senador Jarbas Vasconcelos.

O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB 
– PE. Para uma comunicação inadiável. Com revisão 
do orador.) – Sra Presidente, Sras Senadoras, Srs. Se-
nadores, dois dos aspectos mais autoritários desses 
dez anos de Governo do PT são o desrespeito ao pa-
pel da oposição e a manipulação dos fatos que lhes 
são desfavoráveis, na tentativa de responsabilizar os 
adversários por seus próprios erros. Tamanho cinismo 
tem poucos precedentes na história política do País.

O exemplo mais recente desse tipo de compor-
tamento diz respeito à Petrobras, maior empresa do 
Brasil e um patrimônio do povo brasileiro, um patri-
mônio respeitado inclusive pelos generais que gover-
naram durante a ditadura militar. A Petrobras é uma 
construção coletiva do Brasil, de gerações, de diversos 
governos diferentes. São cerca de 5 milhões de inves-
tidores que colocaram suas economias em ações da 
empresa. Existe um número maior ainda de homens 
e mulheres que trabalham em empresas que prestam 
serviço à Petrobras.

Sempre é bom lembrar que coube ao governo do 
ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso tomar a ini-
ciativa, no ano de 2000, de permitir que os brasileiros 
adquirissem ações da Petrobras por meio de recur-
sos do FGTS. A Petrobras não foi fundada em janeiro 
de 2003, data da qual o PT tenta estabelecer como o 
novo descobrimento do Brasil. O Brasil já existia antes 
do PT, e sou otimista ao acreditar que ele continuará 
existindo após o PT.

Sra Presidente, são públicas e conhecidas as in-
formações dando conta de que a Petrobras vem enfren-
tando diversas dificuldades, principalmente por causa 
da gestão temerária que existiu até a posse da atual 
presidente da estatal, a Sra Maria das Graças Silva 
Foster, que me parece ser uma executiva responsável 
e deseja, sinceramente o melhor para aquela empresa. 

O fato é que a herança recebida pela Sra Foster 
levou a maior empresa brasileira a um quadro no qual 
a produção de petróleo está em baixa, os custos da 
operação cresceram, a dívida pipocou e o lucro caiu. 
Em qualquer local do Planeta, esta é uma situação 
que aponta para a incompetência plena dos gestores 
que administraram a Petrobras até janeiro de 2012.

E o que os petistas fazem diante desse quadro? 
Acusam a oposição de querer privatizar a Petrobras. 
Afirmam que a mídia quer destruir a empresa. Men-
tem descaradamente, Sras e Srs. Senadores. Quem 
privatizou a Petrobras foi o atual Governo, ao colocar 
uma companhia pública para defender e financiar os 
interesses políticos, eleitorais e até ideológicos do PT.

Não deixa de ser simbólico e representativo que, 
durante os 59 anos de existência da Petrobras, a em-
presa só tenha tido, nesse período, três quedas na 
produção de petróleo: a primeira foi 1990, durante o 
Governo Collor. As outras duas, no governo do PT, em 
2004 e em 2012.

O que o PT vem fazendo na Petrobras é pare-
cido com o que Hugo Chávez fez com a PDVSA, na 
Venezuela, ao usar a petroleira como se ela fosse um 
cheque especial do governo, utilizado de forma irres-
ponsável. O uso político dos recursos e da estrutura da 
Petrobras fez com que a estatal brasileira apresentasse 
o pior desempenho, entre as dez maiores empresas 
petroleiras do mundo, com a queda expressiva da ren-
tabilidade e o crescimento da dívida.

O recente aumento do preço dos combustíveis 
mostra o descontrole ao qual chegou a gestão da 
Petrobras. Durante anos, o governo petista obrigou a 
Petrobras a não aumentar os preços da gasolina, do 
álcool e do diesel. De nada adiantou a manipulação go-
vernamental, pois enquanto o Ministro Guido Mantega 
diz que a inflação está sob controle, qualquer pessoa 
que vai à feira, ao supermercado ou à padaria sabe 
que essa é mais uma mentira do Governo. No Recife, 
por exemplo, a inflação tem sido ainda mais alta por 
causa da seca, que elevou tremendamente o preço de 
quase todos os alimentos. 

Em resumo, o Governo do PT quebrou as finan-
ças da Petrobras e não controlou a inflação.

Não será fácil para a Srª Graça Foster remover 
os “esqueletos” deixados pela gestão anterior. Um 
desses problemas é a necessidade, cada vez maior, 



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 7 07741 

de importar combustíveis para abastecer o mercado 
interno, uma realidade que vai de encontro ao marke-
ting governamental que vendeu para os brasileiros a 
autossuficiência em petróleo, com larga propaganda 
em todos os meios de comunicação do Brasil.

Srª Presidente, não poderia vir hoje a esta tribu-
na e deixar de comentar também o resultado pífio do 
Produto Interno Bruto do Brasil em 2012, que cresceu 
apenas 0,9%, um índice parecido com aqueles de pa-
íses europeus que estão no “olho do furacão” da crise 
financeira internacional. Na realidade, o nosso País, 
infelizmente, obteve um índice inferior à média do 
crescimento de países desenvolvidos, que foi de 1,3%.

Além disso, o PIB do Brasil em 2012 foi menor do 
que o a média das economias emergentes, de 5,1%, e 
do que o da média mundial, de 3,2%. Ficamos abaixo 
do resultado de todos os outros países do chamado 
BRICS, pois a Rússia obteve 3,6%, contra 7,8% da 
China e 4,5% da índia e da África do Sul.

O irônico é que o Governo do PT tenta dourar a 
pílula, ao citar outros indicadores que considera positi-
vos, subestimando o peso de um “pibinho”. No entanto, 
há pouco mais de um ano, esse mesmo Governo fez 
questão de destacar o PIB positivo, quando o Brasil 
ultrapassou a Grã-Bretanha no ranking das maiores 
economias mundiais.

Estou terminando, Sra Presidente.
Infelizmente, o Governo Dilma Rousseff já per-

deu 2012 e caminha também para perder 2013, com 
inflação em afta, e, no caso específico da minha Re-
gião, o Nordeste, com uma seca que vem destruindo 
a economia regional e empobrecendo ainda mais a 
população rural.

Os pequenos produtores rurais nordestinos es-
tão sendo transformados em meros beneficiários das 
políticas compensatórias do Governo.

Abandonar o Nordeste à própria sorte – como vem 
sendo feito pelo Governo Federal – nada tem a ver com 
acabar com a pobreza no Brasil. É isso que o Gover-
no do PT vem fazendo. Em Pernambuco, a estiagem 
começou a afetar também a região metropolitana do 
Recife. Essa realidade é o inverso, Srª Presidente, do 
que diz o marketing e a propaganda governamentais.

Era o que tinha a dizer, e agradecer a atenção 
de V. Exª.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS) 
– Senador Jarbas Vasconcelos, eu o estava olhando 
não por causa do relógio, fiz porque temos um plená-
rio aqui com alguns Senadores, e mesmo que o Re-
gimento determine cinco minutos, uma avaliação feita 
por V. Exª ou por qualquer outro Senador, aqui, neste 
horário, o Regimento deve ser flexível às necessidades 
de uma crítica tão pontual. 

O Governo deveria ter sensibilidade porque V. Exª 
tem a responsabilidade de quem governou Pernambu-
co; um Senador aqui exemplar, que faz a crítica cons-
trutiva, mostrando o que está errado – que é a visão 
que tenho –, e a oportunidade que o Governo tem de 
aceitá-las e corrigir o que está errado. 

Então, estava prestando atenção ao que o se-
nhor dizia. 

O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB – 
PE) – Agradeço a atenção de V. Exª. Até hoje não me 
conformo, Srª Presidente, com algumas práticas adota-
das pelo Senado neste Plenário. Estão aqui presentes, 
neste momento, poucos senadores, mas parlamentares 
da dimensão, da responsabilidade de um ex-presidente 
da república, como o Senador das Alagoas, Fernando 
Collor, o Senador Paulo Paim, um dos mais atuantes 
que o Senado já conheceu, o senador Pedro Simon, 
assim como o Senador Suplicy, que tem se destacado 
aqui pela sua coerência e coragem. Porém, mesmo 
diante de um Plenário esvaziado, querem restringir os 
debates, não flexibilizando o tempo dos oradores na 
tribuna. É incompreensível que em um Plenário vazio, 
os senadores que queiram se pronunciar fiquem res-
tritos a cinco ou dez minutos de tempo de discurso. 
Isso é realmente incompreensível em uma Casa como 
o Senado, com a tradição que sempre teve de promo-
ver os mais elevados e dignos discursos e debates. 

Durante o discurso do Sr. Jarbas Vasconce-
los, a Srª Angela Portela, 2ª Secretária, deixa 
a cadeira da Presidência, que é ocupada pela 
Srª Ana Amélia.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Obrigada, Senador Jarbas Vasconcelos.

Convido para fazer uso da palavra, como orador 
inscrito, o Senador Paulo Paim.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senado-
ra Ana Amélia que preside a Sessão, com a presença 
de V. Exª como Presidente, eu inicio a minha fala de 
homenagem às mulheres. 

Essas pétalas que estão no chão representam o 
carinho do Senado da República a todas as mulheres 
brasileiras que, hoje, homenageio na sua figura, uma 
vez que pela manhã estava muito disputado o Plenário 
e a gente não teve a oportunidade.

Também cumprimento V. Exª pelo discurso, um 
discurso tranquilo. coerente, no mais alto nível, lem-
brando a luta dos aposentados, dos pensionistas, dos 
trabalhadores, a caminhada hoje de mais de 50 mil tra-
balhadores. Eu tive a alegria de receber as delegações 
lá no canteiro de obras do estádio Mané Garrincha, 
hoje, às 7 horas da manhã.
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Estive depois acompanhando a marcha que fi-
zeram; participei do ato em frente ao Congresso e foi 
dado para cada Parlamentar um minuto. Confesso que 
lá respeitei o tempo de um minuto, mas aqui é difícil 
respeitar. Ainda mais com a tolerância de V. Exª. Mas, 
nesse um minuto eu falei das bandeiras que nós de-
fendemos – e que eles também defendem – e o que 
o Senado já aprovou, como, por exemplo, o que a se-
nhora frisou muito bem: a luta dos aposentados, pen-
sionistas, o fim do fator que nós já aprovamos. Nós, 
Senadores, aprovamos por unanimidade e estamos 
cobrando uma posição agora da Câmara.

Srª Presidenta, quero também, até me justifican-
do, fazer o registro da posse, ocorrida ontem – uma 
posse bastante concorrida – do Ministro Carlos Alberto 
Reis de Paula na Presidência do Tribunal Superior do 
Trabalho. Ele é o 30º Presidente da Corte e o primeiro 
negro a assumir o TST. Estamos avançando. Temos 
um negro no Supremo, temos um negro no TST, já 
falam até, Senador Simon, V. Exª que é católico apos-
tólico romano – eu também sou – poderemos ter até 
um papa negro ou ter um papa latino-americano. Eu 
ficaria muito feliz. E pode até ser um gaucho.

O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – Falo 
que mulher Presidente já tivemos e que o Brasil, como 
uma nação com maioria de negros, precisa de um 
negro na Presidência. E, casualmente, o nome mais 
falado é o de V. Exª.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – O Senador 
Pedro Simon é meu amigo pessoal, gaúcho, parceiro, 
companheiro. Fez um belo depoimento, inclusive, na 
minha campanha ao Senado. Ele sabe o carinho que 
eu tenho por ele, por isso ele faz essa colocação que, 
é claro, só me enche de vaidade. 

Eu tenho que cuidar para não sair voando com 
uma declaração dessas dada por V. Exª.

Mas, Srª Presidenta, a Vice-Presidência do TST 
ficará com o Sr. Antonio José de Barros Levenhagen, e 
o Corregedor será o Ives Gandra da Silva Martins Filho.

Natural de Pedro Leopoldo, região metropolitana 
de Belo Horizonte, o novo Presidente do TST é juiz de 
carreira, desde 79. Carlos Alberto chegou ao TST em 
98, nomeado pelo então Presidente Fernando Henri-
que Cardoso. 

Na sua fala, o Presidente do TST ressaltou a im-
portância da negociação coletiva e lembrou que em 
2013 serão festejados, no Brasil, os 70 anos da CLT, 
e ainda afirmou que assim como Tiradentes e Tancre-
do Neves, seu compromisso é com a liberdade, com 
a justiça. 

Disse ele: “A conversa é o início da solução, des-
de que saibamos dialogar, e que a busca seja pelo 
consenso, pelo entendimento”.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP 
– RS) – Senador Paim, esse pronunciamento é ex-
tremamente relevante, eu peço apenas para fazer 
o registro da presença dos alunos do quarto ano do 
ensino fundamental do Colégio Piaget, de Goiânia, 
no Estado de Goiás. Então sejam bem vindos com os 
professores aqui. 

O Senador Paulo Paim é o Senador do Partido dos 
Trabalhadores do Rio Grande do Sul, que está falando 
de um tema importante, que foi a posse do Presiden-
te do Tribunal Superior do Trabalho, ontem, à noite, o 
primeiro negro a assumir a Presidência daquela Corte 
do Trabalho. E para o Senador Paim, duplamente uma 
cerimônia muito cara e muito especial.

Desculpe, Senador, mas achei que era oportuno 
dar as boas vindas aos alunos.

Por favor.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Então, 

fica aqui meu carinho ao Ministro Carlos Alberto Reis. 
Só não fui à posse porque tínhamos marcado ontem 
sessão do Senado – e tenho certeza de que V. Exª 
também, e muitos Senadores – porque iríamos votar 
ontem matéria polêmica. E o nosso voto é aberto, como 
falamos: nós votaremos pela derrubada do veto, para 
garantir de fato que os royalties, que essa questão 
toda do pré-sal, do petróleo, seja nacional. Então, foi 
somente por isso a nossa ausência. 

Srª Presidenta, eu também queria ainda apro-
veitar o momento para falar um pouco de outro proje-
to em que nós trabalhamos muito, nós todos aqui, e, 
Senador Inácio Arruda, a Senadora Vanessa foi peça 
fundamental – e, aqui, eu cito no meu pronunciamento. 

Em 8 de dezembro do ano passado, a Presidenta 
Dilma sancionou a Lei nº 12.740, de 2012, consagrando 
a longa e vitoriosa batalha dos trabalhadores da área 
da vigilância no Brasil pela instituição do adicional de 
periculosidade.

Coube à Senadora Vanessa Grazziotin e a este 
Senador encaminhar os projetos. Eu apresentei, a 
pedido da categoria, o projeto aqui no Senado; a Se-
nadora Vanessa apresentou lá na Câmara dos Depu-
tados. Foi aprovado na Câmara com mais rapidez o 
da nossa querida Senadora Vanessa. Tive a alegria, 
aqui, de relatá-lo; voltou à Câmara, que o aprovou por 
unanimidade e foi à sanção. 

Minha querida Vanessa Grazziotin, ficam aqui 
as minhas homenagens. Como eu tenho uma parce-
ria com o Senador Inácio Arruda, sonho em voltar à 
tribuna um dia e dizer que aprovamos a PEC das 40 
horas, em que trabalhamos juntos. Fico feliz de poder, 
neste momento, fazer essa constatação e dizer que a 
lei beneficia milhões de trabalhadores brasileiros. Foi 
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uma parceria dos vigilantes com o Senado da Repú-
blica e com o próprio Executivo.

O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – E qual 
foi a parceria de V. Exª com o Senador Arruda? Não 
entendi.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – É uma 
proposta de emenda constitucional que ambos apre-
sentamos, quando éramos ainda Deputados, que re-
duz a jornada de 44 horas para 40 horas semanais. 

O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – Isso 
eu entendi. A parceria é essa? Não há outra? Porque 
deu a entender que tinha mais outra que ficou no ar. 
Não tem?

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – No campo 
das causas, com certeza, há outras, sim. Por exemplo, 
estávamos, hoje, no mesmo palanque, na mesma ca-
minhada, defendendo os interesses dos trabalhadores 
do campo, da cidade e da área pública, onde falei um 
minuto também no ato em frente ao Congresso. Então, 
há, de fato, uma bela caminhada, ao lado do Senador 
Inácio Arruda, e tenho muito orgulho dessa caminhada.

O Sr. Inácio Arruda (Bloco/PCdoB – CE) – Uma 
longa parceria.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Agora 
tu destes mais fôlego ao Simon ainda. Eu saí fora de 
para onde ele queria levar a discussão.

Enfim, um sonho histórico dos vigilantes se tor-
nou realidade. Não me parece exagero o comentário 
do nosso querido companheiro Chico Vigilante, De-
putado Distrital, e vigilante, na Câmara Legislativa, 
que qualificou como a mais importante conquista dos 
vigilantes na história da categoria.

Com efeito, esse diploma reconheceu, na Con-
solidação das Leis do Trabalho (CLT), a atividade de 
vigilância e de transporte de valores como perigosa, 
tipificação antes prevista, nos termos da lei, apenas 
para as atividades que implicassem contato permanente 
com inflamáveis, explosivos ou energia elétrica, mas, 
com essa lei, todos os vigilantes estão contemplados 
com o adicional de periculosidade.

Assim, é um novo marco legal, embora aqui te-
nha, em detalhe por detalhe, Srª Presidenta, eu não 
quero ir muito além do meu tempo, mas sei que o 
nosso querido ex-Presidente Collor será tolerante em 
aguardar, porque ele é o próximo a falar, mas eu di-
ria que nada mais real para descrever as notícias que 
chegam ao Brasil de assaltos a carro-forte, com cenas 
até de cinema, pois reflete os pesados instrumentos 
dos bandidos e a fragilidade da vida dos vigilantes. Ou 
seja, os vigilantes dedicam a sua vida para defender 
as nossas vidas e os nossos patrimônios. 

Enfim, quadrilhas organizadas, muito mais nume-
rosas que os vigilantes, muitos são os vigilantes que 

tombaram e outros ficaram deficientes na defesa do 
nosso povo, da nossa gente. O estado de guerra civil, 
infelizmente, com a violência, poderia dizer que estaria 
quase que sendo deflagrado se não fosse a permanente 
vigilância dos vigilantes, que ficam ali para evitar que 
os assaltos e homicídios possam acontecer, muitas 
vezes, até, como eu dizia, perdendo a vida.

A nossa sensibilidade a esses profissionais eu 
diria que não tem preço para mim, porque vida não 
tem preço. Por isso, assegurar o adicional de 30% de 
periculosidade, que isso é sobre o total da remunera-
ção, é mais, mais do que justo.

Por isso, Srª Presidenta, nem mesmo a lei san-
cionada faz justiça aos vigilantes, que mereciam, com 
certeza, muito mais. 

Meus cumprimentos, a todos os vigilantes.
Eu espero que a classe patronal pague correta-

mente esse adicional, porque sabemos que, infelizmen-
te, alguns Estados – eu cito aqui os Estados – não es-
tão cumprindo a lei. Outros estão pagando, já, em dia.

A Senadora Vanessa já fez um discurso nesse 
sentido, que eu acompanhei aqui, mas eu só faço 
esse destaque. De acordo com as informações do 
mapa de acompanhamento da negociação coletiva 
da Confederação Nacional dos Vigilantes e Prestado-
res de Serviço, vários Estados, em dissídios coletivos 
da categoria, passaram a implementar o adicional do 
risco de vida, como, por exemplo: o DF está pagando; 
Tocantins está pagando; Alagoas, Senador, está pa-
gando; Ceará está pagando; Roraima está pagando; 
Acre paga; Bahia paga; Paraná paga; Santa Catarina 
paga; Pernambuco paga; Paraíba paga; Amazonas 
paga. Em alguns Estados, como São Paulo, Rio de 
Janeiro e Pará, apenas parte da categoria é que está 
recebendo o que teria de direito.

Outras Unidades da Federação implementaram o 
percentual menor que 50%, como é o caso do Rio de 
Janeiro, São Paulo, Mato Grosso, Espírito Santo, Pará, 
Mato Grosso, Goiás, Rondônia, Sergipe, Rio Grande 
do Norte, Amapá e Maranhão.

No meu Rio Grande do Sul, houve implementação 
não total, mas que avançou bastante no pagamento 
do risco de vida. 

As negociações estão em curso para que a lei 
seja cumprida na íntegra.

Termino, Srª Presidenta, dizendo: como é difícil; 
aprova-se uma lei, briga-se durante 10, 12 anos para 
que ela seja aprovada; depois tem que se negociar 
para a lei ser implementada para pagar àqueles que 
dedicam a sua vida em defesa de nossas vidas.

Sei que o Ministério Público está atuando, os fis-
cais do trabalho também. Estou convicto de que, dentro 
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de mais 2, 3 meses, todo o Brasil estará cumprindo a 
lei e os vigilantes estarão ganhando o seu adicional.

Peço a V. Exª que considere na íntegra o meu 
pronunciamento.

Obrigado.

SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMEN-
TOS DO SR. SENADOR PAULO PAIM

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, registro a posse, ocorrida ontem, do ministro 
Carlos Alberto Reis de Paula, na presidência do Tribu-
nal Superior do Trabalho (TST). Ele é o trigésimo pre-
sidente da corte e o primeiro negro a assumir o cargo. 

A vice-presidência ficará com Antônio José de 
Barros Levenhagen e a corregedoria-geral com Ives 
Gandra da Silva Martins Filho.

Natural de Pedro Leopoldo, região metropolitana 
de Belo Horizonte, o novo presidente do TST é juiz de 
carreira desde 1979. 

Carlos Alberto chegou ao TST em 1998, nomea-
do pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso. 

Na sua fala, o presidente do TST ressaltou a im-
portância da negociação coletiva e lembrou que em 
2013 serão comemorados os 70 anos da CLT e ainda 
afirmou que assim como Tiradentes e Tancredo Neves, 
seu compromisso é com a liberdade. 

Disse ele: “A conversa é o início da solução, 
desde que saibamos dialogar e que a busca seja pelo 
consenso”. 

Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, em oito de dezembro do ano passado, a 
presidenta Dilma sancionou a Lei n.o 12.740/2012, 
consagrando a longa e vitoriosa batalha dos trabalha-
dores da área de vigilância no Brasil pela instituição 
de adicional de periculosidade.

Coube a mim, a este senador que fala, e a sena-
dora Vanessa Grazziotin, a iniciativa desta proposição.

Eu apresentei aqui no Senado um projeto, e a 
então deputada Vanessa apresentou na Câmara.

O nosso foi aprovado aqui e encaminhado para 
a Câmara. Da mesma forma, o dela, aprovado na Câ-
mara e encaminhado para esta casa. 

Eu tive a grata satisfação de ser o relator do pro-
jeto da senadora Vanessa aqui no Senado.

Aprovamos o projeto em forma de substitutivo. 
Encaminhamos para a Camara, ele foi aprovado e le-
vado à sanção presidencial. 

Posso dizer que essa Lei que beneficia milhões 
de trabalhadores brasileiros foi uma parceria dos vi-
gilantes com este senador, com a senadora Vanessa, 

e com os Poderes Legislativo e Executivo. Enfim, um 
sonho histórico dos vigilantes que se tornou realidade. 

Não me parece exagerado o comentário do nosso 
companheiro Chico Vigilante, deputado distrital, aqui, 
na Câmara Legislativa do Distrito Federal, que a quali-
ficou como a mais importante conquista dos vigilantes, 
na história recente da categoria. 

Com efeito, esse diploma reconheceu, na Con-
solidação das Leis do Trabalho (CLT), a atividade de 
vigilância e de transporte de valores como perigosa, 
tipificação prevista, nos termos anteriores dessa Lei, 
apenas para as atividades que implicassem contato 
permanente com inflamáveis, explosivos ou energia 
elétrica.

Assim, esse importante marco legal inovou ao 
reconhecer como perigosas as atividades ou opera-
ções que, por sua natureza ou método de trabalho, 
impliquem risco acentuado em virtude da exposição 
permanente do trabalhador a roubos ou outras espé-
cies de violência física nas atividades de segurança 
pessoal ou patrimonial.

O trabalhador, receoso de que o termo adicional 
de periculosidade fosse hermético o suficiente para não 
deixar claro o seu significado, logo traduziu o vocábu-
lo para uma expressão que aponta a raiz da questão: 
Adicional do Risco de Vida. 

Assim o denominam os vigilantes, Srªs e Srs. 
Senadores. Adicional do Risco de Vida. 

Nada mais real para descrever as notícias que 
invadem cotidianamente as nossas televisões sobre 
assaltos a bancos e carros fortes, com direito a cenas 
cada vez mais cinematográficas, pois repletas de pesa-
dos artefatos de segurança, manipulados por quadrilhas 
de bandidos sempre mais numerosas e profissionais.

O estado de guerra civil está deflagrado no Bra-
sil, como sugerem indicadores impressionantes de 
violência, assaltos e homicídios. 

A nossa sensibilidade a esses eventos encontra-
-se cada vez mais anestesiada pela exploração espe-
tacular do filão inesgotável de programas que trans-
formam os dramas violentos a que são submetidos os 
trabalhadores da vigilância em macabros reality shows, 
verdadeiros big brothers dos grandes feitos da classe 
muito criativa e bem mais organizada dos marginais 
de nosso País.

Pois bem, Srªs e Srs. Senadores. Nem mesmo a 
lei foi sancionada e a categoria dos vigilantes, organi-
zada em seus sindicatos e associações, se viu com-
pelida a organizar um amplo protesto, cobrindo quase 
todas as unidades da Federação, em princípios deste 
ano, por meio de paralisações e negociações com a 
classe patronal para – repare bem o assombro dessa 
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colocação, Senhor Presidente – para que a Lei fosse 
cumprida!

O movimento coletivo de protesto alcançou notá-
vel sucesso no sentido de conferir visibilidade ao des-
cumprimento da lei, permitindo, ainda, que em vários 
estados, onde não havia tradição de mobilização, a 
resposta fosse muito positiva por meio da adesão dos 
trabalhadores da vigilância. 

Os trabalhadores desejam apenas que a Lei do 
Adicional de Risco de Vida seja cumprida. 

Eis o ponto central do meu pronunciamento. Che-
gamos ao ponto em que não basta elaborar e aprovar as 
leis. Temos que lutar para que elas sejam observadas!

Esta curiosa situação trouxe-me à lembrança 
uma faixa de protesto muito usada pelos movimentos 
organizados durante a Constituinte de 1987/1988, 
cuja imagem, volta e meia, aparece em exposições 
comemorativas. 

Nela aparecia a seguinte frase: patrão disfarça, 
trabalhador diz.

Os patrões estão disfarçando. Disfarçam que a Lei 
do Risco de Vida não existe, com o falso argumento de 
que não foi regulamentada pelo Ministério do Trabalho. 
Pretendem judicializar a questão. 

Julgam que, assim, protelariam o pagamento de 
valores, cujo montante, se não for satisfeito no curto 
prazo, pode se transformar em grande passivo traba-
lhista. É o famoso jeitinho brasileiro. 

Há que se reconhecer, porém, que essa atitude 
não é generalizada. Em muitos estados, patrões e traba-
lhadores entraram em acordo para fazer cumprir a Lei. 

De acordo com as informações do Mapa de Acom-
panhamento das Negociações Coletivas da Confedera-
ção Nacional dos Vigilantes e Prestadores de Serviços, 
vários estados, em dissídios coletivos da categoria, 
passaram a implementar o Adicional do Risco de Vida. 
São eles: Distrito Federal, Tocantins, Alagoas, Ceará, 
Roraima, Acre, Bahia, Paraná, Santa Catarina, Per-
nambuco, Paraíba, Amazonas e Paraná. 

Em alguns estados, como São Paulo, Rio de Ja-
neiro, Bahia e o Pará, apenas parte da categoria, aque-
les que lidam com transporte de valores, teve contem-
plado o pagamento integral do adicional, excluindo-se 
aqueles que cuidam de vigilância patrimonial.

Outras unidades da Federação implementaram 
porcentual inferior ao estabelecido na Lei do Adicional 
do Risco de Vida, como é o caso de Rio de Janeiro, 
São Paulo, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Pará, 
Mato Grosso, Goiás, Pará, Rondônia, Sergipe, Rio 
Grande do Norte, Amapá e Maranhão.

No meu Rio Grande do Sul, houve implementa-
ção parcial do Adicional do Risco de Vida. 

As negociações estão em curso, pois os traba-
lhadores recusaram propostas parciais e ameaçam 
com paralisação.

Em alguns estados, as paralisações continuam e 
sugerem negociação penosa e conflitiva com a classe 
patronal, ainda que mediada pela Justiça do Trabalho. 

Em outros estados, o movimento organizado dos 
trabalhadores, apesar de não ter atendido por parte 
dos patrões o cumprimento da lei, optou por retornar 
ao trabalho.

Alguns patrões podem disfarçar. O trabalhador 
diz. Coloco-me à disposição dos vigilantes, portanto, 
para lutar e batalhar pelos seus direitos, para dizer que 
a Lei do Risco de Vida deve ser cumprida!

Era o que tinha a dizer.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Muito obrigada, Senador Paulo Paim.
O próximo orador inscrito é o Senador Inácio 

Arruda, do PCdoB, falando pela Liderança do PCdoB.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. 

Como Líder. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, primeiro, quero cumprimentar 
as mulheres brasileiras, hoje homenageadas com o 
Prêmio Mulher Berta Lutz, essa grande lutadora bra-
sileira de todos os tempos; as nossas amigas Adélia 
Moreira Pessoa, Amabília Vilaronga de Pinho Almeida, 
Telma Dias Ayres, Luzia Santiago, e, sobretudo, Maria 
do Socorro Jô Moraes, paraibana, radicada em Minas 
Gerais, fruto deste movimento do período lastimável 
da ditadura militar, que obrigou muitas pessoas a en-
trarem na clandestinidade e ressurgirem em outros 
territórios de nosso País, como foi o caso de própria 
Presidente da República, Dilma Rousseff, minha cara 
amiga e Senadora, Presidente Ana Amélia.

Mas quero fazer um registro muito especial feito 
pelo meu Partido, o PCdoB, na da do falecimento do 
Presidente Hugo Chávez.

Diz o título da nota do nosso Presidente Renato 
Rabelo: 

Chávez: morre o revolucionário, mas seguirá 
a revoluçao bolivariana!
No início da noite deste dia 5 de março, [data 
também do nascimento de Patativa do Assa-
ré], em Brasília, com sentida emoção e forte 
impacto, recebemos a notícia do falecimento 
do destacado revolucionário da Venezuela e 
da América Latina, Presidente Hugo Chávez. 
Acompanhávamos com esperança a última 
batalha travada por Chávez, desta vez, pela 
própria vida – luta que empreendeu com for-
ça de vontade e altivez, mas, infelizmente, a 
doença foi mais forte e o levou.
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A vitória de Hugo Chávez para Presidente 
da Venezuela, em 1998, inaugurou um ciclo 
político progressista na América Latina, em 
especial na nossa América do Sul. É um ci-
clo que prossegue vigoroso, propiciando a 
vários países e povos da região democracia, 
desenvolvimento de forma soberana, sensível 
melhora da qualidade de vida dos trabalhado-
res e, ainda, o avanço da integração solidária 
entre as Nações. Chávez, além de dedicar o 
melhor de si pelo desenvolvimento de seu país 
e pelo bem-estar de seu povo, foi um intrépi-
do entusiasta desse processo de integração, 
tanto com a Alba (Aliança Bolivariana para as 
Américas), quanto com o Mercosul (Mercado 
Comum do Sul). Em julho de 2012, quando se 
formalizou a entrada da Venezuela neste bloco, 
ele proclamou: “Nosso norte é o sul”.
Chávez, juntamente com o ex-Presidente Lula 
e outras lideranças da região, travaram a luta 
vitoriosa que sepultou a Alca, projeto neoco-
lonialista dos Estados Unidos. Por isto, uma 
grande dimensão de Chávez se revela pelo 
seu legado patriótico e internacionalista, um 
adversário ferrenho do imperialismo e defensor 
da amizade e da cooperação entre os povos. 
E, se, internacionalmente, Chávez tem esse 
significado para as forças políticas avançadas, 
para o seu país ele representa o líder de um 
processo revolucionário que, em pouco mais de 
uma década, libertou a Venezuela da espolia-
ção estrangeira, colocando a grande riqueza do 
país, o petróleo, a serviço do desenvolvimento 
da Nação, e também ajudou a retirar cente-
nas de milhares de venezuelanos da miséria. 
Outro traço da revolução bolivariana liderada 
por Chávez é a democracia, nunca houve tan-
tas eleições, nunca houve tanta efetiva parti-
cipação do povo nos destinos da Venezuela 
como nesta última década. Grande expressão 
dessa democracia é a Constituição Bolivariana, 
elaborada por uma Assembleia Constituinte 
livremente eleita. É uma constituição demo-
crática e avançada que, inclusive, indica os 
rumos da construção do socialismo naquele 
país – Socialismo do Século XXI, como assim 
proclamava Chávez.
Externarmos nossos sentimentos à Pátria de 
Simon Bolívar pela perda desta grande lide-
rança patriótica, democrática e socialista. Mas, 
ao mesmo tempo, temos a convicção de que 
morreu o revolucionário, porém, a sua grande 
obra, a Revolução Bolivariana, terá continui-

dade. Seguirá conduzida pelas lideranças le-
ais ao legado do Presidente Chávez, apoiada 
no povo e nas forças políticas avançadas do 
País, e contará com a efetiva solidariedade 
das forças progressistas das Américas, entre 
as quais o Partido Comunista do Brasil, que 
sempre apoiou Chávez e o povo venezuelano 
em sua épica jornada libertária. 

Essa é a nota, Srª Presidente, destacada ontem 
pelo nosso Presidente Renato Rabelo, Presidente do 
Partido Comunista do Brasil. 

Aqui acrescento: esse foi o legado extraordinário 
de Chávez. Imagine que hoje a Venezuela é membro 
do Mercosul; hoje, temos constituída uma Alba; temos 
uma Unasul; temos uma Celac, instituições que foram 
se conformando, fruto desse momento mais avançado, 
mais progressista, que inclui o Brasil, com Lula, com 
Dilma nesta grande saga. 

E destaco, ao final, um legado que considero 
muito importante, porque é um contraponto à con-
trainformação, que foi a constituição da Telesul. Eu tive 
oportunidade, caros Senadores e Srª Presidente, de 
acompanhar ontem, durante todo o período, desde o 
anúncio do falecimento de Chávez até a madrugada, 
as manifestações populares e, sobretudo, as interven-
ções dos líderes da região, da nossa Presidente Dil-
ma, que, muito emocionada, na Contag, fez referência 
ao falecimento de Hugo Chávez, por meio da Telesul, 
aqui em Brasília.

Então, eu acho que é muito importante que te-
nhamos outra forma de apresentar a informação que 
não apenas a daqueles poderosos do mundo, que dão 
a sua opinião como última verdade.

Por isso, Sr.ª Presidente, agradeço essa oportu-
nidade de manifestar o nosso voto de pesar ao povo 
da Venezuela e à família do Presidente Hugo Chávez, 
o que fizemos por meio de requerimento votado há 
poucos instantes. 

Agradeço a V. Exª.
Muito obrigado pela atenção de todos os colegas.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Senador Inácio Arruda, de fato, a morte do lí-
der venezuelano Hugo Chávez foi um fato que altera 
a relação política dentro das Américas, onde ele tem 
um papel de grande destaque, como foi manifestado 
pelo Governo brasileiro, pelo governo de outros paí-
ses, inclusive dos Estados Unidos. Conhecemos os 
conflitos ideológicos na relação entre as nações e 
respeitamos, como nação soberana, as questões in-
ternas desses países.

Convido para fazer uso da palavra, como ora-
dor inscrito, o Senador Eduardo Suplicy, em permuta 
com a Senadora Vanessa Grazziotin. Em seguida, o 
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Senador Fernando Collor, em permuta com o Senador 
Humberto Costa.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Prezada Presidente Senadora Ana Amélia, querido 
Presidente Fernando Collor, do Amazonas;

O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco/PTB – AL) 
– De Alagoas (Fora do microfone.)

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Senadores Paulo Paim e Pedro Simon, quero formu-
lar um convite a todos os meus colegas no Senado, 
a Senadores e Senadoras, aos Ministros de Estado, 
aos Prefeitos municipais, aos vereadores, a todas as 
pessoas interessadas no avanço da forma pela qual 
conseguiremos, no Brasil, erradicar a pobreza abso-
luta, como é o desejo da Presidenta Dilma Rousseff, 
seu desejo maior assim como é o de prover dignidade 
e liberdade real para todos.

Eu me refiro à instituição, por etapas, da Renda 
Básica de Cidadania. 

Santo Antônio do Pinhal apoia essa ideia. Por 
iniciativa do Prefeito José Augusto Guarnieri Pereira, 
que, em 2009, apresentou lei nesse sentido, eis que 
os nove vereadores da Câmara Municipal de Santo 
Antônio do Pinhal resolveram aprová-la.

Agora, é importante que sejam dados os passos 
na direção de tornar a renda básica de cidadania uma 
realidade, da mesma maneira que foi feito com os pri-
meiros programas do que hoje se constitui no Progra-
ma Bolsa Família, que está em todos os municípios 
brasileiros, em todo o Território nacional.

Ainda ontem, tanto a Presidente Dilma Rousse-
ff como a Ministra Tereza Campello faziam um apelo 
para que os trabalhadores rurais, os trabalhadores reu-
nidos no 11º Congresso Nacional dos Trabalhadores 
na Agricultura, da Contag – e eu quero aqui saudar 
os trabalhadores que, hoje pela manhã, fizeram uma 
grande manifestação aqui em Brasília; assim como 
Senador Paulo Paim bem os recebeu, quero também 
recebê-los todos – identifiquem onde estão as famílias 
que ainda estejam invisíveis e que, tendo o direito de 
receber o Bolsa Família, ainda não estão recebendo. 
Basta avisá-los para que se inscrevam, e terão o di-
reito de recebê-la. 

E agora, pela nova medida tomada pela Pre-
sidenta Dilma Rousseff, nenhuma pessoa no Brasil 
receberá menos de R$70,00 por mês. É a nova eta-
pa do Brasil Carinhoso, da busca ativa do Programa 
Bolsa Família. Mas a Lei nº 10.835, de 2004, propõe 
que se institua a Renda Básica de Cidadania, o direito 
de toda e qualquer pessoa, não importa sua origem, 
raça, sexo, idade, condição civil ou socioeconômica, 
receber uma renda como um direito de participar da 

riqueza de nossa Nação. Até ao Presidente Fernando 
Collor, sim, ao Senador Eduardo Suplicy, à Presidenta 
Dilma Rousseff, ao Presidente Lula, à Xuxa, ao Pelé, 
ao Antônio Ermírio de Morais, a ninguém será nega-
do. Obviamente, nós, que temos mais, contribuiremos 
para que nós próprios e todos os demais venhamos 
a receber.

Eis que, ali em Santo Antônio do Pinhal, os pre-
feitos e vereadores, apoiados por enormes manifes-
tações à vida, na Praça do Artesão, no dia em que eu 
estive lá falando, todos levantaram a mão e recomen-
daram ao prefeito e aos vereadores a aprovação no 
sentido de que Santo Antônio do Pinhal possa ser o 
exemplo pioneiro.

Ora, Santo Antônio do Pinhal, ali perto de Campos 
do Jordão, a 18 Km, na Serra da Mantiqueira, onde se 
avista o Pico Agudo – de onde se faz ali exercícios do 
esporte de asa delta e outros, lá, com 65 pousadas, 
35 restaurantes, pequenos e médios agricultores, arte-
sãos –, nesse Município com sete mil habitantes, eles 
tentarão fazê-lo. E não será possível fazê-lo de uma 
hora para outra. O orçamento do Município, este ano, 
é da ordem de R$18 milhões; aquilo que é da receita 
própria do Município é da ordem de R$9 milhões. E 
o Prefeito, José Augusto Guarnieri Pereira, disse, no 
seu projeto de lei, aprovado por consenso, que 6% da 
receita municipal, este ano, de R$9 milhões, portanto 
R$540 mil, serão destinados para o Fundo Municipal 
da Renda Básica de Cidadania.

Mas é preciso se pensar em outras fontes. E foi 
assim que tivemos a ideia, em diálogo com o atual 
Prefeito, Clodomiro Correia de Toledo Júnior, com o 
ex-Prefeito, José Augusto Guarnieri Pereira, e também 
com a Srª Marina Nóbrega, Presidente do Conselho 
Municipal da Renda Básica de Cidadania, de ali reali-
zarmos um festival, um show para o qual alguns con-
juntos musicais foram convidados.

Na hora em que dialoguei com eles – Senador 
Fernando Collor, não sei se V. Exª conhece o Mano 
Brown, líder da banda Racionais MC’s – quando expli-
quei a ele, respondeu-me: “Senador, seu pedido é uma 
ordem”. E eis que o Mano Brown, o Ice Blue e o KL Jay 
aceitaram. Assim, estarão ali os Racionais MC’s. Será 
sábado, dia 16 de março, a partir das 14h30.

Também, quando conversei com meus filhos com-
ponentes do Brothers of Brazil, Supla e João Suplicy, 
eles aceitaram de pronto. Não haverá cobrança de 
cachês, a não ser dos músicos profissionais de cada 
uma dessas bandas. O mesmo ocorreu quando con-
versei com Chambinho do Acordeon, o ator que fez o 
Luiz Gonzaga, o Gonzagão, no filme Gonzaga – De 
Pai Pra Filho, e também com Chico César, que hoje 
é Secretário da Cultura do Estado da Paraíba, que 
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de pronto aceitou com o maior prazer e virá de João 
Pessoa, assim como o conjunto Vento Verde, um con-
junto local liderado pelo Branco, um dos proprietários 
da pousada Vento Verde, muito agradável, uma das 
65 pousadas tão bonitas de Santo Antônio do Pinhal.

Portanto, esses conjuntos e mais também o dra-
maturgo Asdrúbal Serrano, que levará os 23 jovens, 
meninos e meninas, adolescentes de Caconde, para 
apresentar, em 20 minutos...

(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 

...no início daquela apresentação, a peça sobre a renda 
básica de cidadania: “RBC na Cracolândia”.

Então, será o primeiro festival-show em benefício 
da proposta da renda básica de cidadania, em benefício 
do fundo que contribuirá para que aquela população de 
Santo Antônio do Pinhal faça uma experiência pioneira.

Assim, convido todos para sábado, dia 16 de 
março, às duas e meia da tarde, até nove horas, dez 
horas da noite, no Centro de Eventos de Santo Antô-
nio do Pinhal. Primeiramente, tínhamos pensado até 
em simplesmente pedir uma colaboração voluntária, 
mas, por razões de segurança, avaliou a Prefeitura que 
será mais adequado se cobrarem antecipadamente os 
ingressos, que serão vendidos em todas as cidades 
do Vale do Paraíba e em São Paulo também, R$40,00 
inteira e R$20,00 a meia, e quem quiser poderá con-
tribuir ainda mais para o Fundo Municipal da Renda 
Básica de Cidadania.

Eu agradeço muito àquelas pessoas, solicitei a 
sete empresários que pudessem dar uma contribuição 
para viabilizar a produção desse show, e todos eles, de 
muito bom grado, contribuíram o suficiente para todas 
as despesas de produção, de transporte dos artistas, 
inclusive de segurança, dos banheiros químicos e tudo 
o que será necessário ali no Centro de Eventos.

E quero dizer, Presidenta Ana Amélia, ainda ou-
tra dia vi, no Canal Futura, um show em benefício da 
erradicação da pobreza na África, liderado pelo Bono, 
e havia dezenas de milhares de pessoas no estádio, 
ouvindo aquelas canções, e todos os conjuntos mu-
sicais que vieram se apresentar, todos com muita ge-
nerosidade, contribuíram para que se pudesse dar um 
passo adicional à África e, em especial naquele show, 
à Etiópia, para diminuir as dificuldades de miséria e de 
pobreza naquele país.

Então, é algo nessa direção que pioneiramen-
te que se fará em Santo Antônio do Pinhal, que quer 
muito levar adiante, de maneira pioneira e exemplar, 
a Renda Básica de Cidadania.

Espero que isso se torne um exemplo para todos 
e quero inclusive aqui convidar a Ministra Tereza Cam-
pello, do Desenvolvimento Social, para estar presente; 

inclusive, todos os Ministros; se puder, a Presidenta 
Dilma Rousseff; e todos os meus amigos, Senadores 
e Senadoras. Ficarei muito contente de vê-los ali para 
ver essa experiência inédita acontecer.

Muito obrigado, Presidenta Ana Amélia.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS) 

– Desejo também sucesso ao evento, Senador Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 

Obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Convido para fazer uso da palavra, como havia 
anunciado, o Senador Fernando Collor, em permuta 
com o Senador Humberto Costa.

O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco/PTB – AL. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Exmª Srª Senadora Ana Amélia, Presidente da 
sessão; Srªs e Srs. Senadores; ínclito Senador Edu-
ardo Suplicy, representante do “Amazonas”, na próxi-
ma sexta-feira, Srª Presidente, dia 8 de março, será 
comemorado mais um Dia Internacional da Mulher, 
justa conquista pela igualdade e reconhecimento dos 
seus direitos, e que foi, na data de hoje, motivo de re-
alização pela manhã de sessão solene neste plenário, 
num momento em que o Brasil, pela primeira vez em 
sua história, tem uma mulher exercendo a Presidên-
cia da República.

Além da comemoração da data e da entrega do 
Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz 2013, na oportu-
nidade, também se instalou aqui, no Senado Federal, 
a Procuradoria da Mulher, uma importante iniciativa 
da Senadora Vanessa Grazziotin, aliás, já escolhida 
para titular do cargo e acolhida com entusiasmo pelo 
Presidente da Casa. Assim, de antemão, parabenizo 
as Srªs Senadoras pela criação desse novo órgão, 
bem como as cidadãs agraciadas hoje com o Diploma 
Bertha Lutz e, por fim, todas as brasileiras pelo Dia 
Internacional da Mulher.

Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, todos os 
registros históricos destacam o papel que a mulher pas-
sou a exercer de forma mais significativa na sociedade 
a partir da Revolução Francesa, em 1789.

O fato marcante, e que contribuiu para modificar 
o curso dos acontecimentos, deu-se exatamente em 
8 de março de 1857, na Fábrica de Tecidos Cotton, 
localizada em Nova York, Estados Unidos, após uma 
manifestação conduzida exclusivamente por mulheres 
pelo direito – lutavam elas pelo direito – à redução da 
jornada de trabalho para 10 horas. A mobilização fe-
minina terminou violentamente rechaçada pela polícia.

Esse episódio comoveu o mundo e retemperou a 
luta de organismos internacionais por melhores condi-
ções de vida e de trabalho para as mulheres. Tanto é 
verdadeiro que, durante a 2a Conferência Internacional 
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das Mulheres, realizada na Dinamarca em 1910, insti-
tuiu-se no calendário o Dia Internacional da Mulher – 8 
de março –, em homenagem às vítimas da fábrica de 
tecelagem de Nova York, chancelado pelo próprio Se-
cretário-Geral e pela Organização das Nações Unidas.

A cidadania feminina, excluída ao longo dos sé-
culos e cada vez mais resgatada, vem sendo reconhe-
cida, mas ainda há muito a ser feito para proporcionar 
paz e tranquilidade às mulheres.

Em Alagoas, por exemplo, dados atualizados do 
Mapa da Violência, produzido pelo Instituto Sangari 
em conjunto com o Ministério da Justiça, posicionam 
o nosso Estado como o segundo do Brasil onde mais 
morrem mulheres assassinadas. Entre as capitais brasi-
leiras, Maceió, a bela capital de nosso Estado, é a que 
apresenta a terceira maior taxa de homicídios contra 
elas. E os casos não param de crescer. Somente nos 
primeiros 25 dias de janeiro deste ano nossa capital 
contabilizou 74 ocorrências graves contra as mulheres.

Essa é uma luta de todos, não só da sociedade, 
mas, principalmente, das autoridades públicas respon-
sáveis pela segurança da população. Contudo, cabe 
perguntar: o que o Governador de Alagoas e sua tru-
pe vêm efetivamente fazendo para modificar este las-
timável quadro? Há três delegacias especializadas no 
assunto, sendo duas em Maceió e uma em Arapiraca, 
o maior Município do Estado depois da capital. 

Entretanto, o funcionamento é precário, como 
atestaram as integrantes da Comissão Parlamentar 
Mista de Inquérito do Congresso Nacional destinada 
a investigar a situação de violência contra a mulher 
e que esteve em Alagoas em junho do ano passado. 
No caso, Srª Presidente, a Senadora Ana Rita, Rela-
tora da CPMI, visitou uma das delegacias em Maceió, 
encontrando-a fechada por causa da crônica falta de 
efetivo policial. Esse é o carimbo indelével desses 
dois mandatos do Governador do Estado, que já se 
notabilizou em usar a passos de tartaruga a caneta 
conferida pelo povo.

A CPMI realizou uma audiência pública no mes-
mo dia em que constatou o caos funcional. Assessores 
da trupe do Governador lá prestaram depoimento e se 
comprometeram a pôr em funcionamento, ainda no ano 
passado, três Núcleos de Atendimento à Mulher em Si-
tuação de Violência nas cidades de Maragogi, São Mi-
guel dos Campos e Delmiro Gouveia, cidade essa polo 
de microrregiões. O Governador, em sua costumeira 
sonolência administrativa, não cobrou tal providência e 
os núcleos não foram instalados até o momento, como 
havia sido prometido. Aliás, nesse governo estadual, 
é tudo sem pressa, como se Alagoas não reclamasse 
urgência nas atitudes de seu governante.

A situação constatada pela Comissão – a Comis-
são que visitou o nosso Estado, chefiada pela Relato-
ra da CPMI, Senadora Ana Rita, nossa companheira 
de Senado – é tão grave que a Relatora foi categórica 
– e aqui abro aspas para citar textualmente as suas 
palavras: “Os dados de Alagoas nos assustam. É uma 
taxa inaceitável de violência e seu combate deve ser 
prioridade do Poder Público”. 

À época, o clamor da Senadora se deu diante 
de ouvidos governamentais contaminados pelo tor-
por. Assim, ao tomar conhecimento deste quadro e do 
desleixo do Governo do Estado, tomei a iniciativa de 
oficiar S. Exª a Ministra Eleonora Menicucci, da Secre-
taria de Políticas para as Mulheres, ligada, como todos 
nós sabemos, à Presidência da República, chamando 
a atenção para o triste cenário alagoano e solicitando 
providências por parte do Governo Federal.

Nesse sentido, propus a adoção de gestões, em 
conjunto com o Estado, para viabilizar a instalação de 
núcleos de atendimento e novas delegacias especia-
lizadas em todos os Municípios Polo de Alagoas, de 
modo que a parceria efetivamente chegue a todas as 
regiões alagoanas e proporcione assistência às mulhe-
res vítimas de violência. É parte da minha contribuição 
parlamentar a essa luta histórica e justa. 

Aqui, no Senado Federal, continuo atento aos 
clamores dos movimentos sociais, para cobrar do Go-
vernador que se mexa, não falte com o seu dever e 
honre os compromissos assumidos em praça pública.

Era o que tinha a dizer, Sra Presidente, Sras e Srs. 
Senadores, cumprimentando V. Exa, Senadora Ana 
Amélia, pelo transcurso do próximo dia 8 de março, 
dia dedicado à mulher. 

Muito obrigado. 
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Obrigada, Senador Fernando Collor, em nome 
das Senadoras mulheres e das mulheres. Obrigada 
pela referência e pelos cumprimentos antecipados ao 
Dia Internacional da Mulher.

Convido, para fazer uso da palavra, o Senador 
Benedito de Lira.

O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sra Presidenta, Sras e Srs. Senadores, eu acabo de 
ouvir as últimas manifestações do Senador Fernando 
Collor, de Alagoas, no que diz respeito à situação da 
violência, não, da segurança pública do meu Estado. 

Mas não vou tratar desse assunto. Eu vou tratar 
de um assunto que reputo da maior importância para 
que os brasileiros conheçam o que representa Alago-
as, que não é apenas as ruins notícias, mas o que de 
bom há naquele Estado.
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Nós fomos privilegiados pela natureza. Inves-
timentos têm sido feitos através do Governo do Es-
tado, uma parceria com o Governo Federal, no que 
diz respeito a um dos setores que eu reputo da maior 
importância para este País e, particularmente, para o 
Nordeste brasileiro. 

O turismo, Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, 
é uma das atividades mais prósperas da economia 
alagoana. Todos os indicadores divulgados pela Se-
cretaria de Estado do Turismo, pela Secretaria Muni-
cipal de Promoção do Turismo de Maceió, por órgãos 
do Governo Federal, companhias aéreas, agências de 
viagens e pelo setor hoteleiro mostram que o Produto 
Interno Bruto do Estado depende, cada vez mais, da 
renda que é gerada todos os anos por essa indústria 
promissora.

Assim, o Estado de Alagoas tem bons motivos 
para comemorar o crescimento do setor, o aumento 
constante do fluxo nacional e internacional de turistas, 
a implantação de novos empreendimentos, a crescente 
geração de empregos e renda e a melhoria significati-
va da qualificação da mão de obra. Para a Secretaria 
de Estado do Trabalho e Qualificação Profissional, o 
turismo foi um dos três setores que mais apresenta-
ram resultados positivos na geração de empregos no 
Estado, nos últimos anos.

Segundo dados da Empresa Brasileira de Infraes-
trutura Aeroportuária (Infraero), o fluxo de passageiros 
no Aeroporto Zumbi dos Palmares chegou a 819 mil 
nos primeiros seis meses de 2012. Desse total, 130 
mil desembarcaram em junho, o que representou um 
crescimento de 24% em relação ao mesmo período 
de 2011 e de 38% em relação a 2010. No mês de ju-
lho de 2012, o movimento foi ainda maior, com 150 
mil desembarques.

No final de 2012, Alagoas ganhou sete novos ho-
téis: o Ritz Suítes; Meridiano; Brisa Mar; Holiday Inn; 
Barra Bali Beach; Complexo ILOA e Ponta Verde Praia 
do Francês. A inauguração desses empreendimentos 
significou a inserção de mais de 3 mil novos leitos, 
1.065 empregos diretos e 4.260 empregos indiretos.

Segundo dados da Secretaria de Turismo, no 
período de 2007 a 2012, 19 novos hotéis foram insta-
lados em Alagoas e houve cinco ampliações e duas 
recuperações de unidades. Foram gerados, Srª Pre-
sidente, 2.696 empregos diretos e 10.744 empregos 
indiretos. O total dos investimentos representou cerca 
de R$342 milhões, o que proporcionou a criação de 
4.548 novos leitos. A mesma fonte informa que, até 
2014, haverá um incremento total de 13.734 novos 
leitos, com a geração de 5.553 empregos diretos e 21 
mil empregos indiretos.

Até 2014 está previsto o surgimento de mais 10 
hotéis. Dessa maneira, estima-se que o Estado esta-
rá preparado para receber turistas que virão assistir 
à Copa do Mundo. A localização de Maceió, próxima 
das cidades sedes, como Salvador, Recife e Natal, sem 
dúvida alguma, abre essa porta e facilita o acesso dos 
turistas da Copa para conhecer a capital, no Programa 
“Praias da Copa”.

Todavia, mesmo com a previsão desse significa-
tivo aumento dos leitos, a Infraero adverte que o fluxo 
e a ocupação hoteleira continuam crescendo, princi-
palmente em Maceió, que recebe o maior número de 
turistas que visitam o Estado. De acordo com aquela 
empresa, no mês de novembro de 2012, foi registrado 
um crescimento de 26,8% comparado com o mesmo 
período de 2011.

A cadeia do turismo alagoano, com os olhos vol-
tados para a Copa do Mundo de 2014, espera atrair 
para as praias os milhares de turistas que virão assis-
tir aos jogos nas capitais nordestinas mais próximas 
– Recife, Natal e Salvador – e os próprios jogadores.

Uma das ideias para viabilizar a recepção é ofe-
recer boa oportunidade de lazer e hospedagem fora 
do circuito agitado das partidas, em lugares aprazíveis, 
com infraestrutura adequada; hoteis de primeira linha 
com locais para treinos, reuniões e concentrações; 
salas de imprensa bem equipadas e uma estrutura 
tecnológica que permita a comunicação instantânea 
com qualquer lugar do mundo.

Os dois balneários da Costa dos Corais, no ex-
tremo litoral norte do Estado, Maragogi e Japaratinga, 
já na divisa com Pernambuco, estão sinalizando que 
poderão preencher as condições necessárias para 
receber esse público. Os hoteis Salinas Maragogi, 
Costa Dourada e Miramar, que dispõem de mais de 2 
mil leitos, estão interessados em trabalhar juntos para 
atender essa demanda.

Maceió também, Presidente, se prepara para 
lucrar, para trabalhar com a Copa do Mundo e ajudá-
-la. Obras de saneamento estão em curso em várias 
áreas, na região central e na orla marítima. No litoral 
sul, o destaque é a conclusão da duplicação da AL-
101 Sul até a Barra de São Miguel. Sobre a AL-101 
Norte, rodovia que liga Maceió a Maragogi, passando 
por toda região litorânea, que liga Alagoas a Pernam-
buco, segundo informações da Secretaria de Estado 
da Infraestrutura (Seinfra), a recuperação da via estará 
totalmente pronta até a Copa do Mundo.

No que se refere às obras de implantação de es-
gotamento sanitário e rede de abastecimento de água, 
que beneficiam diretamente o turista e a população, o 
Governo Estadual tem empenhado todos os esforços. 
Estão sendo implantados, em todo o Estado, mais de 
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120 km de rede de esgotamento sanitário e de abas-
tecimento de água, que irão favorecer diretamente o 
turismo e mais de 1 milhão de habitantes. 

O exemplo das obras de saneamento da Praia 
do Francês é um dos mais ilustrativos. 

Inegavelmente, o evento mais importante do fute-
bol mundial se configura como uma oportunidade ím-
par de apresentar Alagoas ao País e ao mundo como 
um dos destinos que merecem ser visitados. Dessa 
forma, em 2012, para divulgar todo o seu potencial 
turístico, Alagoas participou de 24 eventos nacionais e 
internacionais, realizou encontros em Portugal, Chile, 
Argentina e várias cidades brasileiras.

Alagoas é um Estado privilegiado em belezas 
naturais, além de cidades históricas, gastronomia, ar-
tesanato, folclore, lagoas e rios. Os 230 km de litoral 
são pontilhados por piscinas naturais enriquecidas 
pela segunda maior barreira de corais do mundo, as 
praias são belíssimas, emolduradas por coqueirais, 
falésias coloridas e dunas, um verdadeiro capricho da 
natureza. Somente em Maceió, são 40km de praias de 
areia branca, águas transparentes, piscinas naturais, 
mar tranqüilo, coqueirais deslumbrantes e sol pratica-
mente o ano inteiro.

O mergulho nas piscinas naturais de Ipióca, Pa-
juçara, Paripueira, Praia do Francês e Barra de São 
Miguel, onde as águas são transparentes, repletas de 
peixes, encanta os visitantes. Para quem pratica o surf, 
a Praia do Francês e Barra de São Miguel, Jatiúca e 
Pajuçara são ideais. 

Distante 135km de Maceió, encontramos a cidade 
de Piaçabuçu, onde a Mata Atlântica, as dunas, os co-
queirais, a desova das tartarugas e os vôos das aves 
migratórias chamam a atenção e definem a beleza do 
cartão postal naquele lugar.

Em Piaçabuçu, o Rio São Francisco, Srª Presi-
dente, oferece um espetáculo inigualável da natureza. 
Lá o turista tem a oportunidade de observar o ponto 
de encontro das águas com o mar. Finalmente, para 
completar o passeio nessa região paradisíaca, não se 
deve deixar de caminhar nas areias finas das dunas 
douradas, especialmente entre os meses de maio e 
setembro, quando as chuvas formam lagoas e possi-
bilitam um visual único ao visitante.

Como podemos concluir, as praias de Alagoas 
já ganharam destaque em todo o Brasil e no exterior. 
Recentemente, o site ibero-americano Viajantes.com, 
em pesquisa realizada com 350 mil usuários, apurou 
que as praias alagoanas foram eleitas pelos entrevis-
tados as mais bonitas do Nordeste. O trabalho selecio-
nou sete. Em primeiro lugar ficou a Praia do Francês; 
em segundo lugar, a Praia do Gunga, uma ponta de 
areia branca repleta de coqueirais que avança para o 

mar e une as águas do Oceano Atlântico com as do 
Rio São Miguel.

Eminentes colegas Senadoras e Senadores, pelo 
menos cinco destinos são imperdíveis no litoral alagoa-
no. O primeiro, reconhecido no Brasil e em várias partes 
do mundo, é a Praia do Francês, localizada no litoral 
sul. Os outros são: Praia dos Morros, no litoral norte; 
Praia de Maragogi, também no litoral norte, segundo 
polo turístico do Estado; Praia do Gunga, localizada 
entre o mar e a Lagoa do Roteiro; e a Praia do Pontal 
do Peba, no litoral sul, onde o Rio São Francisco en-
contra o mar, no Município de Piaçabuçu.

Com todo esse patrimônio natural, é importante 
dizer que, neste ano de 2013, a indústria do turismo 
estadual já está devidamente preparada para superar 
os ganhos registrados em 2012. Dessa maneira, Srª 
Presidente, Srs. Senadores, artesãos, taxistas, recep-
cionistas, garçons, bares, restaurantes, hoteis, pousa-
das, companhias aéreas e outros prestadores de ser-
viços adicionais, certamente, terão o que comemorar 
no final deste ano.

Segundo dados da Associação Brasileira da In-
dústria de Hotéis (ABIH-AL), a previsão para 2013 é 
que o fluxo de turistas chegue a 250 mil apenas entre 
o período de 15 de dezembro e 15 de janeiro. De acor-
do com a Associação, nos últimos 15 dias deste ano 
até a primeira quinzena de 2014, a taxa de ocupação 
dos hotéis deverá ser superior a 95% e, em vários es-
tabelecimentos, chegar a 100%.

Para o Governo do Estado, esforços estão sendo 
feitos para que a renda do turismo, este ano, chegue a 
10% do PIB. Para isso, as autoridades governamentais, 
as companhias aéreas, os agentes e as empresas de 
turismo estão fazendo um trabalho conjunto para au-
mentar o número de vôos, nacionais e internacionais, 
os cruzeiros marítimos, treinar pessoal e melhorar a 
infraestrutura que serve diretamente ao turista.

Maceió, Srª Presidente, reconhecida por ter uma 
das orlas mais bonitas do País, está entre as cinco ci-
dades mais procuradas do Brasil, junto com Fortaleza, 
Rio de Janeiro, Natal e Salvador. Em levantamento feito 
pelo Instituto de Pesquisas, Estados e Capacitação em 
Turismo (Ipeturis), em 31 cidades, em todos os Esta-
dos e no Distrito Federal, a Região Nordeste apareceu 
como a mais procurada por 64% dos entrevistados.

Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, como vi-
mos no decorrer deste pronunciamento, o Governo do 
Estado tem procurado investir para melhorar a infraes-
trutura que atende ao turismo com ações eficazes nas 
áreas de saneamento, abastecimento de água, acesso 
viário, energia e segurança, preservação do meio am-
biente e qualificação dos produtos e serviços. A título de 
exemplo, a entrega da duplicação da AL-101 Sul, entre 
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a capital e a Barra de São Miguel, há muito reivindica-
da, é a realização de um grande sonho de progresso 
e desenvolvimento. Por fim, temos a obra da Alça da 
Flamenguinha, que reduzirá a distância do aeroporto 
de Maceió a Maragogi, no litoral norte, e a duplicação 
da Rodovia AL-220, no trecho que liga os Municípios 
de Barra de São Miguel e São Miguel dos Campos. Os 
recursos, da ordem de R$33 milhões, fazem parte do 
convênio firmado com o Ministério do Turismo.

Sra Presidenta, peço paciência a V. Exa porque 
são da maior importância essas manifestações para 
que o Brasil conheça melhor Alagoas, não apenas as 
manchetes negativas. Alagoas tem muita coisa boni-
ta para que as pessoas que não conhecem possam 
desejar conhecê-la.

Ao finalizar este pronunciamento, não poderia 
deixar de reconhecer que o Governo do Estado tem 
colocado o turismo como um dos eixos mais impor-
tantes de sua atuação pública. Inegavelmente, esse 
apoio tem contribuído para alavancar o seu desenvol-
vimento e para transformá-lo em uma das peças mais 
dinâmicas da economia do Estado de Alagoas. Por isso, 
Sra Presidenta, Srs. e Sras Senadoras, eu gostaria de 
aqui fazer um chamamento à população do meu País 
para conhecer aquele pedaço abençoado de terra do 
Nordeste, para saber na verdade o que é que Alagoas 
produz. Alagoas não produz apenas a má notícia. Ala-
goas produz aquilo que de melhor tem para oferecer 
ao Brasil e ao mundo.

Muito obrigado, minha querida Senadora do meu 
querido Estado do Rio Grande do Sul, pela benevo-
lência de V. Exa ao proporcionar a este Senador fazer 
com que os brasileiros dos mais distantes rincões deste 
terrão maravilhoso possam conhecer as maravilhas do 
meu querido Estado de Alagoas.

Muito obrigado, Presidenta.
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Sra Presi-

dente, por gentileza, eu estou inscrito pela Liderança? 
Ou então eu gostaria de ser atendido pela comunica-
ção inadiável.

A SRa PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS) 
– Como V. Exa preferir: pela Liderança ou pela comuni-
cação inadiável. V. Exa é o próximo orador, segundo o 
Regimento Interno. V. Exa pode ocupar a tribuna.

Enquanto V. Exa chega, quero colocar em vota-
ção o

REQUERIMENTO 
 No 110, DE 2013

De autoria do Senador Vital do Rêgo, que 
solicita, com fundamento no art. 40 do Regi-
mento Interno do Senado Federal, licença dos 
trabalhos da Casa, nos dias 7 e 8 de março de 

2013, para desempenho de missão destinada 
a visitar as obras de transposição do Rio São 
Francisco, conforme Plano de Trabalho aprova-
do pela Comissão Externa para acompanhar os 
programas de transposição e revitalização do 
Rio São Francisco, criada pelo Requerimento 
nº 514, de 2011.

As Sras e os Srs. Senadores que aprovam per-
maneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
Será cumprida a deliberação de Plenário.
A SRa PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Submeto também à votação o 

REQUERIMENTO  
Nº 111, DE 2013 

Do Senador Cícero Lucena, que solicita, com 
fundamento no art. 40 do Regimento do Se-
nado Federal, licença dos trabalhos da Casa, 
nos dias 7 e 8 de março de 2013, para desem-
penho de missão destinada a visitar as obras 
de transposição do Rio São Francisco, no eixo 
norte, conforme plano de trabalho aprovado 
pela Comissão Externa para Acompanhar os 
Programas de Transposição e Revitalização do 
Rio São Francisco, criada pelo Requerimento 
nº 514, de 2011.

As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam per-
maneçam como se encontram.

Está aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
A SRa PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Em votação o

REQUERIMENTO  
Nº 112, DE 2013

Do Senador Humberto Costa, que solicita, com 
fundamento no art. 40 do Regimento Interno 
do Senado Federal, licença dos trabalhos da 
Casa, nos dias 7 e 8 de março de 2013, para 
desempenho de missão destinada a visitar as 
obras de transposição do Rio São Francisco, 
conforme plano de trabalho aprovado pela 
Comissão Externa para Acompanhar os Pro-
gramas de Transposição e Revitalização do 
Rio São Francisco, criada pelo Requerimento 
nº 514, de 2011.

As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam per-
maneçam como se encontram.

Está aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
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A SRa PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Passo a palavra, como orador, pela Liderança 
do Partido Progressista, ao Senador Ivo Cassol.

O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO. Pela Lide-
rança. Sem revisão do orador.) – Obrigado.

Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é com 
alegria, antes de começar este discurso, nesta tarde, 
em nome da nossa Senadora Ana Amélia, que ora 
preside esta Casa, Senadora pelo Brasil, eleita pelo 
Rio Grande do Sul, que deixo aqui o meu abraço a 
todas as mulheres brasileiras, porque o próximo dia 8 
de março é o Dia Internacional das Mulheres.

Ao mesmo tempo, em nome da Senadora, da mi-
nha esposa e de todas as mulheres dos quatro cantos 
deste País, é uma alegria e uma satisfação ter, aqui 
nesta Casa, pessoas determinadas e arrojadas, como 
a nossa Senadora Ana Amélia e também a nossa Pre-
sidente do Brasil, Dilma Rousseff.

Mas, hoje, Srªs e Srs. Senadores, o que me traz 
a esta tribuna é, mais uma vez, defender a luta pela 
revisão da dívida do antigo Beron, do nosso Estado 
de Rondônia. 

Eu quero aqui fazer uma retrospectiva. Tudo come-
çou lá atrás. Quando eu assumi o cargo de governador 
do Estado de Rondônia, em 2003, encaminhei o Ofício 
nº 12, de 2003, ao Senado Federal, e mantive várias 
reuniões com o presidente da época e com os relato-
res da matéria da Comissão de Assuntos Econômicos,

Pedindo, não o perdão da dívida do extinto Banco 
do nosso Estado, mas, a revisão da dívida, uma vez 
que era imputada a nós uma dívida que não era nossa. 

No final de 2007, o Senado Federal, após obter 
parecer favorável do TCU, aprovou a Resolução n° 
34/2007, autorizando a efetivação de todos os Termos 
Aditivos do Beron e da Rondonpoup realizados até o 
ano de 1998, exceto as operações de créditos relati-
vas aos valores do passivo a descoberto, resultados 
operacionais e demais obrigações que tiveram origem 
a partir da desastrosa administração do Raet, coman-
dada pelos incompententes da época do Banco Cen-
tral, que foi no período de fevereiro de 1995 a agosto 
de 1998, e suspendendo todos os pagamentos de 
amortização e encargos em andamento, que estavam 
sendo descontados dos repasses constitucionais do 
Estado de Rondônia, enquanto as partes contratantes 
não determinarem o valor efetivo do saldo devedor.

Mas essa Resolução, Srªs Senadoras, Srs. Se-
nadores, Srª Presidente, de nº 34, aprovada por esta 
Casa, autorizando a revisão, infelizmente não foi aca-
tada, não foi aceita e recorreram ao Supremo Tribunal 
Federal, e o povo do Estado de Rondônia continua pa-
gando a dívida até hoje – entre R$12 e R$15 milhões 
são descontados todo mês, dependendo da receita do 

Fundo de Participação dos Estados. Isso continua, ano 
após ano. E olha que a Resolução foi aprovada por esta 
Casa em 2007! Já se passaram mais de cinco anos!!!

Quando o Banco Central assumiu o Beron, o 
Banco do Estado de Rondônia, em 1995, a dívida do 
banco era de aproximadamente R$48 milhões. Quan-
do o Banco Central devolveu o Banco ao Estado de 
Rondônia – que era para recuperar e devolver para so-
ciedade –, a dívida estava em mais de R$540 milhões. 

O Tribunal de Contas da União se manifestou 
dizendo que o Banco Central é o responsável pela 
incompetência, ineficiência, desonestidade de seus 
gestores, àquela época, pela dívida e os prejuízos 
durante o período do Raet.

O Tribunal de Contas do Estado de Rondônia 
apurou que o prejuízo e as dívidas do período do Raet 
somaram cifras de R$345 milhões.

Além disso, houve ilegalidade nas sucessivas re-
novações do Raet e o montante da dívida renegociada 
junto à União extrapolou a autorização concedida pela 
Assembleia Legislativa do nosso Estado de Rondônia 
à época e, mesmo assim, o Governo Federal continua 
descontando todos os meses do FPE.

Hoje a dívida é impagável Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores. Esses pagamentos devem ser sus-
pensos imediatamente!

A dívida já foi paga há muito tempo!
Se calcularmos, Rondônia tem muito dinheiro em 

haver do Governo Federal!
Só pra se ter uma ideia, de 1999 pra cá, nesses 

mais de 14 anos que vem sendo descontado todos 
os meses, Rondônia já pagou o montante de mais de 
R$1,9 bilhão, dinheiro que poderia ter sido aplicado 
na infraestrutura, na saúde, na segurança pública e 
na educação. E se formos verificar, ainda estamos de-
vendo outro tanto, porque o Estado teria 30 anos para 
pagar. Isso é uma vergonha!

Parabenizo mais uma vez esta Casa. E também 
a iniciativa dos deputados estaduais do meu Estado, 
que se deslocaram para cá hoje para reivindicar – e 
essa iniciativa que partiu da época em que eu era Go-
vernador do Estado de Rondônia – que o Supremo 
Tribunal Federal possa, urgentemente, fazer a ratifi-
cação, juntamente com os peritos que, até no final do 
ano passado, quando estivemos presentes, já haviam 
apurado o montante de R$998 milhões em irregulari-
dades que o Estado de Rondônia tinha dentro da sua 
dívida acumulada.

Portanto, no segundo semestre do ano passado, 
praticamente quase R$1 bilhão, Srª Presidente, estava 
computado na dívida do Estado de Rondônia, quando 
essa dívida não era nossa. Já fiz isso várias vezes e 
o faço desta Tribuna novamente.
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Peço encarecidamente que o Supremo Tribunal 
Federal cobre dos peritos, ao mesmo tempo em que 
levante os cálculos para saber exatamente quanto foi 
o prejuizo causado ao povo do Estado de Rondônia e 
seja abatido desse débito que ainda se encontra pela 
frente e que temos que pagar por vários anos e todos 
os meses são descontados do FPE, para que esses 
recursos sejam investidos em melhorias para o povo 
do nosso Estado.

Vejam como são as coisas, nobres colegas. En-
quanto eu, os deputados estaduais e diversas outras 
autoridades lutamos para acabar com as dívidas do 
Estado de Rondônia, o Governador Confúcio Moura 
luta para adquirir mais empréstimos, endividar mais 
ainda o Estado de Rondônia. Isso é lamentável. As 
dívidas assumidas nesses dois anos ficam em torno 
de R$1,2 bilhão. 

O que precisamos, sim, é de trabalhar para não 
perder os recursos do saneamento básico de Porto 
Velho. A equipe que está comandando a conclusão do 
projeto executivo, infelizmente, não tira o pé do chão. 
E, ao mesmo tempo, o que precisamos, sim, é rever 
urgentemente esse crédito que o Estado de Rondônia, 
que a nossa população tem com o Governo Federal. E 
que seja restituído esse mais de R$1 bilhão. Com isso, 
deixaremos de pagar, todos os meses, cifra de em torno 
de R$12 a R$15 milhões mensais, que é descontada.

É por isso que, infelizmente, vejo com tristeza 
que enquanto uns trabalham para cortar os débitos 
que são oriundos do passado, dívidas que não são 
nossas, outros acabam comprometendo ainda mais o 
setor financeiro do nosso Estado.

É por isso, Srªs e Srs. Senadores, que venho 
mais uma vez a esta tribuna conclamar que, urgente-
mente, o Supremo julgue e dê ao povo de Rondônia 
a condição da revisão...

(Interrupção do som.)
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Gostaria, 

Srª Presidente, uma vez que o próprio Governo Federal 
recorreu ao Supremo Tribunal Federal, de resolução 
desta Casa pedindo a revisão da dívida – já foi apurado 
praticamente mais de um R$1 bilhão para descontar 
dessa dívida do Beron –, para que isso seja investido 
na infraestrutura do nosso Estado, na segurança pú-
blica, na saúde e na educação.

É por isso que deixo aqui meu abraço aos Pares, 
que nos ajudaram no passado e, com certeza, hoje 
continuarão nos ajudando, para que possamos cada 
vez mais fazer pelo nosso povo, especialmente pelo 
Estado de Rondônia.

Obrigado, Srªs e Srs. Senadores.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Obrigado, Senador Ivo Cassol. 

Convido para fazer uso da palavra, como orador 
inscrito, o Senador Luiz Henrique, que havia feito uma 
permuta com o Senador Benedito de Lira.

O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Nobre Srª Presidente, Senadora Ana Amélia, nobres 
Srªs e Srs. Senadores, Santa Catarina – e eu tenho 
orgulho em falar, porque governei o Estado durante oito 
anos – segundo o Índice Firjan de Desenvolvimento 
Municipal, está entre os três Estados brasileiros com 
o maior número de Municípios desenvolvidos. Além 
de alcançar a classificação de alto desenvolvimento, 
com média superior a 0,8, Santa Catarina desbancou 
o Rio de Janeiro e conquistou a 3ª posição no ranking 
dos Estados, atrás apenas de São Paulo e Paraná. 

O Estado já possui alto desenvolvimento em saú-
de e educação e avançou muito em emprego e renda. 
A geração de novos empregos subiu de 51 mil, em 
2009, para mais de 100 mil no ano seguinte. 

Segundo o índice Firjan de Desenvolvimento Mu-
nicipal, cinco Municípios catarinenses ficaram entre 
os 100 com maior índice de desenvolvimento do País: 
Blumenau, Brusque, Florianópolis, Chapecó e Joinvil-
le. Deixei por último o Município que governei por três 
mandatos para saudar a presença, aqui nesta Casa, 
do Prefeito Udo Döhler, grande empresário, que, dan-
do exemplo aos seus colegas, assumiu a condição de 
político e teve uma vitória esplendorosa.

Mas, outro indicador, o do Grupo Economist, da 
Inglaterra, fez uma avaliação sobre o desempenho dos 
27 Estados brasileiros. A crise econômica internacional 
ampliou a possibilidade de atração de investimentos 
estrangeiros para o Brasil, ainda mais com a perspec-
tiva da realização da Copa do Mundo em 2014 e das 
Olimpíadas, no Rio, em 2016. Evidentemente, esse 
cenário está fazendo com que o nosso País seja um 
grande polo de atração de investimentos.

O estudo do grupo Economist levou a revista Veja 
a, pelo segundo ano consecutivo, publicar o ranking 
de gestão dos Estados brasileiros, avaliando as con-
dições das 27 unidades da Federação para atraírem 
investimentos estrangeiros. 

Neste ano, foram analisados 26 indicadores e 
oito categorias. Com o novo indicador foi criado o de 
segurança pública, ancorado no número de homicídios 
por cem mil habitantes.

Apenas os Estados que conseguem reduzir os 
obstáculos que afugentam os investimentos, como a 
burocracia, a deficiência de mão de obra, as falhas da 
infraestrutura e a instabilidade de regras econômicas, 
é que estão se capacitando para receber tais recursos.

O levantamento elaborado pela Unidade de In-
teligência do grupo Economist mostra, pelo segundo 
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ano consecutivo, que somente seis Estados apresen-
tam ambientes de negócios adequados para quem 
pretende atuar no setor produtivo brasileiro.

Falo isso, dizendo que gostaria que todos os Es-
tados tivessem, segundo esses indicadores, essas con-
dições, já que o Brasil precisa crescer uniformemente, 
precisa desmanchar os seus desníveis regionais. Mas 
exalto esses dados até como forma competitiva, para 
que os demais Estados atinjam essas condições nos 
próximos anos.

Segundo a Unidade de Inteligência do grupo Eco-
nomist, os seis Estados brasileiros que têm melhores 
condições para receber investimentos estrangeiros são: 
São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande 
do Sul, Paraná e Santa Catarina. 

E diz o estudo: os catarinenses são destaque 
do ranking ao ultrapassar o Distrito Federal e chegar 
à sexta colocação, graças aos investimentos em ino-
vação e infraestrutura.

Eu quero exaltar a política que vem sendo seguida 
pelo Governador Raimundo Colombo, que se encontra 
hoje em Brasília, que puseram destaque a estes dois 
dados: o Programa Inova@SC e a continuidade do pro-
grama de pavimentação, que faz com o nosso Estado 
tenha todos os Municípios ligados à malha rodoviária 
pavimentada do País. São dois programas que vêm 
pondo nosso Estado em destaque.

Diz o estudo: Em inovação, Santa Catarina, Rio 
de Janeiro e São Paulo estão entre os primeiros cinco 
colocados. Em comum, os três Estados apresentam 
forte investimento em ensino técnico e universitário, o 
que reduz a dependência federal frequente na maioria 
das Unidades. Além disso, centros de pesquisa dos 
três Estados disputam o título de Vale do Silício brasi-
leiro: o Parque Tecnológico de São José dos Campos, 
o Sapiens Parque catarinense e o Parque Tecnológi-
co do Rio.

Faço esse registro, repito, com o orgulho de quem 
esteve à frente do Estado catarinense pelos últimos 
oito anos, implantando uma política de descentraliza-
ção da gestão, uma política que privilegia a inovação...

(Soa a campainha.)
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC) – 

...uma política de inserção do Estado no âmbito inter-
nacional, buscando novos sistemas, novas empresas, 
novos investimentos.

Registro esses dados para ressaltar que o cami-
nho da inserção do nosso País como Nação desen-
volvida está em atitudes como estas que fazem esses 
Estados merecerem essa distinção. 

Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Cumprimento o Senador Luiz Henrique pela 

abordagem do tema, interessando ao seu Estado Santa 
Catarina, que tem demonstrado uma grande vitalidade 
na diversificação econômica.

Senador Mário Couto, que estava inscrito inicial-
mente, e Senador João Capiberibe. 

Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – 

Presidenta, só para ter a noção dos meus trabalhos 
nesta Casa, me oriente: Ordem do Dia teremos a que 
horas, mais ou menos? Só para orientar os meus tra-
balhos, Senadora.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Estamos aguardando o Presidente da Casa, 
Renan Calheiros. E, assim que chegar, saberemos 
qual será o roteiro das votações e da Ordem do Dia, 
Senador Mário Couto.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Acho 
que o nobre Presidente, pela tarefa que tem, mesmo 
assim, não demorará a chegar, não é Presidenta?

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Seguramente, já está...

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Já 
estamos em 16h27, quase 16h30. Vamos aguardar, 
então. 

Muito obrigado, Presidenta. 
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Obrigada, Senador Mário Couto. 
Com a palavra, o Senador João Capiberibe. 
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) – 

Srª Presidenta, Senadora Ana Amélia, requeiro a minha 
inscrição para uma comunicação inadiável. 

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – V. Exª pode ocupar a tribuna, porque, pelo Regi-
mento Interno, é um orador inscrito e uma comunica-
ção inadiável ou manifestação pela liderança. Então, 
V. Exª está...

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) 
– Srª Presidenta, Senadora Ana Amélia, que conduz 
esta sessão, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, ouvin-
tes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, 
ontem, tivemos uma triste notícia, a do passamento 
do Presidente Hugo Chávez. A América Latina perdeu 
um grande líder, e a morte do Presidente Hugo Chávez 
teve uma repercussão internacional, com manifesta-
ção de todas as lideranças de praticamente todos os 
países do mundo. Uma morte que enche de tristeza 
todos nós, latino-americanos e centro-americanos. 

As política sociais de Chávez retiraram da pobre-
za milhões de venezuelanos. Calcula-se que, na sua 
chegada ao poder, em torno de 40% dos venezuelanos 
estavam na condição de pobreza extrema, de misé-
ria, o que foi reduzido para um pouco menos de 10%.
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O Presidente Hugo Chávez direcionou os ganhos 
do petróleo para as políticas sociais. E essa afirmação 
suscita uma grande polêmica, como ouvi de várias 
análises hoje. Daí, pergunto: antes de direcionar os 
ganhos do petróleo para as políticas sociais, em que 
mãos ia parar esse dinheiro?

Hugo Chávez multiplicou por cinco o número de 
professores em seu país e transformou a Venezuela 
no país com menor índice de desigualdade da América 
Latina. O sucesso de seu programa é incontestável. O 
PIB foi multiplicado por três; o desemprego dividido por 
dois; a pobreza foi reduzida; o analfabetismo foi dividido 
por dois, sem falar na queda da mortalidade infantil e 
do aumento da esperança de vida. Podemos afirmar 
que, antes de Chávez, existia uma Venezuela; e, hoje, 
há outra muito melhor para a maioria da população. É 
por isso que o povo venezuelano lamenta a morte de 
Hugo Chávez, um revolucionário, um visionário.

A morte do Presidente Hugo Chávez deixa um va-
zio nos corações dos venezuelanos e de todos aqueles 
que aprenderam a admirá-lo por suas políticas sociais 
em benefício dos mais pobres. O Presidente Chávez 
foi um homem generoso com todos aqueles que neste 
continente precisaram dele, inclusive o Brasil.

O intercâmbio comercial com o Brasil ampliou-
-se. Esta Casa, o Congresso Nacional, resistiu à en-
trada da Venezuela no Mercosul, ao que, finalmente, 
aquiesceu, e a Venezuela entrou no Mercosul e se 
ampliou o intercâmbio, gerando-se milhares e milha-
res de empregos em função dessa cooperação entre 
o Brasil e a Venezuela.

Eu comparo. Eu estava no Chile, há 40 anos, 
quando um golpe ceifou a vida do Presidente Allende, 
um homem eleito pelo voto do povo e que governou 
com profundo respeito pela decisão popular, que res-
peitou a democracia tal qual Hugo Chávez. É polêmico 
o Presidente Hugo Chávez? Sim, é polêmico; mas ele 
teve profundo respeito pela democracia e pela vontade 
do povo venezuelano.

Era isso, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Obrigada, Senador João Capiberibe.
Convido a fazer uso da palavra, como orador ins-

crito, o Senador Pedro Taques.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 

AM) – Pela ordem, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Pela ordem, a Senadora Vanessa Grazziotin.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 

AM. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Consulto 
V. Exª se ainda há vaga para inscrição no período de 
comunicações inadiáveis.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS) 
– Há uma vaga ainda, Senadora Vanessa Grazziotin.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM) – Então, eu gostaria de solicitar a minha inscrição.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – V. Exª está inscrita.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM) – Muito obrigada.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, cidadãos que 
nos acompanham pela Agência Senado, amigos das 
redes sociais, desde o início do meu mandato venho 
denunciando a necessidade inadiável de fortalecer o 
Poder Legislativo. Mesmo sendo o Poder mais demo-
crático, Casa de ressonância das aspirações popula-
res, temos sofrido, Senador Capiberibe, um verdadeiro 
bullying por parte do Executivo, chamado de imperial 
ou monárquico, que domina a agenda parlamentar 
com a sua iniciativa legislativa e com as famigeradas 
medidas provisórias, e pelo Poder Judiciário, que tem 
se mostrado cada vez mais ativo no tratamento de te-
mas que estão no limite entre a política e o Direito. Um 
pouco, é bom que se diga, pela nossa própria omissão, 
inação, falta de ação. 

Hoje é um dia muito importante nessa luta. Após 
a derrubada da decisão liminar concedida pelo Ministro 
Fux, no Mandado de Segurança nº 31.816, pelo Ple-
nário do Supremo Tribunal Federal, teremos a opor-
tunidade de apreciar o Veto Parcial nº 38, de 2012, 
aposto ao Projeto de Lei nº 448, de 2011, que tratava 
da redistribuição dos chamados royalties do petróleo.

Desde Madison e os federalistas americanos, que 
pensaram a estrutura da Constituição daquele país, 
sabemos que o instituto do veto presidencial é instru-
mento importante para o sistema de freios e contrape-
sos. Ele permite ao Presidente a defesa de minorias 
quando há uma maioria parlamentar sazonal. Assim, 
o veto tem a utilidade de proteger as minorias diante 
de maiorias parlamentares sazonais.

No entanto, a nossa Constituição de 1988, ao 
contemplar a possibilidade de veto presidencial no §1º 
de seu art. 66, ressalvou a importância do Parlamento 
quando estabeleceu a possibilidade de sua derrubada 
por maioria absoluta de seus membros. Assim, como 
todos sabemos, o veto não é absoluto, como existia na 
Constituição imperial de 1824. O veto é relativo, uma 
vez que pode ser afastado pelo Congresso Nacional. 
E esse mandamento constitucional não pode virar letra 
morta, o que tem acontecido neste Parlamento, uma 
vez que existem vetos de mais de dez anos. 
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Temos que exercer nossa competência e votar a 
matéria, derrubando o veto presidencial e restabele-
cendo a vontade majoritária do povo brasileiro.

Não tenho dúvidas, Srª Presidente, de que a di-
visão dos royalties do petróleo deve ser feita de ma-
neira igualitária e proporcional, atendendo a todo o 
País, sem deixar de compensar os Estados produto-
res, como manda o §1º do art. 20 da Constituição da 
República. E esses requisitos constitucionais estavam 
plenamente alcançados no Projeto de Lei nº 448, de 
2011, inclusive, nos dispositivos vetados.

As normas constitucionais possuem aplicabilidade 
imediata e, considerando que o petróleo está inscrito 
entre os bens da União, não existe norma que vede o 
pagamento de royalties aos Estados e Municípios cha-
mados não produtores. O que a Constituição impõe, 
no §1º do art. 20, é que os Estados chamados produ-
tores tenham assegurada a participação no resultado 
da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos 
hídricos, para fins de geração de energia elétrica, e de 
outros recursos minerais, em seu respectivo território, 
plataforma continental, mar territorial ou zona econo-
micamente exclusiva.

Ora, em nenhum momento, o Veto nº 38 ofende 
a Constituição, já que não retira a participação dos 
Estados e Municípios produtores, muito menos a con-
traria; muito antes, confirma-a. Por isso, a derrubada 
do veto é uma escolha política. Faz parte da liberdade 
do legislador escolher o que é melhor para o País, e a 
Nação merece maior justiça na distribuição dos royal-
ties do petróleo.

Mato Grosso faz jus a esses recursos. O Esta-
do tem sido um dos principais prejudicados por todas 
as fórmulas de rearranjo da divisão dos tributos nes-
te País. O Estado de Mato Grosso, por exemplo, que 
produz boa parte da pauta brasileira de exportação, é 
penalizado por não poder tributar as exportações de 
produtos agropecuários, por exemplo, sem que exista 
na prática a compensação prometida de há muito pela 
chamada Lei Kandir.

Para a minha alegria, concedo um aparte a S. 
Exª o Senador Wellington Dias.

O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Meu 
amigo, companheiro Senador Pedro Taques, primei-
ro, para registrar a importância da fala de V. Exª, pela 
experiência e pelo conhecimento da nossa Constitui-
ção. Por isso mesmo, respeitado e respeitado no Bra-
sil. Lamentavelmente, novamente paira, nesses dias, 
a defesa de uma tese da ilegalidade, como se o Con-
gresso estivesse praticando ilegalidade, assim como 
aconteceu, no entendimento, na interpretação sobre 
a votação do veto, a própria votação, com a primeira 
liminar do Ministro Fux – graças a Deus, em seguida 

corrigida pela maioria do Pleno do Supremo Tribunal 
Federal. Eu também tenho convicção do que fizemos 
aqui, não apenas pelo relatório do nosso Senador Vital 
do Rêgo, na época, mas também por toda uma aná-
lise que foi feita aqui, acompanhada por esta Casa e 
pela Câmara, da plena legalidade do projeto. A rigor, 
há uma receita derivada de uma riqueza, que são o 
gás e o petróleo, em mar, que pertence à União, que 
pertence a todo o povo, como V. Exª lembra. De forma 
especial, registro a participação, que será ampliada, 
de Estados, como o Mato Grosso, e avalio que o que 
nós estamos fazendo é uma alteração, colocando jus-
tiça social nessa distribuição.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Sim.
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Por isso 

mesmo, tenho convicção. Sou Líder do Partido dos 
Trabalhadores e do Bloco de Apoio ao Governo, mas, 
nesse caso, o que está em jogo é o interesse do povo 
e dos Estados que representamos aqui. Por isso mes-
mo, eu acredito na derrubada do veto, fazendo justiça 
na distribuição de uma riqueza que pertence a todos. 
Parabéns. Fico feliz pelo seu pronunciamento.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – 
Muito obrigado, Senador Wellington. V. Exª foi um dos 
autores do projeto e quero parabenizá-lo.

Quando a discussão chega a esse ponto, me faz 
lembrar um ditado do Estado de Mato Grosso: “Quan-
do o pirão é pequeno, o meu primeiro.” Nós não po-
demos trazer esse ditado para esta Casa. Nós temos 
de buscar a justiça social nesta Casa, que é a Casa 
da Federação.

Muito obrigado pelo seu aparte.
Concedo um aparte a S. Exª, o Senador Ataídes.
O Sr. Ataídes Oliveira (Bloco/PSDB – TO) – 

Senador Pedro Taques, é sempre uma alegria poder 
ouvi-lo, sempre com essa sabedoria que lhe é peculiar. 
Senador, a nossa Constituição, a nossa Carta Maior, 
no seu art. 20, deixa muito claro que a riqueza encon-
trada no mar pertence ao País, e, se pertence ao País, 
pertence ao povo brasileiro. Surpreende-me muito tudo 
isso que vem ocorrendo, ou por que nós ainda esta-
mos a discutir esse tema. Eu também vejo o seguinte, 
Senador: com a distribuição dos royalties do petróleo, 
vai haver um equilíbrio regional. Eu acho que esse é 
um ponto extraordinário, porque há um enorme dese-
quilíbrio no nosso País. Enquanto os nossos irmãos 
do Sul e Sudeste têm uma renda per capita de x, no 
Norte e no Nordeste deste País é x menos y menos 
z. Então, eu fico muito contente e aguardo, hoje à noi-
te, a derrubada desse veto. Vai ser um enorme prazer 
poder participar. Muito obrigado.
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O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Obri-
gado, Senador Ataídes. A fala de V. Exª enriquece, com 
certeza, a minha franciscana manifestação.

O Estado de Mato Grosso, repito, Srª Presidente, 
que produz boa parte da pauta brasileira de exporta-
ções, é penalizado por não poder tributar as exporta-
ções de produtos agropecuários sem que exista, na 
prática, a compensação prometida pela chamada Lei 
Kandir.

Agora, quando se discute o fim da chamada 
guerra fiscal, o que sobra para os Estados menos de-
senvolvidos, como o Estado de Mato Grosso, é perder 
aquilo que se arrecada hoje, sem contar com qualquer 
segurança de compensação. E isso sem reduzir um 
único centavo do imposto que pagam os contribuintes 
brasileiros.

Na reforma do Fundo de Participação dos Esta-
dos, por exemplo, as especificidades das regiões mais 
isoladas geograficamente não foram consideradas nos 
critérios de repartição tributária. Mato Grosso, sofrendo 
sistematicamente os efeitos de ter as regras do jogo 
mudadas contra si, vem sendo obrigado a aceitar per-
das contínuas na divisão da receita tributária.

Essa mudança no critério de repartição dos royal-
ties, então, é um pequeno movimento – repito, é um 
pequeno movimento –, um tímido movimento que co-
meça de justiça na divisão da riqueza comum de toda 
a Nação brasileira.

As estimativas da Confederação Nacional dos 
Municípios apontam que o Estado de Mato Grosso 
recuperará R$115 milhões dessa riqueza ao ano. Po-
dem parecer números pequenos para os grandes Es-
tados, mas, para a nossa gente, faz muita diferença: 
são muitos alunos com uma escola melhor; são muitas 
cidades com menos risco de ficarem isoladas, ilhadas, 
sem acesso, na época das chuvas.

Não podemos deixar de lutar por essa correção de 
rumos, ainda que não resolva todos os desequilíbrios 
do nosso sistema tributário. Mas eu digo ainda: sou a 
favor de Mato Grosso, mas não sou contra o Brasil.

A equalização que se pretende é, na verdade, 
favorável ao conjunto do País. As experiências inter-
nacionais sobre a repartição de royalties minerais são 
muito variadas, mas favorecem a divisão igualitária 
entre as diferentes regiões do País.

Na América Latina, temos o México como pri-
meiro exemplo de igualdade dos recursos entre as 
regiões, enquanto Bolívia, Colômbia, Equador e Peru 
vêm operando sucessivas reformas para que a distri-
buição de renda de produtos minerais seja cada vez 
mais igualitário.

(Soa a campainha.)

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – No 
caso do petróleo marítimo, a maioria dos países, mes-
mo os que têm tradição de descentralizar as receitas 
do petróleo, como é o caso da Argentina e Austrália, 
absorvem no âmbito federal todos os royalties e distri-
buem essa receita como parte dos fundos de participa-
ção entre todas as regiões, sem qualquer tratamento 
diferenciado em relação às regiões chamadas confron-
tantes. Mesmo nos casos em que exista a arrecadação 
direta pelas regiões confrontantes, como é o caso do 
Canadá, funcionam mecanismos extremamente for-
tes de compensação automática para a receita das 
demais regiões.

Em resumo, se existem tendências internacionais 
de distribuição da renda do petróleo extraído em terra 
às regiões, que podem ser...

(Interrupção do som.)
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Fora 

do microfone.) – Sr. Presidente, gostaria de concluir o 
meu pronunciamento.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Sem dúvida nobre Senador, V. Exª terá o tempo 
necessário para concluir o seu pronunciamento.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Mui-
to obrigado, Sr. Presidente.

Em resumo, se existem tendências internacionais 
de distribuição da renda do petróleo extraído em terra 
às regiões, que podem ser identificadas como produ-
toras, isso não ocorre no caso do petróleo extraído na 
plataforma marítima. Nessa situação, os países, quase 
que de forma homogênea, atribuem o controle federal 
sobre esses recursos, distribuindo a receita em bases 
similares a todas as regiões.

Então, Srªs e Srs. Senadores, senhores que nos 
acompanham pela Agência Senado, não estamos in-
ventando nenhuma roda; estamos, ao contrário, apro-
ximando o sistema brasileiro das melhores práticas 
internacionais de distribuição da receita tributária sobre 
produção de petróleo e gás.

(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Mas 

uma mudança tão significativa na distribuição dos royal-
ties causaria problemas ao País?

Essa pergunta tem de ser respondida. Eu com-
preendo que ninguém queira ver reduzida a sua recei-
ta, até porque Mato Grosso tem sofrido várias perdas 
semelhantes.

É preciso ficar expressa uma coisa: ninguém pode 
colocar o seu Estado na dependência permanente de 
receita dos chamados royalties, que sobem e descem 
com o preço internacional do petróleo e que dependem 
de uma riqueza que se esgota, como todos sabemos.
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Na realidade, as projeções da Agência Nacional 
do Petróleo para a produção e os royalties dos contra-
tos atuais, que são objeto do veto que votaremos hoje, 
são de que atinjam o seu volume máximo em 2017 e 
2018, declinando a partir daí.

Então, estamos falando de uma receita que não 
é, de forma alguma, permanente, Sr. Presidente, mas 
que flutua no tempo. Essa receita tem um caráter de 
curto prazo, que, para o Estado do Mato Grosso, re-
presenta exatamente a equação das grandes perdas 
que estão sendo impostas à receita do nosso Estado, 
também a curto prazo.

Dessa forma, Sr. Presidente, eu manifesto que 
votarei, com muita convicção, contra esse veto. Voto 
pelo Estado do Mato Grosso e por todos os brasilei-
ros, trabalhadores e merecedores de uma vida mais 
justa e digna.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Pedro Taques, a Srª 
Ana Amélia deixa a cadeira da Presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Jorge Viana, 1º Vice-
-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Cumprimento V. Exª, Senador Pedro Taques.

Convido para fazer uso da palavra...
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – Sr. 

Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Pela ordem, Senador Jayme Campos.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
gostaria apenas, em breves palavras, de registrar, de 
forma prazerosa e orgulhosa, a presença do Prefeito 
da cidade de Colíder, o ex-Deputado Nilson Santos, 
e também a do Prefeito de Carlinda, o companheiro 
Geraldo Ribeiro, que nos visitam aqui. 

São Prefeitos competentes, honrados, que, certa-
mente, vieram aqui também em busca de nova perspec-
tiva para as suas cidades do interior do Mato Grosso.

Sejam bem-vindos, Prefeito Nilson, Prefeito Ge-
raldo, ao Senado Federal. Recebemos V. Exªs de bra-
ços abertos.

Era o que tinha a registrar, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Senador Jayme Campos, fica registrada, con-
forme V. Exª disse, a presença dos convidados aqui, 
no plenário do Senado.

Com a palavra, a Senadora Vanessa Grazziotin, 
para fazer uma comunicação inadiável.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão 

da oradora.) – Muito obrigada, Sr. Presidente, Sena-
dor Jorge Viana.

Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, 
companheiros e companheiras, há poucos instantes, 
o Senador Capiberibe, o Senador Inácio Arruda e eu 
– encontram-se lá vários Deputados Federais – esti-
vemos na Embaixada da Venezuela, onde assinamos 
o livro de condolências pela passagem do Presidente 
daquele país, Hugo Chávez.

Quando eu estava saindo de lá, Senador Capi-
beribe – acho que V. Exª já havia saído –, chegou uma 
marcha muito emocionante, muito bonita, do Movimento 
dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Centenas de pes-
soas do movimento social brasileiro, principalmente do 
movimento campesino, foram à Embaixada para pres-
tar essas homenagens ao Presidente Hugo Chávez.

Sr. Presidente, eu não poderia deixar de vir à 
tribuna hoje para falar da morte desse líder, que foi e 
continuará sendo importante não apenas para o seu 
país, a Venezuela, mas também para o continente e 
para o mundo todo.

Quero aqui falar das palavras da Presidenta D 
ilma. Quem esteve com ela no dia de ontem, Senador 
Suplicy, na abertura do movimento campesino, sabe o 
quanto estava sentida a Presidenta Dilma pela passa-
gem do Presidente Hugo Chávez. A Presidenta disse 
que nem sempre o Brasil concordou com as decisões 
tomadas pela Venezuela, mas que, sem dúvida alguma, 
Hugo Chávez ficará marcado na história de luta dos tra-
balhadores. Não há dúvida disso. Por mais que, muitas 
vezes, alguns discordem da postura de Hugo Chávez, 
nenhum deles deixa de reconhecer o envolvimento do 
Presidente, a dedicação do Presidente principalmen-
te à sua gente, à gente mais humilde da Venezuela.

Penso que a forma mais importante de homena-
gearmos não só Hugo Chávez e seus familiares, mas 
também o povo venezuelano é ler, Sr. Presidente – e 
vou ler rapidamente –, uma mensagem do meu Par-
tido, assinada pelo Presidente Nacional do Partido 
Comunista do Brasil (PCdoB), Renato Rabelo. Leio a 
nota e faço questão que ela seja inserida nos Anais 
desta Casa.

Diz o seguinte a nota:

No início da noite deste dia 5 de março, em 
Brasília, com sentida emoção e forte impacto, 
recebemos a notícia do falecimento do desta-
cado revolucionário da Venezuela e da Amé-
rica Latina, Presidente Hugo Chávez. Acom-
panhávamos com esperança a última batalha 
travada por Chávez, desta vez pela própria 
vida, luta que empreendeu com força de von-
tade e altivez. Mas, infelizmente, a doença foi 
mais forte e o levou.
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A vitória de Hugo Chávez para Presidente da 
Venezuela, em 1998, inaugurou um ciclo políti-
co progressista na América Latina, em especial 
na nossa América do Sul. Um ciclo que pros-
segue vigoroso, propiciando a vários países e 
povos da região democracia, desenvolvimento 
soberano, sensível melhora da qualidade de 
vida dos trabalhadores e, ainda, o avanço da 
integração solidária entre as nações. Chávez, 
além de dedicar o melhor de si pelo desenvol-
vimento de seu país e pelo bem-estar de seu 
povo, foi um intrépido entusiasta desse pro-
cesso de integração, tanto com a Alba (Aliança 
Bolivariana para as Américas) quanto com o 
Mercosul. Em julho de 2012, quando se for-
malizou a entrada da Venezuela neste bloco, 
ele proclamou: “Nosso norte é o sul”.
Chávez, juntamente com o ex-Presidente Lula 
e outras lideranças da região, travou a luta 
vitoriosa que sepultou a Alca, projeto neoco-
lonialista dos Estados Unidos. Por isto, uma 
grande dimensão de Chávez se revela pelo 
seu legado patriótico e internacionalista, um 
adversário ferrenho do imperialismo e defensor 
da amizade e da cooperação entre os povos.
E se internacionalmente Chávez tem esse sig-
nificado para as forças políticas avançadas, 
para o seu país ele representa o líder de um 
processo revolucionário que, em pouco mais de 
uma década, libertou a Venezuela da espolia-
ção estrangeira, colocando a grande riqueza do 
país, o petróleo, a serviço do desenvolvimento 
da nação, e que também ajudou a retirar cen-
tenas de milhares de venezuelanos da miséria.
Outro traço da revolução bolivariana liderada 
por Chávez é a democracia. Nunca houve tan-
tas eleições, nunca houve tanta efetiva parti-
cipação do povo nos destinos da Venezuela 
como nesta última década. Grande expressão 
dessa democracia é a Constituição Bolivariana, 
elaborada por uma Assembleia Constituinte 
livremente eleita. Constituição democrática e 
avançada que, inclusive, indica os rumos da 
construção do socialismo naquele país. “So-
cialismo do Século 21”, como assim procla-
mava Chávez.
Externarmos nossos sentimentos à pátria de 
Simon Bolívar pela perda desta grande lide-
rança patriótica, democrática e socialista. Mas, 
ao mesmo tempo, temos a convicção de que 
morreu o revolucionário, porém sua grande 
obra, a revolução bolivariana, terá continui-
dade! Seguirá conduzida pelas lideranças le-

ais ao legado do Presidente Chávez, apoiada 
no povo e nas forças políticas avançadas do 
país, e contará com a efetiva solidariedade 
das forças progressistas das Américas, entre 
as quais o Partido Comunista do Brasil, que 
sempre apoiou Chávez e o povo venezuelano, 
na sua épica jornada libertária.

Assina a nota o Presidente Nacional do Partido 
Comunista do Brasil (PCdoB), Renato Rabelo.

Para concluir, Sr. Presidente, quero dizer que tive 
a alegria de estar com o Presidente Hugo Chávez pelo 
menos umas três vezes. E uma delas se deu exata-
mente na minha querida cidade de Manaus, quando 
ele, juntamente com o Presidente Lula, inaugurou a 
Feira Internacional da Amazônia, um grande evento 
internacional organizado pela Superintendência da 
Zona Franca de Manaus. Naquele momento, tive a 
oportunidade de conversar pessoalmente com ele e 
vi a sua simpatia.

(Interrupção do som.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 

– AM) – Sr. Presidente, até segui o exato tempo que 
V. Exª me deu, porque sei que já estão organizando a 
nossa Ordem do Dia. 

Então, tive a alegria e a felicidade de estar com o 
Presidente Hugo Chávez em Manaus. E, muito gentil 
como sempre – à época, eu era candidata a Prefeita 
de Manaus –, ele veio ao meu encontro e conversou 
comigo longamente. Depois disso, o que mais me emo-
cionou foi que, no seu trajeto do local do evento até o 
aeroporto da cidade de Manaus, ele parou diante de 
uma das equipes onde estavam militantes da nossa 
campanha. Ele parou e conversou longamente com os 
militantes. Então, esse é o Hugo Chávez que vai ficar 
na memória do povo.

Assistíamos, há pouco, ao cortejo do seu corpo 
do hospital até o local onde ele deverá ser velado em 
Caracas, na Venezuela. E a uma manifestação espon-
tânea fantástica nós estamos assistindo nestes dias 
na Venezuela.

E o que me espanta, Sr. Presidente, é ouvir de 
alguns comentaristas que se foi uma ditadura. Repito: 
nunca houve tantas eleições na Venezuela como agora. 
É claro que é um país dividido, um país polarizado en-
tre duas propostas antagônicas, entre duas propostas 
divergentes, mas, sem dúvida alguma, Hugo Chávez, 
que enfrentou, inclusive, um golpe para permanecer no 
poder, assim permaneceu com o apoio de uma maio-
ria significativa da sua gente, do seu povo. Não estou 
aqui dizendo que tudo lá está perfeito, que tudo lá está 
bom, mas, sem dúvida, a opção que fez o Presidente 
Hugo Chávez foi a opção pelos mais humildes, foi a 
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opção pelos mais simples, foi a opção pelos mais ne-
cessitados. E assim segue a Venezuela.

Sem Hugo Chávez, o que será? Não temos dúvi-
da de que problemas serão enfrentados. Agora, há de 
se ter, primeiro, confiança no cumprimento das leis. E, 
pelo que tudo indica, até mesmo a oposição daquele 
país, hoje, já tem…

(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 

– AM) – …ciência e consciência da importância do 
respeito à lei. E, daqui a 30 dias, novas eleições de-
verão ocorrer, e eu acredito sinceramente na vitória da 
continuidade, que será a vitória do Vice-Presidente, do 
seu então Vice-Presidente, hoje candidato, Maduro.

Sr. Presidente, ficam aqui não só as minhas home-
nagens, mas, sobretudo, saudades desse Presidente. 
Repito: tive a oportunidade de com ele estar algumas 
vezes e de ver de perto a sua simplicidade e a sua 
dedicação à luta não só do povo venezuelano, mas 
também do povo de todo o nosso continente.

Muito obrigada, Senador Jorge Viana, pelo tempo 
a mais que me concedeu.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Pois não, Senador Eduardo Lopes.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – 
Gostaria de solicitar a minha inscrição para após a 
Ordem do Dia, como Líder.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – V. Exª será atendido, na forma regimental, com 
inscrição após a Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Está aberta a 

ORDEM DO DIA

Item 1 da pauta:

PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO  
Nº 27, DE 2011 

(Em regime de urgência,  
nos termos do Requerimento nº 93, de 2013)

Projeto de Resolução nº 27, de 2011, do Sena-
dor Renan Calheiros, que altera o Regimento 
Interno do Senado Federal, para regulamentar 
a competência, prevista no inciso XV do art. 
52 da Constituição Federal, de avaliar o Sis-
tema Tributário Nacional e as administrações 
tributárias dos entes federados.
Durante o prazo regimental, não foram ofere-
cidas emendas.

A matéria depende de parecer das Comissões de 
Constituição, Justiça e Cidadania e Diretora.

Eu gostaria de conceder a palavra ao Senador 
Lobão Filho. Não havendo objeção, que ele possa 
relatar essa matéria, tendo em vista que o Senador 
Lobão Filho acompanha esse assunto; para que ele 
possa relatar inclusive pela Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania e, se não houver objeção, também 
pela Comissão Diretora.

Com a palavra V. Exª.

PARECER Nº 91, DE 2013-PLEN

O SR. LOBÃO FILHO (Bloco/PMDB – MA. Para 
proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Obrigado, 
Presidente Jorge Viana. 

Conforme V. Exª mesmo definiu, eu também sou 
o Relator do projeto de mudança do Regimento. E esse 
item, de autoria do Senador Renan Calheiros, é uma 
espécie de subitem do projeto como um todo. Mas, 
como foi pedido destaque, eu vou ter a oportunidade 
de relatá-lo, para que possamos votar aqui, em plená-
rio, esse Projeto de Resolução.

O Projeto de Resolução do Senado nº 27, de 
2011, apresentado no início desta legislatura pelo Se-
nador Renan Calheiros, hoje Presidente desta Casa, 
destina-se a regulamentar a competência do Senado 
Federal em avaliar o Sistema Tributário Nacional e as 
administrações tributárias dos entes federados, acres-
cida pela Emenda Constitucional nº 42/2003. 

A proposição pretende acrescentar sete artigos ao 
Regimento Interno desta Casa, dispondo que a avaliação 
do Sistema Tributário Nacional será atribuída à Comissão 
de Assuntos Econômicos, que, para tanto, deverá criar, 
anualmente, um grupo de trabalho integrado por Sena-
dores designados pelo Presidente do referido colegiado. 

O projeto sob exame prevê que o Senado Federal, 
para atender aos objetivos da avaliação, poderá solicitar 
documentos da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e de todos os Municípios, compreendendo os três Pode-
res, e também ao Conselho Nacional de Política Fazen-
dária (Confaz), entre outros órgãos e outras entidades.

Dispõe ainda o PRS n° 27 sobre os itens de fun-
cionalidade e desempenho do Sistema Tributário Nacio-
nal, que deverão ser avaliados pelo grupo de trabalho, 
e prevê a aprovação do relatório do grupo de traba-
lho pelo Plenário da CAE, devendo o resultado dessa 
avaliação ser encaminhado a autoridades federais e 
estaduais e, em resumo executivo, aos Municípios.

Por fim, a cláusula de vigência estabelece que “a 
Resolução entrará em vigor na sessão legislativa se-
guinte à de sua publicação”, ou seja, no ano de 2014.

Na justificação, o autor argumenta que “trazer para 
o âmbito do Poder Legislativo do Senado Federal as 



07762 Quinta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013

discussões acerca das dificuldades, dos desafios e das 
perspectivas da tributação brasileira será fundamen-
tal para a construção de amplo entendimento acerca 
do modelo fiscal adequado para a nossa realidade”.

A matéria estava sendo analisada, examinada, 
juntamente com outros Projetos de Resolução, capita-
neados pelo PRS n° 17, de 2009, que “institui o novo 
Regimento Interno do Senado Federal”. Em decorrência 
do caráter de urgência para a proposição, decorrente 
da aprovação do Requerimento n° 93, de 2013, de au-
toria das Lideranças Partidárias e da Mesa, esse PRS 
será submetido à deliberação imediata desta Casa.

A Emenda Constitucional n° 42, por meio da qual foi 
efetuada uma parcial reforma tributária no início do gover-
no do Presidente Lula, adequadamente colocou o Sena-
do Federal como peça importante do Sistema Tributário 
Nacional. Esta Casa Legislativa, por isso, recebeu equa-
nimemente, representada pelos Estados e pelo Distrito 
Federal, a expressa competência constitucional de avaliar 
o Sistema Tributário Nacional. A atribuição é perfeitamen-
te compatível com a natureza e o papel institucional do 
Senado, sobretudo se tivermos em mente as diferenças 
e desigualdades regionais e as frequentes disputas entre 
as unidades da Federação, tantas vezes alicerçadas em 
incentivos tributários e fiscais, a famosa guerra fiscal.

O Projeto de Resolução regulamenta a matéria 
de acordo com as mais modernas orientações sobre o 
que deva ser a avaliação de um Sistema. Assim, além 
de detalhar todos os aspectos jurídicos que o Senado 
deverá analisar, por meio de sua Comissão de Assuntos 
Econômicos, há na proposição preocupações com a 
qualidade do Sistema Tributário, prevendo-se o exame 
das repercussões administrativas, econômicas e sociais.

Ao regulamentar o dispositivo constitucional já re-
ferido, o Projeto atém-se estritamente aos limites cons-
titucionais estabelecidos, não sendo nele identificados 
quaisquer vícios de constitucionalidade, juridicidade, 
regimentalidade ou técnica legislativa.

Portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs 
Senadoras, considerando todos os argumentos, opi-
namos pela aprovação do Projeto de Resolução do 
Senado nº 27, de 2011.

Esse é o relatório, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Bem, como o parecer apresentado pelo Relator 
é favorável ao projeto, eu ponho o projeto em discus-
são, em turno único.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Senador Eduardo Suplicy, com a palavra.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. 
Para discutir. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, 

há muito carece a necessidade dessa modificação, de 
forma a adequar ao Texto Constitucional o Regimento 
Interno do Senado Federal. 

A inserção do inciso XV ao art. 52 da Constituição 
Federal (que dispõe sobre as competências privativas 
do Senado Federal) ocorreu com a promulgação da 
Emenda Constitucional n° 42, de 2003, que teve como 
Relator o Senador Romero Jucá.

Propõe-se a inclusão de uma seção inteira – 
Seção lI – A ao Capítulo IV do Título X do RISF – a 
dispor sobre o regular funcionamento de um grupo de 
Senadores que compõem a Comissão de Assuntos 
Econômicos (CAE), designados pelo Presidente da 
Comissão que terá por tarefa realizar dita avaliação. 

Os dispositivos que conformam essa seção cui-
dam dos prazos, dos critérios norteadores da avaliação 
de funcionalidade do Sistema Tributário Nacional, do 
desempenho das administrações tributárias que, nos 
termos do inciso XVIII do art. 37 da Constituição Fe-
deral “terão, dentro de suas áreas de competência e 
jurisdição, precedência sobre os demais setores ad-
ministrativos, na forma da lei”. 

O resultado das investigações do grupo de traba-
lho acima referido será objeto de relatório conclusivo. 
Esse relatório será submetido à deliberação da CAE, 
em caráter terminativo, dele se enviando cópias ao Pre-
sidente da República, à Câmara dos Deputados, aos 
governadores dos Estados e do Distrito Federal, às As-
sembleias Legislativas Estaduais e à Câmara Legislativa 
do Distrito Federal, bem como aos Tribunais de Contas.

Portanto, no momento em que o País debate 
exatamente a sua estrutura de tributação, o aparelha-
mento da CAE para a realização de uma tarefa que 
decorre do imperativo constitucional é medida extre-
mamente salutar.

Portanto, aqui, quero enaltecer o parecer do Se-
nador Edison Lobão Filho, e recomendar a aprovação 
da iniciativa.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – O Senador Aloysio Nunes Ferreira com a palavra. 

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Para discutir. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, considero essa iniciativa extremamente 
relevante. Trata-se do exercício de uma competência 
que, como lembrou o Senador Suplicy, foi acrescida 
às competências do Senado e que, em bom momen-
to, o Senador Renan Calheiros, coadjuvado nesse 
trabalho pelo Relator Lobão Filho, introduz no nosso 
Regimento Interno.

Quando fui candidato ao Senado, nessas últimas 
eleições, inclusive falando sobre as competências do Se-
nador, sobre a serventia do mandato de Senador para os 
cidadãos, referi-me, mais de uma vez, a essa competência.
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Eu queria apenas lembrar, Sr. Presidente, para 
registro da Casa, que, já na legislatura passada, por 
iniciativa do Senador Francisco Dornelles e do Senador 
Tasso Jereissati, foi constituída uma subcomissão na 
Comissão de Assuntos Econômicos da Casa exata-
mente para desempenhar essa função, para exercer 
essa competência. E eu, nessa legislatura, sempre sob 
o patrocínio intelectual e político do Senador Dornelles, 
retomei essa iniciativa. Fizemos, juntos, um trabalho 
nessa linha. Evidentemente, era uma iniciativa, digamos, 
de natureza precária, que, agora, com a modificação 
do Regimento, se tornará eficaz e será introduzida no 
regime de trabalho regular da Casa.

Meus cumprimentos ao Senador Renan e ao 
Relator Lobão Filho. A medida conta com o inteiro 
apoio do PSDB. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Sem dúvida, Senador Aloysio, como falou o Se-
nador Suplicy, resgata-se aqui prerrogativa da Casa. 

Pergunto ao Relator se quer, ainda, fazer algum 
comentário. Se não, vamos encerrar a discussão.

O SR. LOBÃO FILHO (Bloco/PMDB – MA. Como 
Relator. Sem revisão do orador.) – Quero apenas agra-
decer a visão ao Senador Aloysio Nunes e ao Senador 
Suplicy e dizer que esse projeto, realmente, regulamenta e 
complementa o que já estava instituído como prerrogativa 
desta Casa, tornando, portanto, eficaz a sua aplicação. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Encerrada a discussão.

Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam per-

maneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.

É o seguinte o parecer oferecendo a redação final:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Em discussão a redação final. (Pausa.) 

Como não há manifestação dos Senadores, em 
votação.

As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam per-
maneçam com se encontram. (Pausa.)

Aprovada.
A matéria vai à promulgação.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Pois não, Senador. 

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu queria, since-
ramente, elogiar V. Exª pela postura que vem tendo na 
Mesa Diretora deste Senado Federal. Uma postura ím-
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par, Presidente, sem, logicamente, mostrar nenhuma 
alteração de privilégios a qualquer partido. Por isso, 
Presidente, sua postura tem sido digna de um grande 
Vice-Presidente, um dos melhores que já assisti até 
hoje nesta Casa. Por isso seria eu muito injusto se hoje 
não usasse deste microfone para parabenizar a postura 
de V. Exª na Vice-Presidência desta Casa.

Meus parabéns!
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Obrigado, Senador Mário Couto. Não sei se sou 
merecedor dos elogios, mas estou procurando, de algu-
ma maneira, já que foi graças à aprovação deste Ple-
nário que estou na Vice-Presidência, cumprir o papel, 
com todo respeito ao termo, de magistrado, apenas de 
dirigir os trabalhos em função daquilo que o Plenário 
delibera. Mas agradeço as palavras de V. Exª.

Tendo em vista que o item 2,...
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – 

Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – ... em conversa com o Senador Walter Pinhei-
ro, vamos colocar em votação e apreciação em outra 
sessão, passo ao item 3. 

Pela ordem, Senador Sérgio Souza.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, era jus-
tamente para solicitar que pudéssemos colocar em quinta 
e última discussão o item 3, que trata da criação do Tribu-
nal Regional Federal do Estado do Paraná, a PEC nº 42, 
que é de minha autoria. Tendo em vista o baixo número 
de Senadores presentes no plenário neste momento, 
porque temos daqui a pouco a sessão do Congresso, 
sugiro que deixemos para votar na semana que vem, 
quando teremos maior número de Senadores presentes. 

Faço, desde já, um convite a todos os Srs. e as 
Srªs. Parlamentares: no dia 12, no plenário da Comis-
são de Constituição e Justiça da Câmara dos Depu-
tados, vamos fazer um ato público para a criação dos 
TRFs no Brasil.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Item 3 da pauta:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 42, DE 2012

Quinta e última sessão de discussão, em primei-
ro turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 42, de 2012, tendo como primeiro signatário o 
Senador Sérgio Souza – que acaba de falar em 
plenário –, que cria Tribunal Regional Federal. 
Parecer favorável, sob o nº 1.144, de 2012, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator: Senador Alvaro Dias, com votos 

vencidos dos Senadores Antonio Carlos Vala-
dares, Armando Monteiro, Pedro Taques, Aloy-
sio Nunes Ferreira, Ricardo Ferraço, Eduardo 
Lopes e a Senadora Ana Rita. 

A matéria constará da Ordem do Dia durante cin-
co sessões deliberativas, em fase de discussão, em 
primeiro turno, quando poderão ser oferecidas emen-
das assinadas por um terço, no mínimo, da composi-
ção do Senado, nos termos do disposto no art. 358 do 
Regimento Interno.

Em discussão a proposta. (Pausa.)
Discussão encerrada.
A matéria constará da Ordem do Dia oportuna-

mente, em fase de votação.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT 

– AC) – Como temos que buscar um entendimento 
para apreciar esta e outras matérias similares, vamos 
dar sequência à leitura, ao processo de discussão e 
à votação, obviamente com um entendimento com os 
Líderes da Casa para que o Plenário possa deliberar.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Item 4 da pauta.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 89, DE 2011

Primeira sessão de discussão, em primeiro tur-
no, da Proposta de Emenda à Constituição nº 
89, de 2011, tendo como primeiro signatário o 
Senador Walter Pinheiro, que acrescenta §2º 
ao art. 52 da Constituição Federal, para es-
tabelecer que os ocupantes de cargo público 
que tiverem sua escolha aprovada previamente 
pelo Senado Federal, nos termos do art. 52, 
III, f, devem comparecer a essa Casa, anual-
mente, para prestar contas de suas atividades 
nos respectivos órgãos ou entidades.
Parecer favorável, sob nº 1.665, de 2012, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator: Senador Anibal Diniz.

A matéria constará da Ordem do Dia durante cin-
co sessões deliberativas ordinárias consecutivas, em 
fase de discussão, em primeiro turno, quando pode-
rão ser oferecidas emendas assinadas por um terço, 
no mínimo, da composição do Senado, nos termos do 
disposto no art. 358 do Regimento Interno.

Transcorre hoje a primeira sessão de discussão.
Em discussão a proposta. (Pausa.)
A matéria constará da Ordem do Dia da próxima 

sessão deliberativa ordinária para prosseguimento da 
discussão.

Devo dizer que essa matéria diz respeito ao Item 
2, a resolução da Mesa Diretora que estamos aqui 



07768 Quinta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013

apensando a este debate, a PEC do Senador Walter 
Pinheiro.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Vamos passar ao Item 5, que é o último item 
da pauta.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 576, DE 2012

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de De-
creto Legislativo nº 576, de 2012 (apresentado 
como conclusão do Parecer nº 51, de 2012, da 
Comissão Mista, Relator: Senador Jayme Cam-
pos), que aprova a Política Nacional de Defesa, 
a Estratégia Nacional de Defesa e o Livro Bran-
co de Defesa Nacional, encaminhados ao Con-
gresso Nacional pela Mensagem nº 83, de 2012.

A Presidência esclarece ao Plenário que a matéria 
será submetida a dois turnos, nos termos do art. 143 do 
Regimento Comum. No primeiro turno, a matéria será 
discutida em duas sessões consecutivas, pelo menos.

Transcorre hoje a primeira sessão de discussão 
em primeiro turno. 

Concedo a palavra ao Senador Randolfe, para 
discutir a matéria.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) – 
Não, Presidente, não é para discutir a matéria.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Com a palavra, V. Exª.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– É uma questão de ordem em seguida a este tema. 
V. Exª pode concluir o encaminhamento deste tema. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC) 
– Agradeço a compreensão de V. Exª. Tão logo possa 
dar sequência a este item, passarei a palavra a V. Exª.

A matéria constará da Ordem do Dia da próxima 
sessão deliberativa ordinária para a segunda sessão 
de discussão em primeiro turno.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – V. Exª, Senador Randolfe, solicita a palavra ainda 
durante a Ordem do Dia? 

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Ainda na Ordem do Dia, Excelência.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Com a palavra, V. Exª.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, já foram objeto de apreciação aqui, no começo da 
sessão de hoje, dois requerimentos, um de autoria do 

nobre Senador Eduardo Suplicy, outro de autoria da 
Comissão de Relações Exteriores, de voto de pesar 
ao governo e ao povo da República Bolivariana da 
Venezuela.

Eu quero encaminhar mais um requerimento no 
mesmo sentido, Sr. Presidente, de homenagem ao 
Presidente Hugo Rafael Chávez Frías, que faleceu 
ontem, apresentando nossa solidariedade ao gover-
no venezuelano e ao povo da Venezuela, destacando 
as realizações de dez anos de Revolução Bolivariana 
naquele país, de inclusão social. Nunca é tarde para 
destacar que, em dez anos, a Venezuela foi um dos 
raros países latino-americanos a declarar seu território 
livre do analfabetismo, dentre tantas outras conquis-
tas sociais. 

O que eu acrescento ao requerimento que enca-
minho agora à Mesa, a V. Exª, é que, além das home-
nagens previstas pelo voto de pesar já encaminhado, 
solicito autorização para que o Senado da República 
se faça representar nos funerais e cerimônias do Presi-
dente Hugo Rafael Chávez Frias, conforme pressupõe 
o art. 221, inciso II, do Regimento Interno da Casa.

É esse o requerimento, que acrescenta esse dis-
positivo e que se acrescenta aos outros requerimen-
tos que já foram apreciados no dia de hoje aqui pelo 
Senado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Não é uma matéria de Ordem do Dia, mas, ten-
do em vista a gravidade e a importância do assunto 
que V. Exª traz, eu faço a leitura e ponho em votação 
o requerimento.

V. Exª quer encaminhar, Senador?
Eu só queria fazer a leitura do requerimento.
Nós tínhamos dois requerimentos na mesa, que 

já foram lidos, com votos de pesar do Senador Ran-
dolfe e de outros Senadores. São vários os Senadores 
que subscrevem.

Leio o requerimento:

Requeremos, nos termos do art. 218, inciso 
IV, com o art. 221, incisos I e II, do Regimento 
Interno do Senado Federal, seja inserido em 
ata voto de pesar pelo falecimento do Sr. Hugo 
Chávez, com apresentação de condolências 
a sua família e ao Estado Bolivariano da Ve-
nezuela e constituição de comissão de três 
Senadores, designados pelo Presidente, para 
representar a Casa nas cerimônias fúnebres.

É o seguinte o requerimento na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT 
– AC) – Este é o teor do requerimento apresentado 
pelo Senador Randolfe e subscrito por vários colegas 
Senadores.

Eu passo a palavra solicitada para o Senador 
Aloysio Nunes.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, eu, evidentemente, não posso deixar 
de me associar às condolências enviadas à família de 
um homem que faleceu, um Presidente da República, 
um cidadão venezuelano, um homem que faleceu de-
pois de um longo sofrimento. Agora, eu não posso me 
associar ao pesar pela morte de alguém que, no campo 
político, representa tudo aquilo que eu abomino. O Sr. 
Hugo Chávez é um liberticida, foi um liberticida: atacou 
as liberdades democráticas na Venezuela; sufocou a 
oposição; castrou a liberdade de imprensa e jogou o 
país numa profunda crise. Por isso, Sr. Presidente, eu 
quero separar as coisas. Uma coisa são as condolên-
cias enviadas à família de um homem e outra coisa é 
lamentar a morte de alguém que usurpou – usurpou! – 
o nome de Simón Bolívar. Porque Simón Bolívar foi um 
democrata. Simón Bolívar foi um liberal. Um herdeiro 
dos ideais da Revolução Francesa. E Hugo Chávez foi 
um liberticida – repito –, alguém que agrediu as insti-
tuições democráticas da Venezuela.

Por isso, não me associo a este requerimento de 
pesar. É a minha posição, Sr. Presidente, com todo o 
respeito ao autor do requerimento.

O Senador Suplicy, conversando comigo, dizia o 
seguinte: “Mas ele foi eleito!” Ora, Hitler também foi elei-
to. Adolf Hitler foi eleito Presidente, Primeiro-Ministro, 
ou, não me lembro que nome tinha isso, a essa função 
de chefe do Governo da Alemanha, por procedimentos 
democráticos. Hugo Chávez foi eleito também depois 
de ter tentado dar um golpe militar. Foi eleito, mas, já 
ao jurar a Constituição, ele mesmo disse que jurava 
uma Constituição moribunda, e ele acabou de matar 
a Constituição da Venezuela.

Por isso, Sr. Presidente, é que este voto de pesar 
não conta com a minha solidariedade.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC) 

– Senador Randolfe Rodrigues, com a palavra V. Exª.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, respeito a 
posição do Líder do PSDB, nobre Senador Aloysio 
Nunes, embora divirja frontalmente dela.

Na verdade, apresentei o requerimento de voto 
de pesar pela morte de um líder, que é o mínimo, em 
um Estado de direito, que nações amigas devem forne-

cer quando um chefe de Estado de uma nação amiga 
vem a falecer.

Então, nestes termos, em primeiro lugar...
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/

PSDB – SP) – Pois é, mas eu não sou amigo de dita-
dores, meu querido amigo. V. Exª também não é.

Se me permite, só para esclarecer o meu pensa-
mento. Evidentemente, a morte de um homem é sem-
pre algo pesaroso para mim. Mas um voto de pesar do 
Senado Federal tem uma relevância política, significa 
homenagem ao político Hugo Chávez. E a esta home-
nagem eu não me associo.

Muito obrigado.

O Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a 
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Renan Calheiros, Presidente.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP. 
Sem revisão do orador.) – E, assim, divirjo politica-
mente de diferentes homenagens póstumas que este 
Senado já fez, mas não deixo de aprová-las. Principal-
mente quando se trata de um chefe de Estado de uma 
nação amiga do Brasil. De uma nação com a qual o 
Brasil estabeleceu profícuas relações. De uma nação 
sul-americana, latino-americana como o Brasil, com 
a qual o Brasil tem uma relação comercial superavitá-
ria. A balança comercial brasileira é superavitária em 
relação à Venezuela.

Parece-me, com todo o respeito e carinho que 
tenho pelo nobre Senador Aloysio Nunes, Líder do 
PSDB, um pouco excesso de intolerância rejeitar um 
voto de pesar. Porque o voto de pesar não significa 
que nós vamos concordar com o fúnebre, que nós va-
mos concordar com o morto, que nós vamos concor-
dar com o defunto. Um voto de pesar significa um ato 
de solidariedade ao morto e a um povo que é amigo 
nosso, a um povo que estabeleceu e estabelece rela-
ções de solidariedade com o povo brasileiro e com o 
Governo brasileiro.

Além do mais, a comparação à suástica nazista 
talvez caiba mais a outros. Talvez a suástica nazista 
caiba mais a quem desaloja sem-terras, a quem desa-
loja sem-tetos, a quem pratica atos de arbitrariedade, 
a quem tem posições deste tipo. Talvez a esses caiba 
mais a suástica nazista. Não me parece que a suásti-
ca caiba – assim como a carapuça não cabe – nessa 
situação concreta da figura de Hugo Chávez Frias na 
experiência do governo da Venezuela.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Estão inscritos os Senadores José Agri-
pino, Waldemir Moka, Mário Couto e Lídice da Mata.
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Senador José Agripino.
E Walter Pinheiro.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – Se 

V. Exª virar um pouquinho os olhos para cá, dará para 
nos enxergar...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Meus olhos estarão sempre virados 
para V. Exª.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, na medida em que 
um voto de pesar – aqui foi colocado de forma muito 
clara – é apresentado a uma Casa do Congresso, ao 
Senado da República, esse voto de pesar passa a ter 
conotação política.

A Casa é testemunha das manifestações que nós 
Democratas, como os peessedebistas e como algumas 
vozes de outros partidos, nos manifestamos contra a 
participação da Venezuela chavista no Mercosul.

Naquela oportunidade, nós que éramos contra 
a participação de uma liderança déspota – no nosso 
entendimento, déspota – no Mercosul. Ficou claro o 
nosso distanciamento e nossa divergência em relação 
ao regime político que o Presidente Hugo Chávez le-
vava a efeito na Venezuela que, na verdade, é um país 
amigo, com relações comerciais expressivas com o Bra-
sil. Aliás, relações comerciais que foram robustecidas, 
aprofundadas no governo Fernando Henrique Cardoso. 
Foi ele quem buscou aproximação mais estreita com o 
governo da Venezuela e com os agentes econômicos 
da Venezuela, até tendo em vista a necessidade da 
Venezuela, que dispunha de recursos decorrentes da 
exploração de petróleo da PDVSA, recursos que exis-
tiam e que poderiam ser usados na compra do que 
faltava à Venezuela e que o Brasil poderia fornecer. 
Poderia fornecer o Brasil, poderiam fornecer os Esta-
dos Unidos ou a Europa, e o Brasil se habilitou, pela 
via do ex-Presidente Fernando Henrique a ocupar esse 
espaço que ocupou, e o Presidente Lula, em seguida, 
ocupou, usando uma vertente ideológica.

Eu não tenho nenhuma dúvida de que o Presi-
dente Chávez, para a Venezuela, prestou serviços em 
alguns segmentos. Ele usou dinheiro da PDVSA para 
atender aos mais pobres? É verdade. Ele deu uma 
contribuição à diminuição do índice de analfabetos na 
Venezuela? É verdade. Mas a violência, como é que 
anda? Produto de quê? De desemprego. Como é que 
anda a democracia da Venezuela? Os meios de co-
municação têm o direito de opinar, de se manifestar? 
A Suprema Corte tem maioria produzida por artifício 
do Poder Executivo ou não tem? Tem, tem, sim. Então, 
não é um regime democrático, não é um regime que, 
eu, democrata, aplauda. E, por essa razão, é que eu 
quero... Desde ontem, manifestei às TVs que me pro-

curaram divergências com relação à atuação política 
do ex-Presidente.

A manifestação de pesar pelo falecimento de S. 
Exª tem por inteiro minha solidariedade em relação a 
ele e a sua família. Agora, o reconhecimento pelo fato 
de ele ter falecido, de que ele tenha sido um estadista 
que mereça o respeito do meu Partido, não. Eu não 
mudei de opinião.

Com relação à manifestação que o Senado apre-
senta, em caráter pessoal, à família do enlutado, é 
claro que conta com a minha solidariedade. Quanto à 
manifestação de aplauso ao líder, ao chefe de Estado, 
por hipótese alguma.

O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS) 
– Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Waldemir Moka.

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – Sr. 
Presidente, quero me inscrever também.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Inscreverei V. Exª, Senador Sérgio Souza.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM) – Eu também, gostaria, Sr. Presidente.

O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na mesma 
linha dos Senadores Aloysio Nunes Ferreira e José 
Agripino, eu quero, também, dizer exatamente isto: eu 
me associo ao voto de pesar à família pela morte do 
cidadão, mas, ao reconhecimento político do cidadão, 
do presidente e do estadista, eu não quero me associar.

Então, eu quero, também – para não me alongar 
–, exatamente pelos mesmos argumentos já usados 
pelos Senadores Aloysio e José Agripino, me colocar 
fora desse alcance político que se pretende dar nesse 
requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Walter Pinheiro, com a pala-
vra V. Exª.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero, em nome 
da Bancada do Partido dos Trabalhadores, dizer que, 
primeiro, o falecimento do ex-Presidente Hugo Chá-
vez marca, como em qualquer outra relação, a própria 
necessidade de todos nós nos irmanarmos por conta, 
exatamente, de uma vida que se foi. E, além de muito 
jovem, é um ser humano que deixa o convívio. A se-
gunda questão é no eixo da política. Portanto, o ex-
-Presidente Hugo Chávez cumpriu um papel importan-
te – e volto a frisar essa questão da sua participação 
como dirigente; dirigente, inclusive, consolidado pelo 
povo da Venezuela.

Numa declaração hoje, meu caro Senador Fle-
xa – que, às vezes, não é muito comum na oposição, 
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em diversos lugares do mundo –, o principal opositor 
a Hugo Chávez reconheceu, publicamente, que as úl-
timas eleições foram recheadas de lisura no processo, 
que transcorreram dentro da normalidade e que a vi-
tória de Hugo Chávez foi uma vitória expressiva dada 
pelo povo venezuelano.

Então, nesse sentido, eu acho que é importante 
que nós expressemos o nosso pesar pela morte des-
se dirigente e, mais ainda, creio – e aí como eu tenho 
afirmado isso desde ontem – que todas as tratativas 
na América, de integração, todos os acordos, todas as 
buscas, inclusive de convênio, Senador Pimentel, no 
que diz respeito a dutos, a comunicação, a prospecção 
de petróleo, a consolidação, inclusive, dessa relação 
com o marco energético na América Latina... A Vene-
zuela tem um papel importante, e não pode ser isso 
também atribuído a um acordo pontual ou acordo com 
o seu ex-Presidente, mas, sim, Senador Randolfe, com 
a nação venezuelana. E a nossa expectativa é de que 
essas tratativas, esses acordos, Senadora Lídice, pos-
sam transcorrer normalmente, independentemente de 
quem seja o sucessor do ex-Presidente Hugo Chávez.

Então, é importante essa posição do Senado, as 
condolências, o voto de pesar e, ao mesmo tempo, é 
importante que, inclusive, como propôs o Senador Ran-
dolfe, uma delegação do Senado possa representar a 
Casa lá em todos os atos fúnebres e na despedida do 
ex-Dirigente da Venezuela, o Presidente Hugo Chávez.

Portanto, é esta a nossa posição de completo 
apoio a esta nota de pesar, que deve ser apresentada 
pelo Senado brasileiro à figura de Hugo Chávez, ex-
-Presidente da Venezuela.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradeço a V. Exª.

Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Sem 

revisão do orador.) – Presidente Renan, de manhã 
cedo, vinha conversando com o Senador Flexa Ribeiro 
e, ao entrarmos aqui no plenário, vimos o chão cheio 
de pétalas de flores e ficamos aborrecidos. O Sena-
dor Flexa olhou para mim e disse: “Rapaz, isso é por 
causa da morte de Hugo Chávez.” Disse-lhe: “Vou li-
gar para o Senador Renan Calheiros e perguntarei se 
isso é verdade.” Depois veio a normalidade: foi uma 
sessão solene feita aqui. Eu pensei logo naquela fra-
se, Senador Calheiros: quando morre, todo mundo é 
bom. “Olha, morreu fulano de tal!” “Ah, como ele era 
bonzinho, coitadinho!” Hugo Chávez não tem nada de 
coitadinho. Hugo Chávez foi truculento, ditador, insen-
sível, perverso. Não merece a mínima consideração, 
o mínimo respeito; essa é a grande realidade. Ditador 
truculento que tirou a liberdade do povo venezuelano, 

Senador Calheiros. Tirou a liberdade do povo venezue-
lano! Fecharam os canais de televisão na Venezuela!

Senador Renan Calheiros, sinceramente, hoje 
este Parlamento deveria estar fazendo uma moção em 
pesar pela morte do poeta e músico Chorão, um jovem 
poeta brasileiro que faleceu ontem. Era isso o que nós 
deveríamos propor, e não a Hugo Chávez! Hugo Chá-
vez se foi, Senador Renan. E termino minhas palavras 
dizendo: sinceramente, já foi tarde, Senador Renan!

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Agradeço a V. Exª.
Senadora Vanessa Grazziotin. Em seguida, Sena-

dor Sérgio Souza e Senadora Lídice da Mata também.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 

AM. Sem revisão da oradora.) – Muito obrigada.
Sr. Presidente, eu quero, primeiro, manifestar 

meu apoio às proposições apresentadas pelo Sena-
dor Randolfe e lembrar que, logo no início da sessão, 
já foi aprovado por este Plenário uma moção, um voto 
de condolência apresentado pelo Senador Suplicy.

Acho perfeitamente plausível que pessoas con-
trárias à política, à ideologia do Presidente Hugo Chá-
vez se manifestem; acho isso normal. Acho importante 
também destacar que de todos os que estão aqui se 
manifestando contrários ao Presidente Hugo Chávez 
nenhum se manifestou contra o voto de pesar. Isso é 
muito importante!

Eu só fiz questão de falar, Sr. Presidente, porque 
estou ouvindo muito aqui sobre a falta de democracia. 
O que é democracia?

Nunca um país teve tantas eleições diretas como 
teve a Venezuela.

Isso é falta de democracia?
Nunca um país fez uma eleição tão importante, 

com um debate nacional tão profundo, para eleger 
uma Assembleia Nacional Constituinte, como fez a 
Venezuela.

Isso é falta de democracia?
É claro que não é falta de democracia.
E quero lembrar mais: o Presidente do Grupo 

Parlamentar, do Grupo de Amizade Brasil/Venezue-
la, até pouco tempo, na Câmara dos Deputados, era 
o Deputado Francisco Rodrigues, Deputado Federal 
pelo Estado de Roraima, do DEM, Senador Agripino, 
porque Roraima, independentemente das posições 
políticas, é talvez o Estado brasileiro mais amigo da 
Venezuela, porque é o Estado que faz fronteira com a 
Venezuela, onde há um grande comércio entre os dois 
países, Brasil, principalmente Roraima, e Venezuela.

Eu lamentei muito – não era Senadora à época, 
mas Deputada – a forma tardia com que a Venezuela 
entrou no Mercosul. Só no ano passado, ela entrou no 
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Mercosul. E não entrava por quê? Porque havia resis-
tência, porque se colocava a questão política acima da 
questão do povo, de comércio, porque, com a entrada 
da Venezuela no Mercosul, ganha a Venezuela, ganha 
o Brasil, a Argentina, todos os países do Mercosul.

Então, eu quero aqui cumprimentar o Senador 
Randolfe não só pelas proposituras que apresenta, 
mas pela dedicação que tem tido nessa aliança de 
amizade entre a Venezuela e o Brasil.

Muito obrigada, Presidente Renan. 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Agradeço a V. Exª.
Eu queria, antes de conceder a palavra à Sena-

dora Lídice da Mata, dizer para a Casa o seguinte: nós 
já aprovamos dois requerimentos de pesar pelo faleci-
mento do Presidente Hugo Chávez. A única diferença 
desse requerimento é que ele, além do pesar, propõe 
uma comissão para representar o Senado. Talvez a 
melhor solução, a salomônica solução que podería-
mos encaminhar seria designarmos o Senador Ran-
dolfe Rodrigues para representar o Senado Federal, 
e deixaríamos de votar a criação da comissão, já que 
nós votamos dois requerimentos de pesar. Eu acho 
que isso resolveria a questão. A não ser que tenha-
mos outros Senadores que, igualmente... Só o Senador 
Randolfe Rodrigues manifestou o desejo de viajar. Eu 
estou incumbindo o Senador Randolfe Rodrigues de 
representar o Senado.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria de dizer 
que me sinto muito bem representado pelo Senador 
Randolfe Rodrigues e acho adequada a sua suges-
tão de designá-lo para representar a todos nós, que, 
acredito, em maioria, vamos votar esse requerimento. 

Mas eu gostaria, Sr. Presidente, de esclarecer, 
sobre a manifestação do Senador Aloysio Nunes, que, 
em verdade, enquanto o Presidente Hugo Chávez foi 
eleito diretamente pelo povo, Hitler nunca foi eleito di-
retamente pelo povo alemão. Ele era o presidente de 
um partido, ele praticamente impôs, com a proibição de 
outros partidos, que Hindenburg, o chanceler, o desig-
nasse para führer, mas ele não foi eleito diretamente, 
como o foi Hugo Chávez. Inclusive, o último adversá-
rio, Capriles, reconheceu, conforme o Senador Walter 
Pinheiro há pouco esclareceu...

(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 

... considerou democrática a eleição. Hitler só subme-
teu a fusão das funções de chanceler e presidente do 
Reich a plebiscito, criando a figura do führer, depois 
de aniquilar os comunistas e proibir todos os demais 
partidos, exceto o nazista, de existir.

Era o esclarecimento que convinha fazer.

Quero dizer que estou encaminhando à Mesa, 
Sr. Presidente, um requerimento de pesar pela mor-
te do cantor e compositor Alexandre Magno Abrão, 
o Chorão, inclusive levando em conta a sugestão do 
Senador que há pouco... 

(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Suplicy, eu acho que...
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/

PSDB – SP) – Art. 14, Sr. Presidente, por gentileza.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Hein?
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/

PSDB – SP) – Art. 14, apenas porque fui... Peço a 
palavra por dois minutos. Sr. Presidente, se V. Exª me 
permitir...

Evidentemente, Senador Suplicy...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Na forma do art. 14, eu concedo a pala-
vra a V. Exª, mas acho que essa discussão é uma dis-
cussão superada. Nós já votamos dois requerimentos 
de pesar e nós vamos designar o Senador Randolfe 
para representar o Senado Federal.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Perfeito.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Ontem...

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – O problema é que o Senador Suplicy me 
coloca na posição de um imbecil, coisa que eu não sou. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Com a palavra, V. Exª, na forma do art. 14.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Para uma explicação pessoal. Sem revi-
são do orador.) – Tenho base de defesa, porque eu não 
sou imbecil e conheço relativamente bem a história da 
Alemanha e a crônica recente da Venezuela.

O que eu disse, Sr. Presidente, é que, muitas 
vezes, os mecanismos democráticos servem para a 
ascensão de líderes que, logo em seguida, voltam-se 
contra a própria democracia. Nisso, eles são semelhan-
tes. Agora, evidentemente, o nazismo, um regime racis-
ta, um regime antissemita, um regime que promoveu o 
holocausto, não pode ser comparado com o desastre 
que é a Venezuela de hoje, que é um desastre com-
pleto, mas nem de longe se assemelha ao nazismo.

Agora, evidentemente, o Senador Suplicy não 
entendeu o que eu disse.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senadora Lídice da Mata.

Eu queria, antes de conceder a palavra à Sena-
dora Lídice, comunicar aos Srs. Senadores que estão 
em outras dependências da Casa que nós vamos ter 
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votação nominal. Vamos ter votação nominal. Portanto, 
é importante a presença de todos.

Uma outra comunicação que eu gostaria, Sena-
dora Lídice, ...

A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – 
Pois não.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – ... de rapidamente fazer é para comu-
nicar à Casa e ao Brasil que hoje nós assinamos, com 
o Governo do Distrito Federal, um acordo na linha da 
racionalização das despesas, materializando o Ato da 
Comissão Diretora nº 03, que reduziu, Srs. Senadores 
e Srªs Senadoras, o tamanho da estrutura de serviços 
médicos do Senado Federal, extinguindo o ambulatório 
e o hospital, e mantendo apenas o serviço de emergên-
cia. Através desse acordo, nós colocamos o pessoal à 
disposição do Governo do Distrito Federal, para que, 
dessa forma, ele possa atender, e melhorar e reforçar 
o atendimento médico da população do Distrito Fede-
ral. Em contrapartida, o Governador do Distrito Federal 
cederá servidores, na mesma quantidade, para áreas 
onde nós temos carência, exatamente nas áreas de 
informática, de manutenção predial e de gestão pública.

Portanto, nós chegamos à etapa final da cessão 
dos servidores do atendimento médico e do hospital 
do Senado Federal, conforme deliberação da Mesa 
Diretora.

Senadora Lídice da Mata.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Sem 

revisão da oradora.) – Apesar de considerar vencida 
a questão anterior, com o encaminhamento que V. Exª 
deu da designação do Senador Randolfe, acho neces-
sário firmar posição, a nossa posição de apoio à mo-
ção de pesar e, também, à representação do Senado 
no velório, à participação na Venezuela.

Também, Sr. Presidente, quero aproveitar a opor-
tunidade e dar ciência à Casa de que acabei de ter a 
notícia de que recebo a relatoria da PEC do Emprego 
Doméstico e me comprometo com V. Exª – que assumiu 
o compromisso hoje, aqui na sessão, de fazê-la ser vo-
tada ainda neste mês de março, como homenagem ao 
Dia Internacional das Mulheres –, como uma militante 
do movimento feminista, mulher que, desde a Consti-
tuinte, defende o direito da mulher, da empregada e do 
empregado doméstico no Brasil, a entregar, no prazo 
mais rápido possível, esse parecer, para que o Senado 
possa cumprir a sua tarefa de dar ao empregado do-
méstico do Brasil os direitos trabalhistas necessários.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Agradeço a V. Exª.
Hoje a Senadora Lídice da Mata comunicou a to-

dos nós, que comemoramos, aqui no Senado Federal, 

o Ano Internacional da Mulher e homenageamos, com 
a Comenda Mulher Cidadã Bertha Lutz, cinco mulheres 
cujos nomes foram aprovados pelo Senado Federal...

Na oportunidade, nós assumimos o compromisso 
de agilizar, no limite que nós pudermos, de aprovar, 
se for necessária, a urgência urgentíssima, para que 
possamos aprovar, em curtíssimo espaço de tempo, 
ainda no mês de março, essa proposta de emenda à 
Constituição que estende os direitos trabalhistas ao 
empregado e à empregada domésticos.

Eu acho que há um apelo da sociedade nessa 
direção, e é fundamental que possamos caminhar com 
relação a isso.

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – Sr. 
Presidente, pela ordem.

O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Eu faço inclusive um apelo ao Presidente 
da Comissão de Constituição e Justiça, o Senador Vital 
do Rêgo, para que, somando esforços, nós possamos 
concretizar esses objetivos.

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente, 
pela ordem.

As providências já foram tomadas, em atenção 
a V. Exª, mas principalmente pela atenção que o as-
sunto merece de nós. Imediatamente, pela história da 
Senadora Lídice da Mata, pelo comprometimento com 
a causa, nós indicamos a relatoria da PEC à Senado-
ra, que, já durante esta semana, vai apresentar o seu 
relatório. Na próxima sessão ordinária da Comissão de 
Constituição e Justiça, analisaremos essa relatoria da 
Senadora Lídice da Mata e já a pautaremos, para que, 
ainda neste mês, cumprindo a vontade das mulheres 
brasileiras interessadas nessa matéria, possamos vo-
tar aqui mais essa conquista para o Senado Federal.

A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – Sr. 
Presidente, além disso, quero apelar também a V. Exª 
que possamos dar um tratamento igual ao resultado 
do trabalho da CPI do Tráfico de Pessoas, podendo 
aprovar também a legislação proposta pela CPI pre-
sidida pela Senadora Vanessa Grazziotin.

O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Sr. Presidente, 
para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Levaremos em consideração o enca-
minhamento sugerido por V. Exª.

Senador Capiberibe.
O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Sr. Presidente, 

para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Nós ainda estamos discutindo o reque-
rimento que cria a comissão para representar o Se-
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nado. Dois outros requerimentos já foram aprovados, 
que aprovam votos de pesar e não criam a comissão. 
A única diferença é essa.

Eu propus aqui uma solução, que foi a de, já que 
aprovamos os requerimentos, abreviarmos esse deba-
te e indicarmos o Senador Randolfe Rodrigues para 
representar o Senado Federal.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) – 
Sr. Presidente.

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – 
Sr. Presidente.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr. 
Presidente.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, uso a palavra ape-
nas para me manifestar em relação ao requerimento 
do Senador Randolfe e também dizer que o conceito 
de democracia é amplo e varia de uma cabeça para a 
outra. No caso da Venezuela, o Presidente Hugo Chá-
vez venceu tudo por eleição direta, pelo voto popular, 
e respeitou a vontade do cidadão venezuelano, inde-
pendentemente se queiramos ou não. Ele submeteu o 
seu mandato a um referendo revogatório, o que é um 
caso único na América Latina! Submeteu o seu man-
dato. Portanto, é um democrata, não dá para discutir a 
democracia, dizer que não. É um grande democrata, e 
a morte de Hugo Chávez teve uma repercussão global. 
O mundo todo se manifestou. As lideranças políticas 
se manifestaram.

Portanto, eu acho que merece, sim, o nosso res-
peito e a nossa admiração.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – 
Sr. Presidente, pela ordem, Senador Wellington Dias.

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – 
Sr. Presidente.

O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Sr. Presidente.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, primei-
ro queria aqui, primeiro, manifestar a concordância, pelo 
Partido dos Trabalhadores, com esse encaminhamento 
da indicação do Senador Randolfe para representar... 

Sr. Presidente, eu gostaria só de comunicar aqui, 
pelo Partido dos Trabalhadores, quero manifestar a 
concordância com essa sugestão da indicação do Se-
nador Randolfe, representando o Congresso Nacional.

Participei da sessão hoje em homenagem às mu-
lheres, Sr. Presidente, e não poderia deixar de agra-
decer. Aliás, eu dizia lá que a maior homenagem que 
poderíamos fazer ... Ontem fizemos uma que talvez 
nem tenhamos percebido: a aprovação aqui do crédito 
suplementar de R$1,683 bilhão para o FIES. Estamos 
dando uma grande contribuição também às mulheres, 
pois 55% dos estudantes brasileiros hoje são mulheres. 

E também no Fies. Então, é um recurso que fortalece 
essa política que valoriza a mulher.

E também quanto à indicação da Senadora Lídi-
ce quero aqui dizer que vamos estar juntos pelo nosso 
bloco de apoio ao Governo, para que, na Comissão de 
Constituição e Justiça, possamos ter a agilidade neces-
sária – como anunciou V. Exª e como já se comprometeu 
a Senadora Lídice, que é uma Senadora competente, 
conhece bem do tema – para, ainda este mês, votar-
mos aqui a chamada PEC da empregada doméstica.

Muito obrigado.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – 

Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Sérgio Souza; em seguida. 
Senador Gim e Senador Ataídes. 

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu quero dizer que 
o encaminhamento de V. Exª para essa questão está 
perfeito. Eu acho que podemos até dar continuidade aos 
trabalhos. Todos nós aqui nos somamos ao sentimen-
to pela morte de um Chefe de Estado sul-americano.

Todavia, eu gostaria de fazer o registro da morte 
de um ex-prefeito da cidade de Faxinal, do meu Estado, 
um peemedebista que, por dois mandatos, foi Prefeito 
daquela cidade. Ele faleceu hoje pela manhã.

Faço, pois, o registro aqui, da tribuna do plenário 
do Senado Federal, do falecimento, hoje pela manhã, 
desse militante peemedebista, desde a época da di-
tadura, manifestando os meus sentimentos e também 
dos Srªs e Srs. Senadores.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Na sequência, Senador Gim, Senador 
Ataídes e Senador Humberto Costa.

O SR. GIM (Bloco/PTB – DF. Para uma questão 
de ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
da mesma forma, ressalto que a saída salomônica 
encontrada por V. Exª foi boa para todos.

Contudo, eu gostaria que V. Exª me desse um 
minuto de atenção, tendo em vista que estou fazendo 
uma questão de ordem...

Sr. Presidente, é uma questão de ordem para V. 
Exª resolver. E V. Exª já resolveu o problema da Ve-
nezuela.

Sr. Presidente, gostaria de formular à Mesa a se-
guinte questão de ordem: o Bloco Parlamentar União 
e Força apresentou à Presidência do Senado Federal, 
no dia 26 de fevereiro de 2013 – portanto, terça-feira 
da semana passada –, o Ofício n° 025, de 2013, no 
qual solicita o recálculo da proporcionalidade partidária, 
com fundamento na aplicação da Lei Complementar n° 
135, de 2010, conhecida como Lei da Ficha Limpa, já 



07776 Quinta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013

devidamente reconhecida e aplicada pela Justiça Elei-
toral e que resultou na alteração das Bancadas dos 
Estados do Amapá, do Pará e da Paraíba nesta Casa.

Em resposta, a Secretaria-Geral da Mesa, por 
meio da Drª Cláudia Lyra, encaminhou à Liderança do 
Bloco Nota Técnica concluindo pelo seguinte:

Tendo em vista a argumentação expendida no 
ofício mencionado de que a Justiça Eleitoral pro-
moveu a retotalização de votos na eleição majo-
ritária para o Senado nos Estados da Paraíba, 
Amapá e Pará, alterando o resultado do pleito 
eleitoral e diplomando novos Senadores, é ca-
bível o recálculo da proporcionalidade de forma 
a ajustá-la ao resultado definitivo das eleições.

Diante dessa conclusão, este Líder encaminhou 
à Mesa documento, devidamente assinado pelas Li-
deranças partidárias, para que fosse providenciado 
o recálculo da proporcionalidade e os ajustes neces-
sários na composição das Comissões Permanentes 
desta Casa.

Portanto, Sr. Presidente, considerando que já 
houve a manifestação favorável da Secretaria-Geral da 
Mesa e dos Líderes a respeito desse assunto, indago 
a V. Exª se já foram tomadas as providências neces-
sárias pela Secretaria-Geral da Mesa.

Assino e lhe dirijo a indagação, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Queria só comunicar ao Senador Gim 
Argello e ao Plenário que, desde a outra vez em que 
V. Exª suscitou essa questão de ordem, nós dissemos 
que a decisão cabe aos Líderes partidários, não à 
Mesa, que apenas assessora no fornecimento desse 
cenário, desses cálculos.

Então, se os Srs. Líderes assinaram, nós aguar-
damos apenas que, na forma do acordo de Líderes, 
que sejam remetidos os nomes para a composição 
das Comissões.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Presidente...

O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Já foi remetido, 
Sr. Presidente...

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– ... permita-me problematizar.

O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Só um minutinho, 
Senador Randolfe.

Já foi remetido desde a semana passada. Então, 
só estou esperando. Como já foi solta a nova tabela, 
vou indicar dessa forma.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Presidente, permita-me somente problematizar a 
questão de ordem que o nobre Líder Gim Argello aqui 
apresenta.

Originalmente este tema foi provocado a partir 
da nova recomposição... Foi provocado a partir de um 
ofício apresentado pelo Partido Socialista Brasileiro, 
com o reconhecimento pelo Presidente José Sarney.

Ocorre que as atuais comissões em funciona-
mento na Casa, todas elas, foram compostas à luz da 
proporcionalidade anterior. Ou seja, à luz da propor-
cionalidade anterior foram eleitos todos os Presidentes 
das Comissões atuais, vigorando, assim, atualmente, 
nas Comissões da Casa, essa proporcionalidade.

Um “refazimento” da proporcionalidade, uma re-
pactuação da proporcionalidade ou um novo encami-
nhamento da proporcionalidade, no meu entender, 
significa que todas as eleições para a presidência 
das Comissões que já tivemos até agora estão nulas, 
porque conduzidas essas eleições com base na pro-
porcionalidade anterior e não sob a nova fórmula de 
proporcionalidade apresentada agora pelo nobre Se-
nador Gim Argello.

Este, então, o primeiro problema que apresento.
O segundo problema que apresento a V. Exª, Sr. 

Presidente, ainda em relação a esse tema é que, se a 
decisão de V. Exª, a decisão da Mesa e a decisão dos 
Líderes for no sentido de vigorar a nova proporcionali-
dade, é necessário permitir aos partidos a devida ade-
quação para a formação de blocos, para a constituição 
de outros blocos, para unirem-se a outros partidos a 
fim de se adequar à nova regra do jogo.

O que ocorre, Sr. Presidente, concretamente fa-
lando, é que estamos diante de uma regra de jogo em 
curso. A mudança, se assim for decidido por V. Exª e 
pelos Líderes, incorre em dizer, Senador Gim Argello, 
que, consequentemente, teremos que refazer o que 
foi indicado e encaminhado até agora.

É somente esse o entendimento que apresento 
a V. Exª, e não tenho nem a intenção de contraditar a 
questão de ordem apresentada, mas apenas de pro-
blematizar a situação.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradeço ao Senador Randolfe a co-
locação.

Desde o dia da própria eleição para os demais 
cargos da Mesa Diretora, fizemos questão de citar o 
art. 79 do Regimento Interno, que diz o seguinte:

Art. 79. No início de cada legislatura, os lí-
deres, uma vez indicados, reunir-se-ão para 
fixar a representação numérica dos partidos 
e dos blocos parlamentares nas comissões 
permanentes.

Portanto, essa tarefa não cabe à Mesa; essa tarefa 
cabe aos Líderes partidários, que, a qualquer momen-
to, no que couber – e friso que a proporcionalidade é 
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no que couber –, podem fazer uma revisão. E foi isso 
que os Srs. Líderes partidários fizeram: uma revisão 
da proporcionalidade. E esta não foi calculada pela 
Mesa. A Secretária-Geral da Mesa apenas subsidiou 
a discussão, mas o cálculo não é da Mesa. A decisão 
é do Plenário, dos Líderes partidários.

O SR. ANTONIO CARLOS RODRIGUES (Bloco/
PR – SP) – Pela ordem, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Antonio Carlos.

O SR. ANTONIO CARLOS RODRIGUES (Bloco/
PR – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu 
não tenho dúvida: a questão é jurídica. Três Senado-
res perderam o mandato e uma Senadora renunciou. 
Não é caso político; é caso jurídico. Então, vamos ao 
seguinte exemplo: como ficaria a proporção se um 
partido tivesse cinco Senadores e quatro, por força de 
decisão judicial, tivessem perdido o mandato? Ele fica 
com proporção em cinco comissões?

O caso é jurídico, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Antonio Carlos, eu queria 
apenas repetir: a proporcionalidade é no que couber. 
Isso não é um cálculo, um cenário estabelecido pela 
Mesa. Na forma do art. 79 do Regimento Interno, é 
um acordo dos Líderes partidários. Os Srs. Líderes 
podem fazer uma revisão a qualquer momento. Os Lí-
deres fizeram a revisão, fizeram a proposta, e a Mesa 
a aceitou. Aguarda somente que os Líderes façam as 
indicações na forma da revisão que acordaram. Eu já 
decidi isso desde a sessão anterior.

O SR. ANTONIO CARLOS RODRIGUES (Bloco/
PR – SP) – E se um líder só não aceitar?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A proporcionalidade é no que couber 
– no que couber!

O SR. ANTONIO CARLOS RODRIGUES (Bloco/
PR – SP) – Todos os Líderes assinaram... A maioria 
dos Líderes assinou. Então, se um líder não assinar, 
o caso passa a ser político e não vamos ter a nova 
proporcionalidade?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu já aceitei a revisão proposta.

O SR. ANTONIO CARLOS RODRIGUES (Bloco/
PR – SP) – Muito obrigado.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Presidente, permita-me – e desculpe, desde já, a 
impertinência – insistir em relação a esse tema.

V. Exª apresenta ao Plenário que os Líderes en-
caminharam o recálculo, digamos assim, da proporcio-
nalidade, conforme encaminha o Senado Gim Argello.

Eu pergunto a V. Exª: nesse caso, sendo esse o 
encaminhamento, como fica a composição das Comis-

sões em que já foi feita a eleição dos seus Presidentes 
e Vice-Presidentes pela proporcionalidade anterior? E 
como fica o espaço de tempo para provável, se assim 
quiserem partidos – e no meu caso, no caso concreto, 
o PSOL assim o quer –, adequação à nova fórmula?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O colegiado que elegeu as antigas di-
reções das Comissões Permanentes era legítimo, por-
que, de acordo com o Regimento, no que couber, vale 
aquela proporcionalidade eleita pelos Líderes como 
critério para eleição das presidências das Comissões 
cujos mandatos terminaram no dia 1º, como é legítima 
a revisão que os Líderes estão apresentando. Não é 
decisão da Mesa.

A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – É revisão da proporcionalidade pelos 
Líderes partidários no que couber – repito: no que 
couber. Isso não é uma conta definitiva; é um cálculo 
de proporcionalidade que é dos Líderes, não da Mesa.

A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – 
Presidente, eu quero sugerir, diante dessa situação 
do PSOL, que fica correndo um grande risco na sua 
representação, que nós pudéssemos, na reunião de 
Lideranças, analisar de que maneira nós podemos 
contemplar e garantir o espaço desejado pelo PSOL. 
Que nós pudéssemos fazer isso – é um apelo a todos 
os Líderes –, ou seja, que um partido, que tem repre-
sentação na Casa, que tem um só Senador na Casa, 
não fique impedido de participar das Comissões.

Eu acho que todos nós teremos condições de 
abrigar, dando prioridade a uma ou outra comissão 
que for desejada.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu acho que a participação do PSOL é 
democrática, legítima. Eu defendo. Farei qualquer es-
forço para poder contemplar a necessidade política de 
o PSOL participar das comissões; acho que os Líderes 
também deveriam fazer um esforço para contemplar 
essa circunstância. Porém, a decisão não é da Mesa. 
Não é da Mesa! A decisão é dos Líderes partidários. 
Essa revisão é dos Líderes partidários.

Eu me coloco a disposição, Senador Randolfe, 
para que, na medida do possível, nós possamos equa-
cionar esse problema.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Pela ordem, Sr. Presidente. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Com a palavra o Senador Humberto 
Costa. Em seguida, ouvirei V. Exª pela ordem.

Nós estamos ainda naquela discussão do re-
querimento.
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O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Aguardo.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Humberto Costa.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria 
de reiterar a V. Exª a instalação da comissão tempo-
rária, aprovada no ano passado, para o debate sobre 
financiamento da saúde.

Já mantivemos entendimento com todos os par-
tidos que já fizeram as indicações. Na Comissão de 
Assuntos Sociais, também houve um entendimento 
acerca da importância de reforçar essa comissão.

Portanto, eu queria solicitar a V.Exª, se fosse 
possível, instalar essa comissão na quinta-feira, de 
amanhã a sete dias, para que nós pudéssemos iniciar 
esses trabalhos, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu queria só informar à Casa que, entre 
as medidas que a Mesa Diretora propôs e o Plenário 
do Senado aprovou, nós criamos uma nova modalidade 
de sessão: a sessão de debate temático.

Então, a requerimento de qualquer Líder, a reque-
rimento de presidente ou de um número de Senado-
res que o projeto de resolução estabelece, nós vamos 
poder realizar tantas sessões de debates temáticos 
quantas forem necessárias.

Assim, é uma oportunidade, Senador Humber-
to, para que nós possamos fazer esse debate sobre 
o financiamento da saúde, talvez o primeiro debate a 
ser proposto.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – Isso 
significa que a comissão temporária não será instalada?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/PMDB 
– AL) – A comissão será instalada; essa é outra motivação.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – 
Certo, certo. Então, vamos trabalhar para que esse 
seja um dos primeiros temas a serem discutidos nes-
sas sessões temáticas.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradeço a V. Exª.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – 
Então, se possível, na próxima quinta-feira.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Eduardo Suplicy, para que nós 
possamos concluir a Ordem do Dia.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
gostaria de formalizar o requerimento de pesar pelo 
falecimento do cantor e compositor Alexandre Magno 
Abrão, o Chorão, da banda Charlie Brown Jr., e a apre-
sentação de condolências ao seu filho Alexandre Abrão.

Chorão, que nasceu em São Paulo, completaria 
43 anos de vida. Com uma infância difícil, mudou-se 
para o litoral paulista em 1987, já adolescente. Em 92, 
formou a banda Charlie Brown Jr., que mescla hardco-
re, reggae, rap e skate punk.

Na sua formação original, a banda era compos-
ta por Chorão, Renato Pelado, Marcão, Champignon 
e Thiago Castanho. Como principal letrista da banda, 
foi o único integrante que permaneceu durante todas 
as fases do grupo, lançando nove discos de estúdio, 
dois álbuns ao vivo e duas coletâneas. O grupo vendeu 
mais de 5 milhões de discos e, em 2009, ganhou um 
Grammy Latino com o álbum Camisa 10.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO  
NO 121, DE 2013

Requeiro, nos termos do art. 218, inciso VII, e art. 
221, inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, 
inserção em ata de voto de pesar pelo falecimento do 
cantor e compositor Alexandre Magno Abrão, o Cho-
rão, da banda Charlie Brown Jr.,. e apresentação de 
condolências a seu filho Alexandre Abrão.

Justificação

Chorão nasceu em São Paulo, em nove de abril e 
esse ano completaria 43 anos de vida. Com uma infância 
difícil se mudou para o litoral paulista em 1987, já ado-
lescente. Em 1992, em Santos, formou a banda Charlie 
Brown Jr., que mescla hardcore, reggae, rap e skate 
punk. Na sua formação original a Banda era composta 
por Chorão, Renato Pelado, Marcão, Champignon e Thia-
go Castanho. Como principal letrista da banda, Chorão 
foi o único integrante que permaneceu durante todas as 
fases do grupo, lançando nove discos de estúdio, dois 
álbuns ao vivo e duas coletâneas. O grupo vendeu mais 
de 5 milhões de discos e, em 2009, ganhou um Grammy 
Latino com o álbum “Camisa 10 Joga Bola Até na Chuva”.

Em 2005, a banda desfez sua formação original 
e, apenas com Chorão como integrante antigo, voltou 
a se apresentar com novos músicos. Em 2011, porém, 
Marcão e Champignon voltaram ao grupo.

Além de sua dedicação à música, Chorão tam-
bém se interessava pelo cinema. Ele roteirizou o filme 
O Magnata, de 2007, estrelado por Paulo Vilhena, e 
escreveu o roteiro de O Cobrador, filme em produção. 
Além disso, o músico tinha uma linha de roupas, cha-
mada DO.CE.

Apaixonado por skate, Chorão criou o Chorão 
Skate Park, pista indoor localizada em Santos. Antes 
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de se dedicar à música, Chorão participou de diversos 
campeonatos e foi vice-campeão paulista. 

Ao saberem da morte de Chorão, amigos e co-
legas do universo musical lembraram de seus últimos 
contatos com ele, sempre destacando sua personali-
dade vibrante e obstinada. Champignon, baixista da 
banda Charlie Brown Jr., disse que, apesar das desa-
venças, ele e Chorão eram amigos. “A gente tinha uma 
relação profissional. Apesar das muitas brigas, éramos 
amigos há mais de 20 anos”, falou.

Johnny Araújo, que dirigiu “O Magnata” e diver-
sos clipes da banda, resumiu: “Ele tinha uma atitude 
rock’n’roll. Era polêmico por ser verdadeiro, amava mú-
sica e sabia o que queria. Era preciso ter sensibilidade 
para entender o jeito dele”.

Lamento profundamente o falecimento prematuro 
desse grande cantor e compositor, Alexandre Magno 
Abrão, o Chorão, da banda Charlie Brown Jr., peço a 
inserção em ata de voto de pesar e a apresentação de 
condolências a seu filho Alexandre Abrão.

Em sua homenagem, gostaria de recitar um trecho 
de uma de suas músicas mais bonitas: Lugar ao sol.

“Que bom viver, como é bom sonhar
E o que ficou pra trás passou e eu não me 
importei
Foi até melhor, tive que pensar em algo novo 
que fizesse sentido
Ainda vejo o mundo com os olhos de criança
Que só quer brincar e não tanta “responsa”
Mas a vida cobra sério e realmente não dá pra fugir
Livre pra poder sorrir, sim
Livre pra poder buscar o meu lugar ao sol
Livre pra poder sorrir, sim
Livre pra poder buscar o meu lugar ao sol
Um dia eu espero te reencontrar numa bem melhor
Cada um tem seu caminho, eu sei foi até melhor
Irmãos do mesmo Cristo, eu quero e não desisto
Caro pai, como é bom ter por que se orgulhar
A vida pode passar, não estou sozinho
Eu sei se eu tiver fé eu volto até a sonhar
Livre pra poder sorrir, sim
Livre pra poder buscar o meu lugar ao sol
Livre pra poder sorrir, sim
Livre pra poder buscar o meu lugar ao sol
O amor é assim, é a paz de Deus em sua casa
O amor é assim, é a paz de Deus que nunca acaba
O amor é assim, é a paz de Deus em sua casa
O amor é assim, é a paz de Deus... que nun-
ca acaba
Nossas vidas, nossos sonhos têm o mesmo valor
Nossas vidas, nossos sonhos têm o mesmo valor
Eu vou com você pra onde você for

Eu descobri que é azul a cor da parede da 
casa de Deus
E não há mais ninguém como você e eu”

 Sala das Sessões, – Senador Eduardo Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Senador Suplicy, nós estamos na Ordem do 
Dia, e o requerimento de V. Exª será encaminhado na 
forma regimental.

A Presidência encaminhará o voto solicitado.
O requerimento vai ao Arquivo.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 

– Eu gostaria que fosse considerado então na forma 
regimental, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Agradecemos muito a V. Exª.

Está, portanto, retirado o requerimento.
Só repetindo: nós aprovamos dois outros requeri-

mentos com votos de pesar, e o Senado designa o Se-
nador Randolfe Rodrigues para representar o Senado 
Federal no sepultamento do Presidente Hugo Chávez.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Item extrapauta:

PARECER Nº 1.060, DE 2012 
(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único...
Eu queria avisar aos Srs. Senadores que estão em 

outras dependências da Casa que venham ao plenário. 
Nós vamos ter pelo menos duas votações nominais. 

Na primeira delas, vamos submeter à discus-
são, em turno único, o Parecer nº 1.060, de 
2012, da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, que teve como Relator o Senador 
Jorge Viana, sobre o Ofício “S” nº 5, de 2012 
(nº 310/2012, na Câmara dos Deputados), 
submetendo à apreciação do Senado Federal 
a indicação do Sr. LUIZ MOREIRA GOMES 
JÚNIOR, para compor o Conselho Nacional 
do Ministério Público, nos termos do art. 130-
A da Constituição Federal.

Em discussão o parecer.
Não havendo quem queira discutir o parecer...
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Sr. 

Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
gostaria de fazer uma ponderação a V. Exª.

Essa é uma autoridade que está sendo indicada 
ao Plenário...
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Indicada pela Câmara, pela Câmara dos De-
putados.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – 
Isso...para ser votada.

É mais uma autoridade que vai terminar sendo 
votada, inevitavelmente.

O que eu gostaria de lembrar a V. Exª é a sequ-
ência de fatos.

Ontem, nós gastamos um bom tempo no plenário 
discutindo a supressão de responsabilidades de uma 
comissão – no caso, era a Comissão de Assuntos 
Econômicos – na questão da criação do Ministério da 
Microempresa. E, ao final, prevaleceu o bom senso: 
votou-se o requerimento de urgência, para que, decor-
ridas duas sessões, a matéria fosse votada. Os que 
estiverem de acordo votarão “sim”, e os que estiverem 
contrários votarão “não”.

O que acontece no caso da indicação do Sr. Luiz 
Moreira?

Eu não tenho nada contra o Sr. Luiz Moreira, mas 
eu participei da sabatina em que S. Exª foi arguido pela 
Comissão, e, a certa altura da sabatina, foi menciona-
da a possibilidade de os Srs. Helio Telho Corrêa Filho 
e Matheus Baraldi Magnani virem à Comissão prestar 
esclarecimentos sobre fatos que seriam públicos, que 
seriam públicos, e que desabonariam a conduta pro-
fissional, possivelmente, do Dr. Luiz Moreira, que é in-
dicado pela Câmara dos Deputados como candidato à 
reeleição no cargo de Conselheiro do Ministério Público.

Muito bem. Foi votado um requerimento na CCJ; 
chegou a ser votado um requerimento na CCJ; e apro-
vado, solicitando a presença desses dois procuradores, 
de Estados diferentes, para que eles viessem escla-
recer esses fatos.

O que é que está ocorrendo? A CCJ tem um re-
querimento, neste momento, aprovando a presença de 
dois procuradores que trarão esclarecimentos sobre a 
indicação de um nome que foi votado na CCJ e que, 
por um ou dois votos, logrou êxito.

E existe um requerimento do Plenário, de au-
toria do Senador Pedro Simon, subscrito por vários 
Senadores, pedindo o sobrestamento da votação que 
está sendo proposta neste momento, até que o re-
querimento aprovado na CCJ seja cumprido – com a 
audiência dos dois procuradores; e o processo sendo 
completado, para que os Senadores pudessem votar, 
aqui no plenário, com a informação completa, já que, 
na sabatina de S. Exª, fatos foram referidos, e são de-
sabonadores, e têm de ser esclarecidos.

O que é que se está pretendendo?
Neste momento, é verdade, se o requerimento 

de sobrestamento que foi feito aqui pelo Senador Pe-

dro Simon, que chegou à CCJ, relatado por Mozarildo 
Cavalcanti, Senador, com parecer favorável ao sobres-
tamento, e que não chegou a ser votado na CCJ, nós 
vamos votar... Do ponto de vista regimental, ter-se-ia 
que votar essa matéria, porque o sobrestamento não 
está aprovado; e o requerimento da CCJ, aprovado 
para a audiência dos dois procuradores, não ocorrerá.

O que eu proponho a V. Exª?
E conversamos, hoje de manhã, com o Presi-

dente da CCJ, Senador Vital do Rêgo. Eu solicitei, o 
Senador Pedro Taques solicitou, e o Senador Aloysio 
Nunes solicitou que fosse marcada a audiência para 
que os dois procuradores viessem, o mais breve pos-
sível; dissessem o que têm a dizer, e, aí sim, se com-
pletasse o processo, e a votação do Sr. Luiz Moreira 
viesse a ocorrer sem nenhum problema no plenário. 
Cada Senador, conforme a sua consciência, informado 
de todos os fatos, votaria a favor ou contra.

É a ponderação, portanto, que quero fazer a V. 
Exª. A exemplo do que foi feito ontem, a racionalidade, 
o equilíbrio de V. Exª, conduziu a que nós cumpríssemos 
uma etapa: votou-se o requerimento. O requerimento de 
urgência foi aprovado. Era votar a criação do Ministé-
rio da Microempresa que, seguramente, o Governo vai 
aprovar porque tem maioria. É a ponderação que quero 
fazer a V. Exª, que fiz ao Presidente da CCJ, que em 
princípio manifestou-se de acordo para que não se su-
primisse essa instância da CCJ, dando-se oportunidade 
para que cada Senador votasse conscientemente numa 
autoridade do Conselho Nacional do Ministério Público.

É a ponderação que faço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Pedro Taques. Em seguida, o 
Senador Aloysio Nunes Ferreira, e o Senador Pedro 
Simon.

Com a palavra, V. Exª.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ape-
nas associo-me aos argumentos colacionados pelo 
Senador Agripino.

Não estamos aqui fazendo qualquer juízo de valor, 
tendo em conta este indicado ao Conselho Nacional 
do MP. Aliás, é uma recondução. Ele é indicado pela 
Câmara dos Deputados e aprovado por vários partidos 
políticos. Lá na Comissão de Constituição e Justiça, Sr. 
Presidente, surge uma dúvida a respeito de alguns es-
clarecimentos trazidos pelo Professor Dr. Luiz Moreira. 
Todos nós concordamos que esses esclarecimentos 
precisariam ser elucidados com o depoimento de dois 
procuradores da República.

Aqui, temos dois caminhos. Um deles é o corre-
to. Ou o Professor Dr. Luiz Moreira mentiu, ou os dois 
procuradores da República precisam responder a in-



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 7 07781 

quérito policial ou judicial, porque mentiram – arma-
ram, aí, uma trama contra o Professor Dr. Luiz Moreira.

A recondução do professor foi aprovada na Co-
missão de Constituição e Justiça. No entanto, Sr. Pre-
sidente, houve um recurso ao Plenário. Esse recurso 
foi assinado pelo Senador Pedro Simon, e eu também 
assinei esse recurso. Hoje, na Comissão de Consti-
tuição e Justiça, nós, argumentando nesse sentido...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Queria só dizer a V. Exª, sem interrom-
pê-lo, que esse recurso é inédito na história legislativa 
do Senado. Depois que uma comissão aprova o nome 
de qualquer autoridade, não pode haver recurso de so-
brestamento. Isso é inédito, inédito na história do Sena-
do Federal. Inédito, inédito! Depois da deliberação da 
Comissão de Constituição e Justiça, um requerimento 
de sobrestamento ser aprovado para ouvir pessoas a 
respeito de um estudo, de uma sabatina já realizada 
e de uma aprovação já concretizada. Isso é inédito! 

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – V. 
Exª está coberto... 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós precisávamos primeiro adaptar o 
Regimento para dizer que, depois das deliberações 
das comissões, alguém pode apresentar um requeri-
mento de sobrestamento e submetê-lo à apreciação 
das comissões, como aconteceu lá na Comissão de 
Constituição e Justiça. Infelizmente... 

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – 
Permita-me terminar, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Com a palavra, V. Exª.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Sim, 
eu concordo com V. Exª, mas também será inédito – 
inédito! – esta Casa, que tem a responsabilidade de 
aprovar conselheiros, será inédito aprovar conselhei-
ro sobre o qual pairam dúvidas a acerca da sua ho-
nestidade, porque existem inquéritos a respeito disso. 
Temos de recordar que, para conselheiro, não se faz 
necessário condenação criminal. O art. 130 – e V. Exª 
conhece bem o art. 130 – fala de reputação ilibada. E 
reputação ilibada é o conceito que a sociedade faz a 
respeito do indicado.

V. Exª está coberto de razão, e será inédito nesta 
Casa, e é bom que fique registrado este fato inédito: que 
nós estamos aprovando um conselheiro sobre o qual 
paire qualquer dúvida a respeito da sua honestidade.

Hoje, na Comissão de Constituição e Justiça, o 
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça, 
como não poderia ser diferente, mostrando sua preo-
cupação a respeito da importância do tema, ele – nós 
conversamos hoje –, Senador Vital do Rêgo...

Qual é a dificuldade de ouvirmos os procurado-
res nesta semana e aprovarmos na semana que vem?

Quero dizer a V. Exª que voto favoravelmente 
à recondução deste conselheiro a depender do que 
for falado pelos procuradores da República aqui, ou 
solicito a instauração de inquérito policial contra os 
procuradores da República, porque nós, no Senado, 
temos uma função por demais importante, que é velar 
pelo conselho superior. E a sabatina não pode ser, e 
não é – quero dizer isso, tanto que sua aprovação foi 
de 11 votos a 9 –, não pode ser algo para inglês ver.

Tenho certeza de que V. Exª não vai transformar 
esse ato, que é solene, em algo inédito.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradeço a V. Exª. Depois eu me per-
mitirei dizer alguma coisa do ineditismo da tramitação 
desse nome na Comissão de Constituição e Justiça 
e aqui mesmo no plenário do Senado Federal; acres-
centar alguns fatos que, talvez, seja do interesse da 
Casa conhecer.

Porque eu mesmo, como Líder da Bancada do 
PMDB, fui procurado, várias vezes, pelo Dr. José Martins 
Arantes, em nome do Procurador-Geral da República 
– eu e alguns Líderes partidários –, para não votar o 
nome indicado pela Câmara dos Deputados, porque o 
Procurador-Geral da República não tinha simpatia; por-
tanto, por intermédio do Arantes, interferia no processo.

No dia da votação – e o Presidente Eunício Oli-
veira há de lembrar –, o Sr. Arantes estava dentro da 
Comissão de Constituição e Justiça distribuindo pan-
fleto contra a autoridade que nós estamos a votar. O 
ineditismo não é só com relação ao sobrestamento; é 
com relação à interferência também, que eu faço ques-
tão de comunicar à Casa. Até porque eu não levei em 
consideração, eu faço questão de comunicar à Casa.

Senador Aloysio Nunes Ferreira.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/

PSDB – SP. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, vejo que V. Exª já decidiu levar adiante a 
votação da recondução do Dr. Luiz Moreira. Respeito 
a decisão de V. Exª, embora eu vá votar contra, por 
uma razão muito simples.

V. Exª, do ponto de vista regimental, está coberto 
de razão. Mas, do ponto de vista, digamos assim, da 
completa instrução da Casa a respeito do perfil profis-
sional do Dr. Luiz Moreira, sobre o qual, devo dizer a 
V. Exª, tenho as melhores referências, paira uma dú-
vida. E ele mesmo, Luiz Moreira, na audiência da sua 
sabatina, declinou o nome de dois procuradores que, 
indevidamente, usando inclusive o e-mail da Procura-
doria-Geral da República, estariam tentando cabalar 
votos contra ele, Luiz Moreira, configurando assim uma 
intervenção indevida na deliberação dos Senadores.
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Diante disso, a Comissão de Constituição e Justi-
ça, a requerimento meu, depois de ter ouvido do próprio 
Luiz Moreira se ele aceitaria, se concordaria, se consi-
deraria importante para o esclarecimento da Comissão 
que essas pessoas viessem prestar o seu depoimento, 
aprovou esse requerimento, que contribuiria, se a Comis-
são pudesse realizar a audiência, para o esclarecimento 
dessa questão melindrosa, uma vez que essas pessoas 
levantavam dúvidas sobre a retidão profissional, sobre 
a delicadeza do Dr. Luiz Moreira, de quem, aliás, que-
ro dizer mais uma vez aos senhores, tive as melhores 
referências. É apenas para que a Casa vote com pleno 
conhecimento de todos os aspectos dessa questão.

V. Exª, evidentemente, conduzirá a votação, mas 
sob o protesto da minha Bancada.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Agradeço a V. Exª.
Concedo a palavra ao Senador Pedro Simon.
O Senador Humberto Costa falará em seguida.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, uma 
das questões que é da maior importância e que é da 
responsabilidade desta Casa é exatamente a aprovação 
dos nomes para os vários cargos importantes deste País, 
desde Presidente do Banco Central até Embaixador, e 
outras questões fundamentais. Lamentavelmente, na his-
tória do Congresso, a audiência dessas pessoas é feita 
com quase o limite da irresponsabilidade. É uma maneira 
de ser. Ouve-se, ele faz, ele expõe, e nada acontece.

Nós estamos vendo que, em vários lugares, como, por 
exemplo, nos Estados Unidos, a indicação de um membro 
para a Suprema Corte ou para uma Secretaria de Estado, 
às vezes, leva um mês de debate. Ele tem de debater, tem 
de discutir e discutir, até ser aprovado ou rejeitado.

O que aconteceu aqui é que apareceu uma inter-
rogação real: ou o cidadão tem razão, ou os outros dois 
têm razão. V. Exª determinar que a gente vote agora im-
plica votarmos sem conhecimento de causa. Nós não 
queremos fazer injustiça com ele, rejeitando-o, ou injus-
tiça com ele, aprovando-o, porque um dos dois lados 
está equivocado. O que a gente quer, o que a Comissão 
pediu é que, em vez de se votar hoje, determine-se que 
seja feita audiência na Comissão, a qual haverá de ver 
os dois casos e fará com que esta Casa vote sabendo.

O que é impossível, Sr. Presidente, é que, com 
a palavra dos membros da Comissão de Justiça e dos 
vários representantes de diversos partidos que fala-
ram aqui, dizendo que estão sem condições de votar, 
porque não estão na plenitude do conhecimento, nós 
fazermos uma votação...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Pedro Simon, sem pretender 

interrompê-lo, quero dizer que a injustiça já se fez. 
Esse nome foi aprovado na Comissão desde 1º de 
setembro de 2012. Essa é uma recondução. Então, ao 
demorarmos, como nós demoramos por pressão do Sr. 
Arantes, em nome do Procurador, nós todos já fizemos 
injustiça. Eu não quero continuar fazendo injustiça. Eu 
quero que o Senado delibere, mas injustiça já se fez. 
É a recondução de um membro do Conselho.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr. 
Presidente…

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – E o Arantes, em nome do Procurador-
-Geral – permitam-me novamente revelar –, falou com 
várias pessoas desta Casa que o Procurador não tinha 
interesse, primeiro, na deliberação sobre o nome, para, 
depois, derrubar o nome. Não levei em consideração por-
que votei contra, pedi votos, fiz campanha, fiz a minha 
parte. Agora, dizer que vamos fazer injustiça se deliberar-
mos sobre um nome aprovado em setembro? Por favor!

Concedo a palavra ao Senador Humberto Costa.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em 
primeiro lugar, quero elogiar a decisão de V. Exª, que, 
de maneira determinada, faz com que possamos ter 
a oportunidade de tomar uma decisão, qualquer que 
seja ela. É bom que possamos fazer um elenco das 
razões que nos obrigam a tomar essa decisão o mais 
rapidamente possível.

Primeiro, essa é uma indicação de um lugar que 
cabe à Câmara como indicação. Portanto, todos esses 
aspectos de que tratamos na sabatina do Senado fo-
ram tratados, com toda a certeza, na Câmara também.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – É claro! É isso!

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – 
Ele foi indicado por ampla maioria. Aliás, a Câmara 
nos tem cobrado um posicionamento no sentido de 
que possamos fazer a recondução do integrante do 
Conselho Nacional de Justiça.

Em segundo lugar, existe, como disse V. Exª, um im-
pedimento regimental, e haveria um impedimento político 
também. Digamos que fosse aprovado aqui um requerimen-
to para que fosse sobrestada a votação e que houvesse 
audiência para ouvir os dois procuradores. Se o indicado 
considerasse que os procuradores não teriam sido fiéis à 
verdade, ele nos solicitaria uma acareação, a abertura de 
uma investigação? Isso não cabe, não faz sentido.

Acho que o que pode acontecer aqui é que os 
Senadores que se acham convencidos de que ele não 
merece ir para o CNMP... É importante dizer que os ques-
tionamentos que foram feitos a ele não dizem respeito 
ao seu primeiro mandato de dois anos. Não há qual-
quer questionamento quanto à postura que ele teve no 
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exercício de sua função no CNMP, com certeza. Aqueles 
Senadores que estão convencidos de que as razões que 
foram colocadas pelos procuradores são justas que nos 
convençam! Está aí a tribuna para defender, para dizer 
que não deve ser ele e que devemos rejeitar.

V. Exª tocou no x da questão. Qual é o x da ques-
tão? Há quase um ano, esse cargo está vago, o Conselho 
Nacional do Ministério Público não conta com represen-
tante nessa vaga. Ao mesmo tempo, estamos subtrain-
do metade do mandato, se ele vier a ser reconduzido.

Portanto, nós, da Bancada do PT – quero aqui 
ter a liberdade de falar em nome do nosso Partido –, 
achamos correta a decisão de V. Exª de colocar para 
votar. Se for rejeitado, paciência, é da democracia; se 
for aprovado, que ele possa cumprir o seu papel e a 
sua função!

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr. 
Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradeço a V. Exª.

Tem a palavra o Senador Wellington Dias.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero só pedir 
para abrir o painel e colocar em votação. Acho que é 
isso que todos queremos.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Peço aos Srs. Senadores que estão em 
outras dependências da Casa que venham ao plenário.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/PMDB 
– AL) – Senador Jayme Campos, tem a palavra V. Exª.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Vou encaminhar, di-
zendo o seguinte. V. Exª está coberto de razão, mas 
tem que abrir o processo de votação. Se, naturalmente, 
alguma coisa tivesse acontecido, tinha que ser lá na 
CCJ. Caso contrário, o processo aqui é democrático; 
nós vamos votar agora. Aqueles que não querem votar 
favoravelmente votem contra, e aqueles que querem 
votar a favor votem “sim”. Então, particularmente, acho 
que aqui nada mais resta a fazer. Desde setembro, esse 
cidadão foi sabatinado, seu nome foi aprovado na CCJ, 
e nos cabe agora, resta-nos agora uma alternativa só: 
abrir o painel e votar. V. Exª está coberto de razão.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradeço a V. Exª.

Discussão, em turno único, do parecer da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, que teve 
como Relator o Senador Jorge Viana, que submete à 
apreciação do Senado Federal a recondução do Sr. 
Luiz Moreira Gomes Júnior para compor o Conselho 
Nacional do Ministério Público, nos termos do art. 130-
A da Constituição Federal.

Discussão do parecer. (Pausa.)
Não havendo quem queira mais discutir o pare-

cer, declaro encerrada a discussão.
Passa-se à votação.
A Presidência esclarece ao Plenário que, nos 

termos do disposto no art. 130 da Constituição Fede-
ral, combinado com o art. 288 do Regimento Interno, 
a matéria depende para a sua aprovação do voto fa-
vorável da maioria absoluta da composição da Casa, 
devendo a votação ser feito pelo processo eletrônico.

As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores já po-
dem votar.

(Procede-se à votação.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – Sr. 

Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Flexa, tem a palavra V. Exª.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, en-
quanto se aguarda a abertura do painel, quero encami-
nhar à Mesa um requerimento, nos termos do art. 222 
do Regimento Interno, ouvido o Plenário, para que seja 
consignado nos Anais do Senado voto de aplauso às 
mulheres do meu Estado, às mulheres do Brasil, em 
especial às mulheres paraenses, pelo transcurso do Dia 
Internacional da Mulher no próximo dia 08 de março.

Peço que seja esse voto de aplauso encaminhado 
à Presidenta Desembargadora Luzia Nadja Guimarães 
Nascimento, do Tribunal de Justiça do Estado; à De-
sembargadora Odete de Almeida Alves, Presidente do 
Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região; às nossas 
Deputadas Estaduais Ana Cunha, Cilene Couto, Tetê 
Santos, Bernadete Ten Caten, Josefina do Carmo, Luzi-
neide Faria, Nilma Lima, Simone Morgado; à Deputada 
Federal Simone Barbalho e às prefeitas de meu Estado.

Senador Mário Couto, o nosso PSDB, Partido que 
dá espaço às mulheres, tem seis prefeitas que fazem 
um trabalho exemplar nos Municípios de nosso Esta-
do. Quero estender esse voto a todas as prefeitas e 
vice-prefeitas dos Municípios do Meu Estado do Pará.

O dia 08 de março é celebrado, desde 1975, 
como o Dia Internacional da Mulher, quando as Na-
ções Unidas reconheceram a data como marco das 
conquistas femininas.

Quero fazer esse registro aqui, saudar todas as 
paraenses, todas as mulheres do meu Estado do Pará, 
e homenageá-las por esse Dia Internacional da Mulher.

Vou fazer o encaminhamento à Mesa, Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Sobre a mesa, requerimento que será 
lido.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Será encaminhado na forma do Regi-
mento, Senador Flexa.

A Presidência encaminhará o voto solicitado.
O requerimento que acaba de ser lido vai ao 

Arquivo.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Sr. 

Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Aécio 
Neves.

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, enquanto prosse-
gue a votação, faço apenas um registro. Já que o Se-
nado da República não tem sido cenário permanente 
de boas notícias, eu gostaria de dividir com os colegas 
e com os brasileiros uma boa notícia vinda das Altero-
sas, do Estado que tive a honra de governar por oito 
anos, Sr. Presidente.

Informa-me, agora, o Governador Antonio Anas-
tasia que o Centro de Estatística e Informações da 
Fundação João Pinheiro, do Estado de Minas Gerais, 
acaba de divulgar o crescimento da economia mineira 
no último ano, que foi duas vezes e meia maior do que 
o crescimento da economia brasileira. Crescemos em 

praticamente todos os segmentos. Certamente, Minas 
Gerais, seguindo sua tradição histórica, dá mais uma 
contribuição importante ao País.

Certamente, não fosse o vigor da economia mi-
neira, a partir de uma estruturada ação no setor pú-
blico-privado, com forte impacto também na atividade 
rural, nós não estaríamos, continuamente, registrando 
índices tão expressivos de crescimento. Portanto, no 
momento em que o Brasil cresce de forma tão pífia, 
como cresceu no último ano, Minas Gerais dá mais 
uma contribuição para que esse crescimento nacional 
não fosse ainda pior, registrando um crescimento de 
2,3% em relação ao ano anterior. 

Ficam aqui os cumprimentos não apenas ao Go-
verno do Estado, através do Governador Anastasia, 
mas a todo o setor produtivo de Minas Gerais, repito, 
Estado que tive o orgulho de governar por dois man-
datos, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos a intervenção de V. Exª, 
Senador Aécio.

Pergunto, mais uma vez, se todos já votaram. 
Nós vamos encerrar a votação e proclamar o resultado.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – SIM, 45; e NÃO, 19.

Está, portanto, aprovada a recondução do Sr. 
Luiz Moreira Gomes Júnior para o Conselho Nacional 
do Ministério Público.

Será feita a devida comunicação à Senhora Pre-
sidente da República.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Presidência comunica ao Plenário 
que vamos proceder agora, durante esta sessão deli-
berativa ordinária, à eleição dos membros do Conse-
lho de Ética e Decoro Parlamentar, de acordo com a 
Resolução nº 20, de 1993. 

São candidatos indicados pelos respectivos Par-
tidos:

PMDB – Titulares: Sérgio Souza, Valdir Raupp, 
João Alberto Souza e Romero Jucá.

Pelo PT – Titulares: Wellington Dias, Ana Rita 
e Anibal Diniz. Suplentes: Jorge Viana, Paulo Paim e 
Angela Portela.

Pelo PSDB: Senador Mário Couto e Senador Cyro 
Miranda. Suplente: Senador Paulo Bauer.

Pelo PTB: Senador Gim. Suplente: Senador João 
Claudino.

Pelo PR: Senador Antonio Carlos Rodrigues.
Pelo PP: Senador Ciro Nogueira.
Pelo PDT: Senador Acir Gurgacz.
Pelo DEM: Senador Jayme Campos. Suplente: 

Senadora Maria do Carmo.
Pelo PSB: Senadora Lídice da Mata. Suplente: 

Senador Antonio Carlos Valadares.
Pelo PSD: Senador Sérgio Petecão. Suplente: 

Senadora Kátia Abreu.
Em votação os nomes indicados pelos Líderes 

partidários.
Os Srs. Senadores já podem votar. Conselho de 

Ética. (Pausa.) 
(Procede-se à votação.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Eu quero aproveitar a oportunidade, a 
pedido do Senador Ricardo Ferraço, para comunicar 
ao Plenário do Senado Federal que, às 19h25, nós 
vamos ter a sessão do Congresso Nacional para apre-
ciar, como primeiro item da pauta, o veto aos royalties 
do petróleo; e segundo item da pauta, o Orçamento 
Geral da União de 2013. Antes, a LDO, para que nós 
possamos votar exatamente o Orçamento.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
ficou a impressão de que este Senador teria solicita-
do que essa sessão houvesse, quando o meu pleito 
é em outra direção.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Não, não, não.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 
– Na direção de que não haja essa sessão, para que 
nós não vejamos perpetrar-se uma violência contra o 
meu Estado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A citação do nome de V. Exª foi exata-
mente porque V. Exª tinha dúvida sobre a realização 
da sessão.

O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB 
– PE) – Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Jarbas Vasconcelos.

O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB 
– PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Presiden-
te, perdoe-me, desculpe-me. Eu não prestei atenção. 
Estamos votando o Conselho de Ética?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Conselho de Ética. Os nomes foram 
indicados pelos Líderes partidários.

O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB 
– PE) – Pois não, mas por que a votação é secreta?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Porque é uma eleição, na forma do Re-
gimento, Senador Jarbas.

O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB 
– PE) – Eu estou aqui há seis anos, e o Conselho de 
Ética, pelo menos no ano passado, não foi por votação 
secreta. Foi por votação em aberto.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Se não houver objeção do Plenário, 
pode ser eleito por aclamação, mas o comum é fazer-
-se por votação secreta.

O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB – 
PE) – Tudo bem. Eu vou votar contra, mas acho que o 
Conselho de Ética deveria ser uma votação em aberto. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O Senador Jarbas Vasconcelos anun-
cia o seu voto. Vai votar contra e acha que a votação 
tem de ser aberta.

Quando não há objeção da Casa, faz-se aberta, 
mas o Regimento manda que nós façamos pelo painel. 

(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Eu queria só comunicar à Casa, es-
clarecendo ainda a questão de ordem colocada pelo 
Senador Jarbas Vasconcelos, que, em 28/02/1996, 
a eleição geral foi em votação nominal por cédula, 
secreta, portanto; em 24/11/1999, foi votação simbó-
lica; em 27/06/2001, também foi votação simbólica; 
em 18/03/2003, foi votação no painel eletrônico; em 
13/12/2005, votação também no painel eletrônico; 
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em 30/05/2007, votação simbólica; em 15/07/2009, 
foi votação no painel eletrônico, portanto, secreta; em 
27/04/2011, foi votação simbólica.

Não havendo objeção do Plenário, você pode fa-
zer por aclamação, votação aberta, simbólica. O que 
o Regimento diz é que tem que haver a eleição dos 
membros indicados pelos Líderes partidários.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – 
Presidente Renan.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Jayme Campos.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Sem 
revisão do orador.) – Cumprimentando apenas V. Exª 
pelas observações e também o Senador Jarbas Vas-
concelos, que já manifestou até o seu voto contrário, 
quero dizer que, quando da eleição para escolha do 
Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Éti-
ca, a votação é com cédula, voto secreto. Então, neste 
caso, particularmente, foram votados, em bloco, todos 
os nomes indicados pelas representações partidárias 
aqui para a composição do Conselho de Ética. Quando 
da votação para escolha do Presidente do Conselho e 
do Vice-Presidente, nós vamos também votar. Ou seja, 
é escolhido o candidato a Presidente e o candidato a 
Vice. Aí fazemos votação secreta. 

Então, para efeito de esclarecimento e fazendo 
um complemento às suas observações, eu acho que 
é democrático, sobretudo vota quem é favorável, com 
“sim” ou “não”, à indicação dos nomes indicados pelas 
representações partidárias junto ao Senado Federal. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 

– Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Obrigado a V. Exª.
Senador Eunício Oliveira, Líder do PMDB nesta 

Casa.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só para re-
gistrar que, em relação aos nomes indicados pela Lide-
rança do PMDB, não há nenhum problema de a vota-

ção ser aberta. Nenhuma objeção por parte do PMDB. 
Pelos nomes que indiquei sou responsável. Portanto, 
a indicação do PMDB pode ser votação aberta, sem 
nenhum problema.

O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Sr. Presidente, na 
mesma linha, o Bloco União e Força. Podemos fazer a 
votação aberta sem dificuldade nenhuma dos nomes 
que indicamos.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP – 
RJ) – Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Gim; Senador Dornelles. 

O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP – 
RJ) – Sr. Presidente, o Partido Progressista não tem 
nenhuma objeção a que o nome indicado seja votado 
de forma aberta. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Antonio Carlos Valadares.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Sr. Presidente, igualmente o PSB... 

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – Sr. 
Presidente, da mesma forma o PRB. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – ...que é favorável à votação aberta em 
todas as situações, aceita a sugestão do Senador Jar-
bas Vasconcelos para que seja aberta. 

Agradeço a V. Exª.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – 

Presidente Sarney, aberta, fechada, para mim não 
tem problema!

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Mário Couto, ao me chamar 
de Presidente Sarney, evidentemente que recebo isso 
como um elogio de V. Exª. 

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – 
Quem quiser votar contra o Mário Couto, eu aceito; 
quem quiser votar a favor, eu agradeço.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradeço a V. Exª.

Vamos encerrar a votação e proclamar o resultado.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – SIM 54 votos; e 3 votos NÃO. Houve 
uma abstenção. 

Estão, portanto, aprovados os nomes indicados 
pelos Líderes partidários dos membros do Conselho 
de Ética e Decoro Parlamentar do Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) –Encerrada a Ordem do Dia.

É a seguinte a matéria não apreciada e transferida 
para a próxima sessão deliberativa ordinária:

2 
PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO  

Nº 10, DE 2013 
(Em regime de urgência,  

nos termos do Requerimento nº 103, de 2013)

Projeto de Resolução nº 10, de 2013, da Mesa 
do Senado Federal, que altera o Regimento 
Interno do Senado Federal para dispor sobre o 
comparecimento dos dirigentes das agências 
reguladoras ao Senado Federal, em periodi-
cidade anual.
Pendente de Pareceres da CCJ e CDir.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Voltamos à lista de oradores.

Concedo a palavra ao Senador Paulo Davim. 
Com a palavra V. Exª.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PSD – AC) – 

Presidente Renan. Senador Petecão.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Sérgio Petecão.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PSD – AC) 

– A sessão do Congresso começa às 19h30, é isso, 
Presidente?

Presidente Renan.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – O Senador Petecão pediu a palavra, 
pela ordem.

O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PSD – AC) – 
Eu só quero que o senhor faça este esclarecimento: a 
sessão do Congresso começa às 19h30min, é isso?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Às 19h25.

O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PSD – AC) – 
Obrigado, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Porque nós tínhamos que convocar, 
ontem, com 24 horas de antecedência. Exatamente 
por isso, convocamos para 19h25.

O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PSD – AC) – 
Obrigado, Sr. Presidente.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Sr. 
Presidente, pela ordem.

Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Romero, com a palavra V. Exª. 
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Enquanto o orador 
se dirige à tribuna, apenas para fazer um registro im-
portante: nós acabamos de aprovar, na Câmara dos 
Deputados, a PEC nº 111, que regulariza a situação 
dos servidores dos ex-Territórios de Roraima, Ron-
dônia e Amapá, uma PEC extremamente importante, 
que faz justiça aos servidores. Nós vamos trabalhar 
para votar o segundo turno dessa PEC rapidamente 
na Câmara. E aqui, já por determinação do Presidente 
da CCJ, Senador Vital do Rêgo, deverei ser o relator 
da matéria, a que vamos dar urgência, inclusive que-
brando interstícios.

Eu peço o apoio dos companheiros exatamente 
para que possamos votar e aprovar rapidamente essa 
ação, que faz justiça aos servidores dos ex-Territórios.

Era esse o registro que gostaria de fazer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Agradeço a V. Exª.
Senador Randolfe.
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O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP. 
Sem revisão do orador.) – Presidente, só cumprimentar 
a Câmara dos Deputados pela apreciação e aprova-
ção, agora, da PEC nº 111. É um ato de justiça com os 
ex-Territórios federais. Na verdade, os servidores dos 
ex-Territórios federais, na origem, eram servidores da 
União. Essa PEC não somente vem beneficiar o con-
junto dos servidores, mas, em especial, desafoga a 
folha de pagamento dos Municípios de Macapá e Boa 
Vista. Enfim, faz justiça a um pleito dos ex-Territórios. 
Então, faço esse cumprimento à Câmara.

Só quero destacar que existia aqui, no Senado, 
uma PEC de igual teor, que é a PEC nº 55, de autoria 
do então Senador Geovani Borges. A relatoria des-
sa matéria havia sido anteriormente designada para 
mim. Essa matéria, obviamente, se apensa à PEC nº 
111, que vem da Câmara. Tenho certeza de que vai 
ser muito bem cuidada, estando nas mãos do Sena-
dor Romero Jucá.

Espero que, o quanto antes, nós possamos tam-
bém aqui, no plenário do Senado, tal qual fez a Câmara, 
assim que a Câmara aprovar em segundo turno, apro-
var em dois turnos, essa proposta de emenda cons-
titucional que faz justiça aos ex-Territórios federais e, 
em especial, aos servidores do ex-Territórios federais.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Paulo Davim.

O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco/PMDB – AP) – Sr. 
Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador José Sarney, pela ordem. Em 
seguida, o Senador João Capiberibe.

O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco/PMDB – AP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
queria juntar-me aos Senadores Romero Jucá e Ran-
dolfe Rodrigues para também manifestar a minha 
satisfação pela votação da PEC nº 111 pela Câmara 
dos Deputados.

Também quero agradecer ao Presidente da Câ-
mara, Deputado Henrique Eduardo, que atendeu a um 
pedido nosso e da Bancada no sentido de que colocas-
se em votação, logo nos primeiros dias da sua gestão, 
essa PEC que vai reparar uma injustiça.

Votamos, aqui no Senado, e a Câmara também 
votou, uma PEC dessa natureza dando essas vanta-
gens aos funcionários de Rondônia, que era um Ter-
ritório, igual aos outros Estados a que nós pertence-
mos. Ficou Rondônia e os outros Estados que eram 
também Territórios ficaram esquecidos. Essa PEC está 
apenas reparando uma injustiça e criando aquilo que a 
Constituição determina, que é o princípio da isonomia.

Portanto, quero congratular-me pela votação da 
PEC e, ao mesmo, agradecer ao Presidente da Câ-

mara que atendeu a um pedido nosso. Ainda ontem, 
falei com ele várias vezes, e ele estava sustentando 
determinadamente que hoje essa votação seria feita.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Agradeço a V. Exª.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) – 

Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Com a palavra, o Senador João Ca-
piberibe.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, na mesma linha 
dos Senadores Romero Jucá, Randolfe Rodrigues e 
José Sarney, quero manifestar minha satisfação e me 
congratular com a Câmara Federal pela aprovação 
da PEC.

Quero também parabenizar a Deputada Dalva 
Figueiredo pela iniciativa de apresentar essa PEC, e a 
Bancada da Câmara do Amapá, que trabalhou muito, 
assim como os servidores públicos, que tiveram uma 
longa luta para repor essa questão e seguir os mes-
mos passos de Rondônia.

A Câmara está de parabéns e a Deputada Dal-
va também.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Antes de conceder a palavra ao Senador 
Paulo Davim, quero informar que estamos mandando 
mensagem à Presidência da República, participando 
que o Senado aprovou, em conformidade com o dis-
posto na Constituição Federal, com a redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 45, a recondução do Sr. 
Luiz Moreira Gomes Júnior ao cargo de Conselheiro do 
Conselho Nacional do Ministério Público, em sessão 
realizada em 6 de março do corrente.

Presentes 64 Srs. Senadores.
Foi aprovado, com 45 votos favoráveis, 19 votos 

contrários e nenhuma abstenção.
Será feita a comunicação à Câmara dos Depu-

tados e à Presidente da República.
Com a palavra V. Exª, Senador Paulo Davim.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Como 

Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, esta Casa concluiu, no final do 
ano passado, a CPI que investigava o tráfico nacional 
e internacional de pessoas, e, nos últimos dias, os 
membros dessa CPI, da qual fiz parte na condição de 
Vice-Presidente, visitaram os ministérios para entre-
gar formalmente o relatório que foi aprovado na última 
reunião dessa CPI, da mesma forma que, na Câmara 
Federal, também está em funcionamento, em pleno 
vapor, a CPI da Câmara para investigar o tráfico na-
cional e internacional de pessoas.
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Esse assunto tem tomado amplitudes, até porque 
a própria Polícia Federal tem promovido diligências e 
constatado esse crime abominável contra brasileiros 
e brasileiras que são traficados para fora do Brasil ou 
até mesmo são vítimas do tráfico interno.

No último dia 26, terça-feira, o Governo lançou 
o II Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de 
Pessoas. Esse plano prevê o fortalecimento da rede 
contra esse crime até o ano de 2014 e tem como me-
tas criar mais de dez novos núcleos ou postos. Para 
isso, serão investidos aproximadamente R$6 milhões, 
incluindo a capacitação de 400 agentes e cooperação 
jurídica internacional.

Desde o ano de 2008, já foram investidos mais 
de R$5 milhões nessa rede, que conta atualmente com 
13 postos de atendimento ao migrante e 16 núcleos 
estaduais; inclusive, na segunda passagem da CPI 
do Tráfico de Pessoas pelo Estado do Rio Grande do 
Norte, a Governadora se comprometeu com a CPI em 
criar o núcleo estadual de enfrentamento do tráfico de 
pessoas, já que o Rio Grande do Norte faz parte de 
uma das 240 rotas existentes no Brasil para o tráfico 
de pessoas. Em 2011 e 2012, foram capacitados 716 
profissionais de diversas áreas neste tema: tráfico in-
ternacional e nacional de pessoas.

Esse programa está sendo articulado pelo Ministé-
rio da Justiça e pelas Secretarias de Direitos Humanos 
e de Políticas para Mulheres. O plano foi construído 
com a participação da sociedade: mais de 1.500 ci-
dadãos e cidadãs de várias instituições debateram as 
medidas em consultas públicas virtuais e 57 plenárias 
livres realizadas no Brasil e no exterior.

Os postos deste Plano ficarão em locais de gran-
de circulação, como, por exemplo, portos, aeroportos e 
rodoviárias, e serão responsáveis pelo atendimento às 
vítimas. Os núcleos são responsáveis pela articulação 
política nos Estados e Municípios.

A outra informação que trago na noite de hoje, 
Srª Presidente, é a respeito do Ligue 180. Para se ter 
ideia, de janeiro a dezembro de 2012, foram recebi-
das 80 ligações pela Central de Atendimento à Mu-
lher – Ligue 180 Internacional –, sendo 30 ligações 
da Espanha, 25 da Itália, 18 de Portugal e duas de 
El Salvador. Brasil, França, Inglaterra, Luxemburgo e 
Suíça registraram, cada um, uma chamada apenas. 
Esses telefonemas geraram 179 atendimentos, isto 
é, uma sucessão de encaminhamentos para suprir as 
necessidades de ajuda e de informação. As denúncias 
recebidas pelo Ligue 180 desvendaram dois casos de 
tráfico de mulheres, com operações bem-sucedidas 
da Polícia Federal. O mais recente deles segue com 
prisões no Brasil e na Espanha.

Segundo o relatório da Secretaria Nacional de 
Justiça, entre os anos de 2005 e 2011, a Polícia Fe-
deral registrou 157 inquéritos por tráfico internacional 
de pessoas para fins de exploração sexual, enquanto 
o Poder Judiciário, segundo o Conselho Nacional de 
Justiça, teve 91 processos distribuídos.

Foram instaurados, no total, 514 inquéritos pela 
Polícia Federal entre 2005 e 2011, dos quais 13 de 
tráfico interno de pessoas e 344 de trabalho escravo.

Quanto a prisões e indiciamentos, Srª Presiden-
te, a Polícia Federal indiciou 381 pessoas formalmente 
por tráfico internacional de pessoas para fins de ex-
ploração sexual, e 158 foram presas, conforme dados 
do Departamento Penitenciário Nacional. No contexto 
do tráfico interno de pessoas para exploração sexual, 
foram 31 indiciados pela Polícia Federal e 117 presos, 
entre 2005 e 2010.

O estudo aponta que a maior incidência do tráfico 
internacional de brasileiros ou brasileiras é para fins de 
exploração sexual. De 475 vítimas identificadas peio 
Ministério das Relações Exteriores, em seus consu-
lados e embaixadas, 337 sofreram exploração sexual 
e 135 foram submetidas a trabalho análogo a escravo.

Trago essa informação, publicada no boletim da 
Secretaria de Comunicação do Governo, para mostrar 
que esta Casa tem dado sua contribuição através do 
trabalho realizado pela CPI do Tráfico de Pessoas, que 
viajou o Brasil inteiro, esteve em várias capitais ouvindo 
inúmeras vítimas, inúmeras testemunhas, conversando 
com autoridades, com o Ministério Público, com a Po-
lícia Federal, com governadores e governadoras, com 
prefeitos e prefeitas, com a sociedade civil organizada, 
preocupada com o tema. 

Formulamos e aprovamos um relatório. E, mais 
do que isso, aprovamos, na última reunião, um projeto 
de lei que seguramente será um belíssimo e necessá-
rio instrumento a mais para enfrentarmos esse crime 
que, na maioria das vezes, passa despercebido aos 
olhos da sociedade e quase sempre travestido de le-
galidade, porque as vítimas que saem do Brasil saem 
com o passaporte, com documento. E aí está a dife-
rença entre o sequestro e o tráfico: no tráfico, a vítima 
vai persuadida; no sequestro, ela vai contra a vontade.

Com prazer, um aparte…
O Sr. Lindbergh Farias (Bloco/PT – RJ) – Se-

nador Paulo Davim, eu peço desculpas pela desele-
gância de interromper o pronunciamento de V. Exª, 
mas nós estamos nessa batalha dos royalties – vai 
começar daqui a pouco a votação no Congresso –, e 
eu queria registrar aqui para a Mesa que a minha po-
sição, o meu voto nos dois pontos anteriores foi junto 
com a Bancada do Partido dos Trabalhadores. Eu não 
participei dessas votações porque estava também em 
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uma reunião no Palácio do Planalto sobre o mesmo 
tema, mas registro aqui o meu voto acompanhando a 
Bancada do PT. Desculpe-me novamente V. Exª, pela 
deselegância, mas é porque nós temos de ir agora 
para o Congresso, porque está começando a batalha.

O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Com-
preendido.

O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Srª Pre-
sidente, também acompanho a mesma votação.

O Sr. Lindbergh Farias (Bloco/PT – RJ) – Des-
culpe, viu?

O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Não, 
sem problema.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Será registrada a manifestação dos senhores, o 
Senador Lindbergh Farias e o Senador Wellington Dias.

O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Sem 
problema, sem problema.

Bem, como eu estava dizendo, a vítima do tráfico 
de pessoas vai seduzida pelas propostas. Ela vai acre-
ditando numa realidade que não existe. Ela vai pela 
cobiça de ascensão social. E essas redes de tráfico 
atuam em área de grande vulnerabilidade social, onde 
as pessoas são carentes de informação, são carentes 
economicamente, são carentes socialmente e são ca-
rentes afetivamente. Portanto, são presas fáceis para 
essas pessoas, para essas quadrilhas inescrupulosas 
de tráfico internacional.

Assim, Srª Presidente, eu registro aqui, com ale-
gria, o lançamento, pelo Governo, desse II Plano de 
Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Quero fazer o 
registro da nossa contribuição, da contribuição da CPI 
do Tráfico Nacional e Internacional de Pessoas, porque 

nós apresentamos um projeto de lei que conta com o 
apoio do Governo, conta com o apoio do Ministério 
da Justiça para sua aprovação, conta com o apoio da 
Ministra-Chefe da Secretaria de Direitos Humanos da 
Presidência da República, Ministra Maria do Rosário, 
conta com o apoio, enfim, do Governo para aprova-
ção dessa matéria, que foi uma proposição da CPI do 
Tráfico de Pessoas – concluímos o nosso trabalho em 
dezembro passado –, que teve como Presidente a Se-
nadora Vanessa Grazziotin, com a relatoria magnífica 
da Senadora Lídice da Mata.

Portanto, faço esse registro, Srª Presidente; e era 
o que eu tinha a comentar na noite de hoje.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Paulo Davim, o Sr. 
Renan Calheiros, Presidente, deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pela Srª Ana Amélia.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Obrigada, Senador Paulo Davim, que falou pela 
Liderança do Partido Verde.

Não entendi, Senador, se V. Exª pediu para re-
gistrar nos Anais.

O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – (Fora 
do microfone.) Não; acho que não é necessário.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Não há solicitação de registro nos Anais.

Obrigada, Senador, pelo esclarecimento e cum-
primentos pela manifestação.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP 

– RS) – O requerimento que acaba de ser lido vai à 

publicação.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS) 
– Em votação o Requerimento nº 124, de 2013, do Se-
nador Randolfe Rodrigues, de licença para representar o 
Senado Federal, por indicação da Presidência, no perío-
do de 7 a 8 de março de 2013, na cerimônia do funeral 
do presidente Hugo Chávez, a realizar-se na Venezuela.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-
maneçam como se encontram. (Pausa.)

Está aprovado e será cumprida a deliberação 
do Plenário.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS) 
– A Presidência designa, como membro titular, o Depu-
tado Eduardo da Fonte, em substituição ao Deputado 
Arthur Lira, para integrar a Comissão Mista destinada a 
proferir parecer à Medida Provisória nº 605, de 2013, 
conforme o Ofício nº 38, de 2013, da Liderança do Par-
tido Progressista na Câmara dos Deputados.

O ofício será encaminhado à Comissão Mista 
para ser juntado ao processado da matéria.

É o seguinte o Ofício:

Of. nº 38

Brasília, 5 de março de 2013

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Eduardo 

Da Fonte (PP/PE) como Titular na Comissão Mista 
destinada a emitir parecer sobre a MPV nº 605, de 
2013, em substituição ao Deputado Arthur Lira (PP/AL).

Atenciosamente, – Deputado Arthur Lira, Líder 
do PP.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – A Presidência designa, como membro titular, o 
Senador Francisco Dornelles, em substituição ao Sena-
dor Casildo Maldaner, para integrar a Comissão Mista 
destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 
601, de 2012, conforme o Ofício nº 100, de 2013, da 
Liderança do PMDB no Senado Federal.

O ofício será encaminhado à Comissão Mista para 
ser juntado ao processado dessa matéria.

É o seguinte o Ofício:

Of. GLPMDB nº 100/2013

Brasília, 6 de março de 2013

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimentando cordialmente, nos termos re-

gimentais, comunico a Vossa Excelência a indicação 
dos Senadores abaixo relacionados para compor a 
Comissão Mista, com a finalidade de analisar a Medi-
da Provisória nº 601, de 2012.

Titulares
Eduardo Braga
Luiz Henrique

Francisco Dornelles
Pedro Simon
Ana Amélia
Suplentes
Vital do Rêgo
João Alberto Souza
Clésio Andrade
Jader Barbalho
Paulo Davim
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência 

votos de apreço e consideração. – Senador Eunício 
Oliveira, Líder do PMDB e do Bloco da Maioria.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Senador Walter Pinheiro. (Pausa.)

Sr.Presidente, Senador José Sarney.
O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco/PMDB – AP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Srª 
Presidente; apenas para uma breve comunicação.

Eu apresentei hoje, aqui no Senado Federal, 
uma emenda à Constituição que se destina a colocar 
a Zona de Livre Comércio de Macapá/Santana, como 
também as zonas de livre comércio da Amazônia in-
teira, de Tabatinga, de Boa Vista, de Guajará-Mirim, 
todas elas com o mesmo prazo de vencimento da Zona 
Franca de Manaus.

Porque o que aconteceu? Aconteceu também 
uma outra injustiça. Prorrogaram a Zona Franca de 
Manaus até 2023, mas esqueceram de colocar as 
zonas de livre comércio da Amazônia inteira, que são 
pequenas zonas de livre comércio que promovem o 
desenvolvimento naquelas fronteiras abandonadas 
daqueles Estados e da Amazônia.

E aí nós estamos apresentando uma emenda que 
coloca, especificamente, que a Amazônia Ocidental 
e as áreas de livre comércio permanecerão em vigor 
enquanto mantida a Zona Franca de Manaus.

Assim, nós mantemos o mesmo principio que te-
mos até hoje. Enquanto a Zona Franca tiver o seu pra-
zo estabelecido por lei, que é de 2023, também essas 
zonas de livre comércio estarão até 2023.

Mas, sem essa emenda à Constituição, estamos 
estudando também fazer por lei ou de outra maneira, 
como foi feito por medida provisória, para nós termos 
a garantia de que essas zonas não terminarão, como 
o prazo que atualmente está sendo interpretado pela 
Suframa, que elas expiram agora no ano de 2014.

Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Obrigada, Presidente Sarney.
Encontra-se sobre a mesa a proposta de emenda 

à Constituição referida por V. Exª; e é uma questão de 
isonomia com a região o pleito de V. Exª.
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Queria também informar, Presidente José Sar-
ney, que o Congresso Nacional aprovou – que pode 
também, como disse V. Exª, ser uma alternativa a esse 
problema – um projeto de lei de autoria do ex-Presidente 
Câmara, seu colega, Deputado Marco Maia, criando, 
em toda a zona de fronteira do Brasil, as zonas francas 
ou free shops, que é um conceito de livre comércio, 
mas basicamente comércio livre na região de fronteira 
com o objetivo de desenvolvimento.

O projeto foi aprovado. Fui a relatora aqui nesta 
Casa e ele agora já está sancionado pela Presidente 
e está sendo regulamentado.

No caso, Tabatinga foi inclusive incluída no rol das 
cidades gêmeas de fronteira que serão beneficiadas. E 
as demais cidades da Amazônia e de outros Estados. 
Alguns, como Mato Grosso do Sul e Rio Grande do 
Sul, têm fronteira com dois países. No caso do Mato 
Grosso do Sul, Bolívia e Paraguai, e do Rio Grande 
do Sul, Argentina e Uruguai.

Então, penso também que é uma boa alternativa.
O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco/PMDB – AP) – Muito 

obrigado pela informação de V. Exª, que reforça a nossa 
reivindicação de que se possa fazer por decreto-lei... 
Por projeto de lei. Apenas tomamos essa precaução de 
apresentar a emenda à Constituição depois de ouvir a 
Consultoria do Senado Federal, porque a Zona Fran-

ca de Manaus foi prorrogada através das Disposições 
Transitórias da Constituição Federal.

Então, nós estamos justamente...
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Usando o mesmo instrumento.
O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco/PMDB – AP) – ... 

tomando as duas precauções jurídicas que são ne-
cessárias, por projeto de lei e também pela emenda 
à Constituição.

Mas, muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Obrigada.
O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco/PMDB – AP) – O 

seu exemplo reforça o nosso argumento de que tam-
bém poderá ser feito através de projeto de lei.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Estaremos aliados na causa, Presidente.

O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco/PMDB – AP) – 
Muito obrigado.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Estaremos aliados.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Sobre a mesa, proposta de emenda à Consti-
tuição que será lida.

É lida a seguinte:
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – A proposta de emenda à Constituição que acaba 
de ser lida está sujeita às disposições constantes nos 
arts. 354 e seguintes do Regimento Interno.

A matéria vai à Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Senador Walter Pinheiro.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta, quero, 
primeiro, dizer que o debate que ora inclusive o Presi-
dente Sarney retoma, também coloca a necessidade 
de redefinição de uma lei que nós discutimos. Já tive a 
oportunidade, inclusive, de ser relator da matéria que 
tratou dessa questão da extensão dos benefícios da 
Zona Franca de Manaus, Presidente Sarney, mas que 
trata, principalmente, do que nós conhecemos muito 
como Lei da Informática e que vai além da questão das 
Zonas Francas. Aproveita o processo de Zona Franca 
e incorpora nesse conceito aspectos de instalação de 
empresas de tecnologia. 

Portanto, isso foi feito de maneira a preservar toda 
a característica da Zona Franca, mas, ao mesmo tem-
po, permitir que outros parques tecnológicos pudessem 
ser constituídos. É o caso de Santa Rita do Sapucaí, é 
o caso de Ilhéus, na Bahia, enfim, de experiências no 
Piauí e no Centro-Oeste. Seria importante que nós, até 
bebendo dessa experiência de V. Exª e nessa reivindi-
cação, tomássemos a dianteira, para que essa lei, por 
força do próprio movimento das novas tecnologias e 
da realidade econômica – é o caso do Rio Grande do 
Sul, por exemplo, no caso dos CENTECs, o caso de 
Santa Catarina, com o Polo de Informática – não cause 
prejuízo, principalmente nessa área. Além do livre ou 
da Zona Franca do livre comércio, mas que também 
adotemos uma postura para essa questão tecnológica. 

Isso nos remete, minha cara Senadora Ana Amé-
lia, também para que possamos dialogar com a Câmara 
dos Deputados acerca da Lei do Comércio Eletrônico, 
que também dialoga diretamente com isso. Hoje, ape-
sar de os grandes sites se localizarem no Centro-Sul 
do País, é importante lembrar que há um movimento, 
Senador Sarney, desses sites, principalmente para es-
sas Zonas Francas. E aí você pega todo o movimento 
de comercialização. Mato Grosso experimenta isso; é 
a realidade aqui no Estado de Goiás.

Enfim, com a adoção de medidas de logística, 
você tem um movimento, diria, correlato dos sites e, 
efetivamente, da logística de distribuição daquilo que é 
comprado pelo meio eletrônico. Então, seria importan-
te que pudéssemos dar essa contribuição. Isso ajuda 
os Estados, potencializa os Municípios e resolve um 
problema de comércio, principalmente nas questões 

fronteiriças internacionais. Porque vemos que isso vai 
fugindo ao controle. Permanentemente, o Estado do 
Rio Grande do Sul, por exemplo, que tem uma fron-
teira com dois Estados e cujo comércio se processa 
muito com essa natureza, há diversos prejuízos para 
esses Estados. Seria importante que pudéssemos pu-
desse fazer isso.

A outra coisa para a qual gostaria de chamar a 
atenção – está ali o Senador Sérgio Souza me olhan-
do – é para o fato de que a Comissão de Constituição 
e Justiça tomou uma decisão, hoje, importante. A de 
encaminhar o processo sobre a questão dos Tribunais 
Federais, nossos Tribunais de Recurso, caro Presidente 
Sarney, o que amplia consideravelmente as condições 
para o atendimento, capilariza a Justiça e cria outro 
ambiente de atendimento. Portanto, nossa expectativa 
é a de que essa matéria venha ao plenário. Conse-
quentemente, há toda a nossa movimentação junto ao 
Judiciário para que se faça cumprir um dispositivo das 
Disposições Constitucionais Transitórias e, ao mesmo 
tempo, o nosso PPA, criando condições para a insta-
lação dos novos Tribunais pelo País afora.

Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Até para que o Poder Judiciário entenda que há 
sempre, nesta Casa, boa vontade para com as deman-
das do Poder Judiciário.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Sem 
revisão do orador.) – Presidenta, na mesma linha do 
Senador Walter Pinheiro, para festejar a aprovação, 
hoje, na CCJ, da PEC que trata dos Tribunais Regionais 
Federais novos que estão sendo propostos, em Sal-
vador, em Belém e em Manaus. Foi uma vitória muito 
grande, pois vai propiciar maior agilidade na tramitação 
das ações que demandam o Tribunal Regional Federal.

O Relator, Senador Jorge Viana, deu parecer fa-
vorável, e foi aprovado. Agora, como muito bem disse 
o Senador Walter Pinheiro, faremos gestões junto ao 
Presidente Renan para que paute essa PEC e para 
que possamos aprová-la no plenário da forma mais 
rápida possível.

Muito obrigado, Presidente. 
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

SC) – Obrigada, Senador.
Passo a palavra ao Senador Sérgio Souza, como 

orador inscrito, considerando que haverá, em seguida, 
sessão conjunta do Congresso Nacional para discutir 
a questão dos royalties.

Com a palavra o Senador Sérgio Souza. 
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Obrigado, Srª Presidente. Srªs. e Srs. Senadores, 
quero cumprimentar aqui no plenário o Secretário de 
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Estado do Paraná da Indústria e do Comércio, Ricardo 
Barros, e também cumprimentar o Prefeito de Maringá, 
que nos visita, o Pupin.

Senhoras e senhores, Srª Presidente, estamos 
a pouco mais de três meses do início da Copa das 
Confederações, a quinze meses da Copa do Mundo 
de 2014 e a três anos e meio das Olimpíadas de 2016.

E, muito embora as atenções e as preocupações 
envolvendo esses três eventos estejam mais concen-
tradas na capacidade de infraestrutura do País em re-
alizar essas competições, este pronunciamento traz à 
consideração do Senado Federal e de todos que nos 
acompanham outra preocupação igualmente relacio-
nada às Copas e aos Jogos Olímpicos: a atual legis-
lação brasileira contra o terrorismo.

É estranho a gente falar de terrorismo no Brasil. 
Mas temos que fazer uma reflexão profunda. Nós va-
mos ter três eventos mundiais ocorrendo nos próximos 
anos no Brasil, delegações de todos os cantos deste 
Planeta virão ao Brasil, e temos que ter essa preocu-
pação. Nós acompanhamos, por exemplo, a Rio+20, 
que ocorreu na cidade do Rio de Janeiro, no ano pas-
sado, e vimos o aparato que foi montado por conta 
disso. A nossa legislação é de 1983, ou seja, ainda 
do tempo da ditadura.

Devo ressaltar, Srª Presidente, que minha motiva-
ção inicial para tratar do assunto foi outra. Preocupado 
que estava com o avanço da violência no País, sobre-
tudo com as ações que, na minha avaliação, beiram ao 
terror, que vinham ocorrendo, por exemplo, no Estado 
de Santa Catarina; ou ainda, somando-se a essas, 
aquelas ações de bandidos, no ano de 2012, em São 
Paulo, que executavam diariamente policiais militares e, 
em alguns casos, seus familiares, promovendo ações, 
a meu entender, semelhantes ao terrorismo, solicitei 
à Consultoria do Senado Federal a elaboração de um 
estudo sobre a legislação brasileira contra o terrorismo, 
informando sobre como o tema atualmente é enfrenta-
do na legislação em vigor e as eventuais necessidades 
de aprimoramento dessa legislação.

O problema, Srªs. e Srs. Senadores, é que, consi-
derando a Nota Técnica n° 128, de 2013, da Consulto-
ria do Senado Federal, fica evidente a necessidade de 
atualização da legislação em vigor que disciplina o tema 
terrorismo. E tal constatação extrapola a minha preocu-
pação inicial com a violência praticada aparentemente 
pelo crime organizado contra a sociedade brasileira, e 
perpassa também a adequação do arcabouço legal do 
País para prevenção em relação aos três megaeventos 
que se avizinham: Copa das Confederações, Copa do 
Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016.

Aliás, devo, com pesar, reconhecer a dificuldade, 
em razão do prazo, de promover as alterações neces-

sárias na lei para definição e combate ao terrorismo 
antes da Copa das Confederações. Afinal, restariam 
apenas quatro meses para a aprovação de proposição 
nas duas Casas do Legislativo.

Se houver, no entanto, vontade política, tudo é 
possível, mas certamente, com um mínimo de atenção 
ao tema, poderemos assegurar a realização da Copa 
do Mundo de 2014 com uma legislação atualizada e 
suficiente para garantir a tranquilidade de todos aque-
les que vierem ao Brasil.

É verdade que somos um país pacífico, sem ini-
migos evidentes, e cuja prática tradicional de terroris-
mo político ou religioso, felizmente, não é sequer uma 
possibilidade considerada no dia a dia. Mas, em todos 
os eventos citados, o Brasil estará recebendo cidadãos, 
autoridades e atletas das mais variadas nacionalida-
des e, assim, poderá transformar-se num alvo de uma 
ação dessa natureza.

Enfim, como diz um ditado, Srª Presidente: é me-
lhor prevenir do que remediar. Ainda mais, Srª Presi-
dente, quando se trata da segurança de milhares de 
brasileiros e demais visitantes que estarão em terri-
tório brasileiro.

O art. 20 da Lei nº 7.170, de 1983, da época em 
que ainda vigia a ditadura neste nosso País, que ins-
tituiu a nova Lei de Segurança Nacional, trata do tema 
do terrorismo no País da seguinte forma:

Art. 20. Devastar, saquear, extorquir, roubar, 
sequestrar, manter em cárcere privado, in-
cendiar, depredar, provocar explosão, praticar 
atentado pessoal ou atos de terrorismo, por 
inconformismo político ou para obtenção de 
fundos destinados à manutenção de organi-
zações políticas clandestinas ou subversivas.
Pena: reclusão, de 3 a 10 anos.
Parágrafo único. Se do fato resulta lesão cor-
poral grave, a pena aumenta-se até o dobro; 
se resulta morte, aumenta-se até o triplo.

A Constituição Federal também menciona dire-
tamente o repúdio ao terrorismo entre os princípios 
regentes das relações internacionais brasileiras - está 
estatuído no art. 4º, VIII, da Constituição Federal - e 
considera o crime de terrorismo inafiançável e insus-
cetível de graça ou anistia, assim como a tortura, o 
tráfico de drogas e os crimes hediondos previstos no 
art. 5°, inciso XLIII.

Ademais, o Brasil é signatário de diversos trata-
dos internacionais sobre o tema, entre os quais merece 
destaque a recente Convenção Interamericana contra o 
Terrorismo, promulgada pelo Decreto n° 5.639, de 2005.

Mesmo assim, persistem algumas dificuldades 
interpretativas porque a legislação fez referência a 
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“atos de terrorismo” sem precisamente definir o que 
venham a ser esses atos de terrorismo.

Cumpre inclusive registrar que, pelo mesmo mo-
tivo, o Ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal 
Federal, já indeferiu pedido de prisão preventiva para 
extradição em que não se pôde verificar o requisito da 
dupla incriminação apenas com as informações até 
então fornecidas pelo Estado requerente.

Devo reconhecer que o Poder Legislativo também 
já vem se ocupando dessa controvérsia, pelo que se 
pode perceber dos projetos de lei atualmente em tra-
mitação. Entre eles, destaco os seguintes: Projeto de 
Lei do Senado n° 588, de 2011, do ex-Senador De-
móstenes Torres, que define os crimes de terrorismo 
e dá outras providências; Projeto de Lei do Senado n° 
707, de 2011, do Senador Blairo Maggi, que define o 
crime de terrorismo e que tramita em conjunto com o 
Projeto de Lei do Senado n° 762, de 2011, do Senador 
Aloysio Nunes, também no mesmo sentido. A Senado-
ra Ana Amélia, que preside esta sessão, mencionou 
outro projeto, oriundo da Câmara dos Deputados, do 
qual é relatora, que trata do mesmo assunto.

Dentre as principais preocupações dos legisla-
dores, destacam-se excluir os resquícios autoritários 
da vigente Lei de Segurança Nacional, que foi edita-
da ainda durante a ditadura militar, inaugurada com 
o golpe de 1964, e aperfeiçoar o tratamento penal do 
terrorismo, especialmente em razão dos atentados de 
11 de setembro de 2001 ocorridos nos Estados Uni-
dos da América.

No entanto, pelo que se pode perceber da tra-
mitação das proposições acima indicadas, o anseio 
de reformar por completo a temática da criminalidade 
política, com a revogação da Lei de Segurança Na-
cional, tem impedido a reformulação imediata do tipo 
penal do terrorismo.

Afinal, passados mais de dez anos do maior 
atentado terrorista da história, urge realmente que o 
ordenamento jurídico pátrio, em consonância com os 
ditames constitucionais, melhor discipline esse tema, 
Srª Presidente.

Sucede que, nem no direito comparado ou mesmo 
nas diversas normas internacionais, se chegou a bom 
termo quanto à definição típica do terrorismo.

É bem verdade que o assunto merece destaque 
no Projeto de Lei do Senado nº 236, de 2012, que trata 
da reforma do Código Penal Brasileiro, tendo sido redi-
gido pela comissão de juristas instituída pelo Senado 
Federal, que, presidida pelo Ministro Dipp, chegou a 
uma redação positiva, que, eventualmente, pode me-
recer aprimoramentos, mas que, certamente, avança 
em relação à legislação vigente.

Minha preocupação, Srªs e Srs. Senadores, re-
side no prazo para a efetiva implementação do novo 
Código Penal brasileiro. Em geral, proposições dessa 
natureza, com tamanha complexidade, tendem a tra-
mitar por muitos anos no Congresso Nacional, o que 
poderia significar, na prática, realizarmos as duas Co-
pas de futebol, a Copa das Confederações e a Copa 
do Mundo, e também os Jogos Olímpicos de 2016 com 
uma legislação sobre terrorismo voltada para coibir os 
atos praticados por aqueles que se opunham contra 
ditadura militar, porque a lei é de 1983.

A legislação vigente limita a prática do terrorismo 
ao contexto da criminalidade política, especialmente 
quando circunscreve sua motivação ao “inconformismo 
político” ou à “obtenção de fundos destinados à manu-
tenção de organizações políticas clandestinas ou sub-
versivas”. Era típica da ditadura e foi criada justamente 
para combater aqueles que militavam contra a ditadura.

Já a redação prevista nos projetos em tramitação 
no Senado e no novo Código Penal vai ao encontro 
das preocupações mais ligadas ao tema da seguran-
ça pública ao possibilitar o aperfeiçoamento do tipo 
penal quando se fala em “forçar autoridades públicas, 
nacionais ou estrangeiras, ou pessoas que ajam em 
nome delas, a fazer o que a lei não exige ou deixar de 
fazer o que a lei não proíbe”, mediante as condutas, 
Srª Presidente, indicadas nos seus parágrafos. Ade-
mais, o crime de terrorismo foi listado entre os crimes 
contra a Paz Pública (Título XVI) e não como crime 
político ou contra os direitos humanos.

Coincidentemente, o Relator da Reforma do Có-
digo Penal, o eminente Senador Pedro Taques, é tam-
bém o Relator dos três projetos que dispõem sobre o 
tema no Senado Federal. Na condição de Presidente 
da Subcomissão Permanente de Segurança Pública 
da CCJ, o Senador Pedro Taques avocou para si a 
relatoria dos PLSs n° 588, 707 e 762, de 2011, que 
tratam do assunto.

Srªs e Srs. Senadores, não resta dúvida em rela-
ção à competência do nosso colega Senador Taques 
para relatar qualquer matéria no Senado Federal, e, 
certamente, haveremos de ter um excelente relatório 
no Projeto de Reforma do Código Penal. Entretanto, 
diante da urgência em disciplinar o assunto, de prefe-
rência antes dos grandes eventos esportivos que vão 
ocorrer no nosso País, creio que o melhor seria agili-
zarmos, de forma isolada, a tramitação dessa matéria.

Situação semelhante ocorreu aqui, no Congresso 
Nacional. Neste plenário, no final do ano, nós votamos a 
Lei de Informática, quando alguns defenderam que essa 
Lei aguardasse a Reforma do Código Penal, mas prevale-
ceu o entendimento de que melhor seria ter uma legisla-
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ção vigente que pudesse ser incorporada ao novo Código 
quando oportuno, mas que fosse vigente desde agora.

Penso que, neste caso, estamos diante do mes-
mo problema, e, desde já, Srª Presidente, defendo que 
possamos dar uma resposta ágil e adequada, preen-
chendo essa lacuna no nosso ordenamento jurídico, 
alçando a legislação brasileira que dispõe sobre o 
terrorismo ao mesmo patamar daquela existente nas 
principais democracias do mundo e corroborando o 
fato de o Brasil ser signatário de diversas convenções 
internacionais que tratam do terrorismo.

Espero, então, Srª Presidente, que, além da in-
fraestrutura adequada para realização da Copa das 
Confederações, da Copa do Mundo de 2014 e das 
Olimpíadas de 2016, o Brasil possa demonstrar, atra-
vés de um arcabouço legal avançado, preparo para 
criminalizar e coibir uma prática repudiada por todas 
as nações democráticas do globo: o terrorismo.

Era o que tinha a dizer, Srª Presidente.
Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Obrigada, Senador Sérgio Souza.
Quanto ao projeto referido por V. Exª, na verda-

de, sou coautora, juntamente com o Senador autor, o 
Senador Marcelo Crivella, atual Ministro da Pesca, que 
teve a iniciativa, bem como o Senador Walter Pinheiro.

Então, é uma matéria realmente importante, com 
vistas à questão de uma prevenção e precaução du-
rante a Copa do Mundo, bem explicado na expressão 
de V. Exª: é melhor prevenir do que remediar.

Obrigada, Senador.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 

Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Com a palavra o Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Eu 

gostaria de usar a palavra, se fosse possível.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Usar da palavra?
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 

Usar da palavra.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Para uma questão de ordem?
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 

Não; para uma questão de ordem não. Na verdade, 
queria usar da palavra ou pela Liderança. ou pela lista 
de oradores, já que não há...

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – É que nós temos aqui o Senador Sodré San-
toro, que está, desde as duas horas da tarde, como 
orador inscrito.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 
Então, vamos ouvir o Senador Santoro.

Então, apenas por uma questão de ordem, Srª 
Presidente.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Pois não, Senador. Questão de ordem.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – É para registrar se-
guinte: estou acompanhando um debate pela imprensa 
que diz que o Governo está estudando a possibilidade 
de ampliar o limite do FGTS para financiamento de 
habitações. E, no resultado do PIB, nós tivemos um 
decréscimo na habitação, na construção civil. Então, 
é necessário, sem dúvida nenhuma, incentivar a cons-
trução civil. Assim, ampliar o limite de financiamento 
de R$500 mil para R$750 mil, com recursos do FGTS, 
é algo importante, porque, como se diz bem nessa 
discussão, nas grandes cidades, os imóveis encare-
ceram, e o limite de R$500 mil já não financia mais a 
quantidade de imóveis que demandam financiamento.

Então, eu gostaria, aqui, de fazer esse registro; 
dizer que é importante este estudo que o Governo está 
fazendo; e registrar a minha opinião e o meu apoio à 
elevação do teto de R$500 mil para R$750 mil do li-
mite, já que esse financiamento é pelo valor do juro 
máximo que o FGTS cobre. Todos sabem que o FGTS 
vai do pequeno ao grande financiamento. Nos grandes 
financiamentos, os juros são mais altos, justamente 
para subsidiar o pequeno financiamento.

Então, nada mais justo do que ampliarmos o va-
lor e tenhamos a condição de incentivar a construção 
civil, que gera empregos e que aumenta o crescimen-
to econômico.

Era esse o registro que eu gostaria de fazer.
Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Obrigada, Senador Romero Jucá.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS) 

– A Presidência designa, nos termos do Ofício nº 77, 
de 2013, da Liderança do PMDB e do Bloco da Maio-
ria, o Senador Pedro Simon e a Senadora Ana Amélia, 
como titulares, e os Senadores Romero Jucá e Sérgio 
Souza, como suplentes, para integrarem a Comissão 
Temporária destinada a realizar levantamento da legis-
lação pertinente à prevenção e combate a incêndios 
no Brasil, criada pelo Requerimento nº 18, de 2013.

É o Ofício que chegou à Mesa.

É o seguinte o Ofício:

Of. GLPMDB nº 77/2013

Brasília, 4 de março de 2013

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimentando cordialmente, nos termos re-

gimentais e conforme solicitação Of. SF nº 454/2013, 
Presidência, comunico a Vossa Excelência a indica-
ção dos Senadores abaixo para compor a Comissão 
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temporária criada para realizar, no prazo de 60 dias, 
levantamento da legislação pertinente à prevenção e  
combate de incêndios no Brasil e elaborar proposta 
concreta, eficaz e de alcance nacional das normas 
técnicas necessárias, tendo como referência rigorosos 
padrões internacionais, objeto do Requerimento nº 13, 
de 2013, do Senado Federal.

Titulares
Pedro Simon
Ana Amélia
Suplentes
Romero Jucá
Sérgio Souza
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência 

votos de apreço e consideração. – Senador Eunício 
Oliveira, Líder do PMDB e do Bloco da Maioria.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Eu passo a palavra ao Senador Sodré Santoro.

Lembrando que temos sessão do Congresso 
Nacional, peço brevidade a V. Exª, em que pese a 
sua paciência por ter esperado tolerantemente desde 
o início da sessão de hoje, Senador Sodré Santoro.

O SR. SODRÉ SANTORO (Bloco/PTB – RR. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Srª Presidenta, Senadora Ana Amélia; Srªs Senadoras, 
Srs. Senadores, no último dia 22 de janeiro, o Poder 
Executivo Federal apresentou o sexto balanço do Pro-
grama de Aceleração do Crescimento (PAC 2). Já foi 
percorrido, portanto, pouco mais de metade do prazo 
anunciado para a conclusão do ciclo de investimentos 
do PAC 2, que abrange o quadriênio 2011/2014. 

Creio que esse sexto balanço talvez seja o que 
trouxe até aqui resultados mais consistentes. É claro que, 
à medida que o tempo passa, mais obras e empreendi-
mentos são concluídos, mas há dois componentes po-
sitivos nessa última divulgação que despertam atenção.

O primeiro fato relevante é que o calendário de 
execução parece mais ajustado com o planejamento 
das ações. Segundo dados celebrados pela Ministra 
Miriam Belchior, no final do seu segundo ano, a exe-
cução do PAC 2 atingiu a cifra de R$472,4 bilhões, o 
que representa 47,8% do total previsto para o período 
compreendido entre 2011 e 2014. 

O dado é bastante alentador, pois todos sabe-
mos que os primeiros anos do Programa são os mais 
difíceis, já que as medidas preparatórias indispensá-
veis à realização dos empreendimentos – tais como 
elaboração de projetos, obtenção de licenciamentos e 
cumprimento dos procedimentos licitatórios – tomam 
bastante tempo, embora correspondam apenas a uma 
parcela pequena do investimento final.

Também se revela animadora a notícia de que fo-
ram concluídos até aqui – repito: concluídos – empreen-

dimentos que, somados, correspondem a 46,4% do valor 
das ações previstas para serem finalizadas até 2014. 

O segundo ponto que quero salientar refere-se 
à simetria dos avanços verificados nos diversos eixos 
do PAC 2. Isto é, os seis eixos – transporte; energia; 
Cidade Melhor; Comunidade Cidadã; Minha Casa, 
Minha Vida; e Água e Luz para Todos – demonstram 
níveis de execução vigorosos.

De fato, somente o planejamento e a execução de 
ações integradas de infraestrutura dotarão o Brasil das 
condições necessárias para torná-lo mais competitivo, a 
fim de assegurar a ampliação do investimento público e 
privado, com vistas à geração de novas oportunidades de 
emprego e à redução das desigualdades regionais e sociais.

Não é suficiente entregar a estrada se não há por-
to para escoar a produção ou energia para alimentar a 
indústria. Logo, não basta realizar melhorias incremen-
tais e pontuais sem pensar no todo. Por essa razão é 
que saúdo a evolução mais simétrica dos projetos de 
diversos eixos e áreas. 

No aspecto social, entre os resultados divulgados no 
último balanço, merecem destaque: a superação de um 
milhão de unidades habitacionais entregues à população; 
o fornecimento de energia para 14,7 milhões de brasileiros, 
antes desassistidos; a conclusão de 492 empreendimentos 
de abastecimento de água e de um milhão de quilômetros 
de canais e redes adutoras; e a inauguração de 1.733 Uni-
dades Básicas de Saúde e de pronto atendimento.

Quero acreditar, Srª Presidente, que estamos 
vencendo, ainda que a duras penas, alguns dos mui-
tos percalços burocráticos que infernizam a vida dos 
gestores públicos bem-intencionados. 

Nesse sentido, penso que determinadas medi-
das, tais como a adoção do Regime Diferenciado de 
Contratação (RDC) tem feito a diferença e ajudado a 
combater a lentidão da máquina estatal. O RDC, que 
na época de sua tramitação nesta Casa foi tão malcom-
preendido e injustamente atacado por alguns setores 
da imprensa, tem dado agilidade às licitações, sem 
qualquer prejuízo à lisura dos procedimentos.

A inversão das fases de julgamento das propostas 
e da habilitação propiciada pelo RDC, com fase recursal 
única, tem sido a principal responsável pela economia 
de tempo que, no caso, por exemplo, da Infraero, re-
duziu em mais de 60 dias o processo de contratação. 

No meu querido Estado de Roraima, o PAC 2 pre-
vê investimentos da ordem de R$2,61 bilhões, sendo 
R$1,579 bilhão de investimento exclusivo e R$1,022 
bilhão em investimento regional. 

O maior volume de recursos de Roraima está 
destinado à construção e manutenção de rodovias e 
à geração de energia. 
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No eixo do transporte, cujo valor total do inves-
timento previsto até 2014 é de R$1,057 bilhão, vale 
mencionar a construção e a pavimentação da BR-432, 
no trecho Vila Novo Paraíso – Entroncamento da BR-
401, que se encontra em fase final de licitação. 

Já no eixo da energia, em que serão aplicados 
R$1,021 bilhão em empreendimentos de caráter regio-
nal, que beneficiarão diretamente o Estado de Rorai-
ma, destaca-se a linha de transmissão que conectará 
Manaus a Boa Vista, que, neste momento, também 
aguarda a finalização da licitação para a obra.

Obras de empreendimentos de igual importância 
estão previstos e em andamento nas áreas de sanea-
mento, saúde, esporte, cultura e urbanização. 

Em janeiro deste ano, o Governo Federal efetuou 
a entrega de retroescavadeiras a nove Municípios de 
Roraima, cujas estradas vicinais se encontram em si-
tuação precária. Essas máquinas, adquiridas com re-
cursos do PAC 2, vão auxiliar a abertura, recuperação 
e conservação de vias, melhorando a circulação de 
mercadorias e pessoas e beneficiando cerca de 14,5 
mil agricultores que se dedicam à agricultura familiar.

Enfim, quero parabenizar a Presidenta Dilma 
Rousseff e toda a equipe de gestores do PAC 2 pelos 
êxitos até aqui alcançados, ressaltando a minha dispo-
sição pessoal de continuar apoiando esse Programa, 
que levará o Brasil a outro patamar de desenvolvimento 
social e econômico.

É o que eu tinha a dizer, Srª Presidente.
Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PR – 

RS) – Obrigada, Senador Sodré Santoro.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PR – 

RS) – A Presidência designa, nos termos do Ofício nº 
40, de 2013, da Liderança do Bloco Parlamentar União 
e Força, os Senadores Gim e Eduardo Amorim para 
integrarem, como membros titular e suplente, respecti-
vamente, a Comissão Temporária destinada a realizar 
levantamento da legislação pertinente à prevenção e 
combate a incêndios no Brasil, criada pelo Requeri-
mento nº 18, de 2013.

É o seguinte o Ofício.

Of. nº 40/2013-BLUFOR

Brasília, 5 de março de 2013

Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos e em resposta 

ao Of. SF nº 457/2013, dirijo-me a Vossa Excelência 
para indicar, pelo Bloco Parlamentar União e Força, 
os Senadores Gim e Eduardo Amorim como membros 
Titular e Suplente, respectivamente, para integrarem 
a Comissão temporária destinada a realizar levanta-

mento da legislação pertinente à prevenção e combate 
de incêndios no Brasil, e elaborar proposta concreta, 
eficaz e de alcance nacional das normas técnicas ne-
cessárias, tendo como referência rigorosos padrões 
internacionais.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa 
Excelência protesto de estima e consideração.

Atenciosamente, – Senador Gim, Líder do Bloco 
Parlamentar União e Força PTB/PR/PSC/PPL.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Peço a palavra pela ordem, Srª Presidente.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PR – 
RS) – Senador Suplicy, V. Exª terá de ser rápido, porque 
tenho de encerrar a sessão. No plenário da Câmara, 
já começa a sessão do Congresso Nacional para exa-
minar o veto dos royalties do petróleo.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Eu lhe agradeceria se eu apenas pudesse completar 
a homenagem que iniciei. O Senador Renan Calheiros 
pediu para que eu...

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PR – 
RS) – De quanto tempo V. Exª precisa, Senador Su-
plicy? Se forem dois minutos...

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Dois minutos, então. Eu respeitarei.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PR – 
RS) – Por favor, Senador Suplicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, vou 
pedir que seja considerado o que eu já havia expres-
sado, mas continuo.

Além da sua dedicação à música, Chorão também 
se interessava pelo cinema. Roteirizou o filme O Mag-
nata, de 2007, estrelado por Paulo Vilhena. Escreveu 
o roteiro de O Cobrador, filme em produção.

Tinha uma linha de roupas, chamada DO.CE.
Apaixonado por skate, Chorão criou o Chorão 

Skate Park, pista indoor localizada em Santos. Ele 
ajudou dezenas, centenas de menores e, antes de se 
dedicar à música, participou de diversos campeonatos 
e foi vice-campeão paulista.

O Santos Futebol Clube, inclusive, vai homena-
geá-lo.

Ao saberem da morte de Chorão, amigos e cole-
gas do universo musical lembraram seus últimos con-
tatos com ele, sempre destacando sua personalidade 
vibrante e obstinada.

Champignon, baixista da banda, disse que, apesar 
das desavenças, ele e Chorão eram amigos. “A gente 
tinha uma relação profissional. Apesar das muitas bri-
gas, éramos amigos há mais de 20 anos.”

Johnny Araújo, que dirigiu O Magnata e diversos 
clipes da banda, resumiu: “Ele tinha uma atitude rock’n 
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roll. Era polêmico por ser verdadeiro, amava música e 
sabia o que queria. Era preciso ter sensibilidade para 
entender o jeito dele.”

Assim, portanto, presto a minha homenagem ao 
Alexandre Magno Abrão, da banda Charlie Brown Jr., 
e peço a inserção em ata de voto de pesar e de con-
dolências a seu filho, Alexandre Abrão.

Em sua homenagem, para concluir, recito um 
pequeno trecho:

Que bom viver, como é bom sonhar
E o que ficou pra trás passou e eu não me importei
Foi até melhor, tive que pensar em algo novo 
que fizesse sentido
Ainda vejo o mundo com os olhos de criança
Que só quer brincar e não tanta “responsa”
Mas a vida cobra sério e realmente não dá pra fugir

Livre pra poder sorrir, sim
Livre pra poder buscar o meu lugar ao sol
Livre pra poder sorrir, sim
Livre pra poder buscar o meu lugar ao sol
Um dia eu espero te reencontrar numa bem melhor

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Obrigada, Senador.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Eu 
vou respeitar os dois minutos que V. Exª me designou.

Peço para transcrever na íntegra.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SENA-
DOR EDUARDO SUPLICY EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e § 
2º, do Regimento Interno.)
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS) 
– Sua solicitação será atendida na forma regimental.

Um pouco de poesia é bom antes da guerra que 
nos espera no outro plenário.

Senador Anibal Diniz.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Obriga-

do, Senadora Ana Amélia.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS) 

– Já antecipando a V. Exª que nós temos de encerrar 
a sessão para a sessão do Congresso.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Per-
feitamente, para correr para a sessão do Congresso, 
porque nós temos hoje uma votação da máxima impor-
tância para o Brasil, que é exatamente essa questão 
dos royalties do petróleo. A gente vai tentar fazer os 
benefícios dos royalties chegarem a todos os Estados.

Srª Presidenta, eu gostaria de informar que hoje 
houve, no Palácio do Planalto, uma audiência, uma 
reunião de trabalho da Presidenta Dilma com todos os 
governadores, prefeitos das capitais e prefeitos das ci-
dades de porte médio, das maiores cidades brasileiras, 
e foi anunciado um grande pacote de investimentos de 
reforço ao PAC, principalmente voltado para as cidades. 
Foram anunciados recursos da ordem de R$33 bilhões.

Eu quero aproveitar para informar que o Governo 
do Estado do Acre foi contemplado, para as áreas de 
saneamento, água e esgoto, com R$251 milhões, um 
projeto que já havia sido apresentado e defendido, tec-
nicamente muito bem elaborado, pelo Governador Tião 
Viana, e obteve a resposta positiva tanto do Ministério 
do Planejamento quanto da própria Presidenta Dilma.

Nesse ato, também, a Ministra do Planejamento, 
Miriam Belchior, fez menção exatamente ao Projeto 
Cidade do Povo, que é um projeto habitacional ultra-
moderno, amazônico, com todas as características da 
Amazônia, que tende a ser um projeto exemplar na 
área de habitação do Brasil.

A gente está muito feliz com essa notícia e, ao 
mesmo tempo, com a notícia que foi dada ao Prefei-
to de Rio Branco, Marcos Alexandre, que também foi 
contemplado no Projeto de Mobilidade Urbana com 
recursos da ordem de R$51 milhões. Então, a gente 
teve duas respostas positivas pela manhã. 

Agora à noite, tivemos uma reunião muito produ-
tiva com o Ministro do Turismo e com ele conseguimos 
a garantia dos investimentos para o Shopping Popular 
de Rio Branco, numa audiência marcada pelo Senador 
Jorge Viana. Estivemos presentes eu, o Senador Jorge 
Viana, o Prefeito Marcos Alexandre e o Governador 
Tião Viana, e tivemos também essa resposta positiva.

Então, eu peço a gentileza de V. Exª no sentido 
de constarem esses dois momentos que aconteceram 
hoje, aqui em Brasília, que foram muito importantes 
para a Prefeitura de Rio Branco e para o Governo do 
Estado. Neste sentido, eu agradeço a V. Exª.

E um assunto que foi amplamente debatido hoje, 
aqui no Senado, sobre o qual eu gostaria também de 
deixar o meu ponto de vista, foi em relação à morte de 
Hugo Chávez. Eu gostaria que constasse dos Anais do 
Senado o artigo do Sr. Rubens Ricupero, que foi Ministro 
da Fazenda em 1994. Ele fez um belo artigo, mostrando 
claramente qual foi a importância – importância política, 
sim – da gestão de Hugo Chávez na Venezuela.

Ao término do seu artigo, ele escreve: 

Não compreender por que milhões de venezue-
lanos choram por Chávez é repetir a experiência 
narrada por Ernesto Sabato sobre a queda de 
Perón, em 1955. O escritor comemorava com 
amigos, intelectuais e profissionais liberais o 
fim do ditador que envergonhava a Argentina, 
até que, em certo momento, teve de entrar na 
cozinha. Lá, todos os empregados choravam...

Se a grande imprensa, se uma elite quer pas-
sar que Chávez não teve grande importância para a 
Venezuela, o povo da Venezuela hoje chora a morte 
do seu líder, exatamente por ele ter dado uma grande 
contribuição para a elevação de milhões e milhões de 
venezuelanos da condição de extrema pobreza para 
uma condição de dignidade social.

Nesse sentido, fica a minha solidariedade ao povo 
venezuelano, aos familiares de Chávez.

Certamente, a América Latina teve, em Hugo 
Chávez, uma grande contribuição no sentido de fazer 
política aos que não têm, aos que não podem, aos que 
não são. É exatamente esse princípio elementar de fa-
zer para todos que nos faz gostar da política.
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Hugo Chávez, ao seu modo, com seus erros e 
acertos, construiu um legado fantástico. Por isso, quero 
me associar ao requerimento apresentado pelo Sena-
dor Randolfe Rodrigues e dizer que nós, brasileiros, 
sim, temos um respeito especial pela imagem e pela 
biografia construída por Hugo Chávez.

Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
SENADOR ANIBAL DINIZ EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e § 
2º, do Regimento Interno.)
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Senador, estou sendo provocada para encerrar 

a sessão. Como havia alertado V. Exª, aguarda-nos 

uma sessão do Congresso Nacional para apreciar os 

royalties do petróleo.

Na forma regimental, a solicitação feita por V. Exª, 
da transcrição do artigo assinado pelo Embaixador 
Rubens Ricupero, será atendida na forma regimental.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Sobre a mesa, ofício que será lido.

É lido o seguinte:
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Of. nº 5/2013-CCT

Brasília, 6 de março de 2013

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em reunião 

realizada nesta data, a Comissão de Ciência, Tecno-
logia, Inovação, Comunicação e Informática elegeu os 
Senadores Zezé Perrella e Alfredo Nascimento, Presi-
dente e Vice-Presidente da Comissão, respectivamente.

Atenciosamente, – Senador João Alberto Souza, 
Presidente Eventual da Comissão de Ciência, Tecno-
logia, Inovação, Comunicação e Informática.  

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.

Sobre a mesa, ofício que será lido.

É lido o seguinte:

Of. nº 20/2013/CMA

Brasília, 5 de março de 2013

Assunto: Solicitação de reconstituição de processado
Senhor Presidente,
Solicito a reconstituição do processado AVS nº 

27/2000, nos termos do Art. 267 do Regimento Interno 
do Senado Federal.

Respeitosamente, – Senador Blairo Maggi, Presi-
dente da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Con-
sumidor e Fiscalização e Controle do Senado Federal.
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – A Presidência defere o expediente que acaba 
de ser lido, nos termos regimentais.

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO  
Nº 125, DE 2013

Requeiro, nos termos do art. 40 do Regimento Interno 
do Senado Federal, com a redação dada pela Resolução 
nº 37, de 1995, que seja considerada como desempenho 
de missão no exterior minha participação, no período de 
21 a 24 de março de 2013, da 128ª Assembléia da União 
Interparlamentar, a realizar-se em Quito, Equador.

Para efeito do disposto no art. 39, comunico que 
estarei ausente do País no período de 20 a 25 de 
março de 2013.

Sala das Sessões – Senadora Ana Amélia, PT-RS.

(À Comissão de Relações Exteriores e Defe-
sa Nacional)

REQUERIMENTO  
Nº 126, DE 2013

Requeiro, nos termos do art. 40 do Regimento 
Interno do Senado Federal, com a redação dada pela 
Resolução nº 37, de 1995, que seja considerada como 
desempenho de missão no exterior a minha participa-
ção, no período de 25 a 30 de março de 2013, de uma 
série de reuniões com parlamentares no Parlamento 

Eslovaco e no Parlamento Tcheco, a realizarem-se nas 
cidades de Bratislava, capital da República Eslovaca 
e Praga, capital da República Tcheca.

O objetivo das visitas é o estreitamento dos la-
ços democráticos entre os países, intensificando o 
relacionamento entre as casas legislativas e troca de 
experiências sobre o seu funcionamento.

Para efeito do disposto no art. 39 do Regimento 
Interno do Senado Federal, comunico que estarei au-
sente do País no período de 22 a 31 de março de 2013.

Sala das Sessões, – Senadora Ana Amélia, 
PP – RS.

(À Comissão de Relações Exteriores e Defe-
sa Nacional)

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Os requerimentos que acabam de ser lidos serão 
encaminhados à Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional.

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO 
Nº 127, DE 2013

Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimen-
to Interno do Senado Federal, a inserção em ata de 
Voto de Congratulações e Aplausos, a Manaus Aero-
táxi Participações (MAP), que iniciou suas operações 
na malha regional no dia 04 de Março de 2013, bem 
como seja encaminhado o referido voto ao senhor 
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Diretor-presidente da Empresa: Marcos Pacheco, no 
seguinte endereço: Aeroporto Internacional Eduardo 
Gomes TPS II – Hangar – Tarumã – CEP 69041-000.

Justificação

 A MAP é uma empresa genuinamente amazonen-
se sediada em Manaus, e tem o propósito de facilitar, 
melhorar a qualidade de vida e gerar mais oportuni-
dade e crescimento das cidades do interior do estado. 
Foi fundada com aplicação de capital exclusivamente 
nacional, assumindo grande importância na região. 
Além de proporcionar mais uma oportunidade de lo-
comoção em uma região de tão grandes dimensões, 
viabiliza a oportunidade de escolha para a população, 
que até hoje era atendida somente por uma empresa 
aérea. A MAP, com apoio de autoridades municipais, 
estaduais e federais tem planos de ampliar os destinos 
o mais breve possível, diz Marcos Pacheco, diretor-
-presidente da Empresa.

Comprometida com o crescimento do Estado e alo-
cação de mão de obra local, já no primeiro ano de atividade 
operacional, a MAP Linhas Aéreas já nasce gerando, em 
torno de 200 empregos diretos e mais aproximadamente 
800 indiretos, sendo grande parte desse volume locali-
zado nos municípios do interior do estado do Amazonas.

Após detalhado estudo, a MAP Linhas Aéreas 
decidiu investir em aeronaves da companhia Franco– 
Italiana ATR, Avions de Transport Régional , empresa 
pioneira neste segmento, com mais de 1.200 aerona-
ves vendidas em todo o mundo. Atualmente, mais 180 
empresas, espalhadas por cerca de 90 países, operam 
com este tipo de equipamento, cuja credibilidade já pode 
ser comprovada inclusive com as aeronaves operadas 
com sucesso na nossa região. Ela tem a relação ideal 
entre conforto e atendimento as localidades pretendidas.

Outro aspecto importante para a implantação da 
malha aérea foi a análise das condições de operação 
sob o ponto de vista ecológico e ambiental. Nesse caso, 
observa-se que, em comparação aos demais modais de 
transportes (rodoviário, ferroviário e fluvial), certamente 
o aéreo é aquele que menos polui e agride o ambiente. 
Assim, a MAP torna-se extremamente oportuna e valo-
rosa, pois vai ao encontro das preocupações ambientais 
regionais, nacionais e internacionais com relação ao meio 
ambiente, ao mesmo tempo em que propicia melhoria 
na qualidade de vida para as populações locais, que 
passam a ser mais bem servidas em sua mobilidade.

Esta iniciativa conta com o apoio do Governo do Es-
tado do Amazonas, no que concerne ao Regime Especial 
sobre a alíquota de combustível, com a redução da alíquota 
de ICMS no produto. Isso proporcionará a oportunidade de 
oferecer tarifas mais acessíveis para a população.

Parabéns a MAP Linhas Aéreas que passa a ser 
a mais nova linha aérea a operar linhas regulares nos 
céus do país e imediatamente torna-se um elemento 
vital da aviação na região amazônica, cujas distâncias e 
isolamento tornam o transporte aéreo uma das espinhas 
dorsais do desenvolvimento econômico de nosso estado. 

Parabéns a MAP Linhas Aéreas por melhorar a 
qualidade de vida, e por gerar oportunidade e cresci-
mento das cidades do interior do Estado do Amazonas!.

Sala das Sessões, 5 de Março de 2013. – Sena-
dora Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.

REQUERIMENTO 
Nº 128, DE 2013

Requeiro, nos termos dos artigos 218 e 221 do 
Regimento Interno do Senado Federal, inserção de 
Voto de Pesar pelo falecimento do Presidente da Ve-
nezuela Hugo Rafael Chávez Frías, ocorrido no dia 
06 de março último, bem como seja encaminhada o 
referido Voto aos seus familiares, amigos e ao povo 
da Venezuela, no seguinte endereço: Embaixada da 
Venezuela em Brasília: Av. das Nações Quadra 803, 
Lote 13 CEP70451-900. Brasilia/DF.

Familiares: 
Senhora Elena (mãe)
Senhor Hugo (pai)
Rosa Virginia, María Gabriela e Hugo Rafael 

(filhos)

Justificação

O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, morreu 
na tarde desta terça-feira (5), aos 58 anos, na capital 
Caracas, após mais de um ano e meio de luta contra 
o câncer. A morte ocorreu às 16h25 locais (17h55 de 
Brasília), segundo o vice-presidente Nicolás Madu-
ro, herdeiro político de Chávez, que fez o anúncio em 
um pronunciamento ao vivo na TV. 

Hugo Rafael Chávez Frias, de 58 anos, nasceu 
em Sabaneta, venezuela, onde foi criado pela avó pa-
terna. Filho de pais professores, teve quatro filhos e se 
casou duas vezes. No primeiro casamento, manteve 
um relacionamento amoroso durante 10 anos com a 
historiadora Herma Marksman.

Aos 17 anos ingressou na Academia Militar da 
Venezuela e, aos 21, se formou em ciências e artes 
militares, na área de engenharia. Na carreira de militar, 
chegou ao posto de tenente-coronel.

Em 1992, Hugo Chávez passou dois anos preso 
após uma tentativa fracassada de aplicar um golpe 
de Estado, no dia 4 de fevereiro, contra o presidente 
Rafael Caldera. Após sair da cadeia, prosseguiu sua 
carreira política.
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Em 1998, Chávez foi eleito presidente da Ve-
nezuela com 56% dos votos, um ano depois do lan-
çamento do Movimento 5ª República, partido político 
de esquerda da Venezuela, fundado por Chávez em 
1997. O partido foi considerado o maior do páis entre 
1998 e 2006, quando foi dissolvido para se juntar ao 
Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV). Contra 
os partidos tradicionais, o presidente eleito prometeu 
combater a pobreza e a corrupção no país.

Ao tomar posse em 1999, dissolveu o Congresso e 
convocou uma Assembleia Nacional Constituinte. Após 
aprovação por referendo da nova Constituição em de-
zembro daquele ano, alterou o nome do país para Re-
pública Bolivariana da Venezuela, ampliou os poderes 
do Executivo, permitiu uma maior intervenção do estado 
na economia, eliminou o Senado e reconheceu os direi-
tos culturais e lingüísticos das comunidades indígenas. 
Em uma nova disputa eleitoral, convocada por ele em 
2000, foi eleito com 55% dos votos e o Pólo Patriótico 
conquistou a maioria dos lugares na Assembleia Nacio-
nal. Em 22 de agosto, Chávez tomou posse e por meio 
da Ley Habilitante, promulgou 49 decretos em um ano, 
sem necessitar de aprovação da Assembleia Nacional.

Crítico do neoliberalismo e dos Estados Unidos, 
o presidente venezuelano durante 14 anos, implantou 
uma política assistencialista para eliminar pobreza, do-
enças, analfabetismo, desnutrição e outros problemas 
sociais no país, tendo estruturado as missões boliva-
rianas para isso, baseado em ampla frente política de 
esquerda e no imenso movimento popular que o respal-
da, a Venezuela avançou na construção do bem-estar 
social e na elevação da consciência política do povo.

Já enfermo, mas consciente das suas elevadas 
responsabilidades perante a Nação, o povo e os países 
irmãos, Chávez aceitou o desafio do embate eleitoral que 
culminou com sua vitória retumbante em 7 de outubro 
do ano passado, ocasião em que afirmou: “O que o que 
está em jogo é a própria Pátria”. Consciente das dimen-
sões que essa batalha tinha para a América Latina e o 
mundo, o líder da Revolução cubana, Fidel Castro, dis-
se que “poucas vezes, talvez nunca, pôde-se refletir, tão 
nitidamente, uma luta de ideias entre o capitalismo e o 
socialismo como a que se expressa hoje na Venezuela”.

O falecimento de Hugo Chavez acarreta numa 
grande perda e abre uma imensa lacuna. Neste momen-
to de dor desta tragédia histórica que hoje toca a nossa 
pátria, nós chamamos todos os compatriotas, homens, 
mulheres de todas as idades, a ser vigilantes da paz do 
respeito, do amor, da tranquilidade desta pátria, transmi-
tem meus sentimentos a seus familiares e amigos. Não é 
fácil substituir um líder do seu porte e da sua dimensão. 

Desejo que os amigos, admiradores e o povo 
venezuelano marchem adiante, sob a nova liderança, 

com a luz e a força das ideias e do exemplo de Chávez. 
Sempre! Seu legado não morrerá nunca.

Sala das Sessões, 6 de Março de 2013. – Sena-
dora Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.

REQUERIMENTO 
Nº 129, DE 2013

Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento 
Interno do Senado Federal, a inserção em ata de Voto 
de Congratulações e Aplausos, a ministra Eleonora Me-
nicucci, que é uma das personalidades homenageadas 
pela V Medalha Ruth Cardoso, bem como seja encami-
nhado o referido voto no seguinte endereço: Secretaria 
de Políticas para as Mulheres – SPM: Via N1 Leste S/
nº, Pavilhão das Metas, Praça dos 3 Poderes – Zona 
Cívico-Administrativa CEP: 70150-908 Brasília DF.

Justificação

 A ministra Eleonora Menicucci, da Secretaria de 
Políticas para as Mulheres da Presidência da República 
(SPM-PR) é uma das personalidades homenageadas 
pela V Medalha Ruth Cardoso. A entrega aconteceu 
nesta segunda-feira no dia 04 de Março de 2013, às 
19h30, no Palácio dos Bandeirantes, na capital paulista.

Concedida pelo Conselho Estadual da Condição 
Feminina, a honraria é destinada a mulheres que se 
destacam por trabalhos voltados à igualdade de gênero. 
Eleonora é reconhecida pela gestão da SPM, desde 
fevereiro de 2012, e por suas atuações no movimento 
feminista, na defesa dos direitos humanos e na ciên-
cia, como pesquisadora e professora.

Mineira da cidade de Lavras, a ministra Eleonora 
foi militante política em organizações de esquerda con-
tra o regime militar. Presa em 1971, passou quase três 
anos no presídio Tirantes, em São Paulo. Ao sair da 
prisão, iniciou carreira docente na Universidade Fede-
ral da Paraíba. Como pesquisadora e professora titular 
da Universidade Federal de São Paulo, publicou vários 
artigos e estudos acadêmicos sobre a situação das 
mulheres nos campos da saúde, violência e trabalho.

Eleonora Menicucci de Oliveira. Professora Ti-
tular em Saúde Coletiva no Departamento de Medici-
na Preventiva da Universidade Federal de São Paulo 
(Unifesp). Atualmente é Pró-Reitora de Extensão da 
Unifesp – Universidade Federal de São Paulo. Possui 
graduação em Ciências Sociais pela Universidade 
Federal de Minas Gerais (1974), mestrado em Socio-
logia pela Universidade Federal da Paraíba (1983), 
doutorado em Ciência Política pela Universidade de 
São Paulo (1990), pós-doutorado em Saúde e Trabalho 
das Mulheres pela Facultá de Medicina della Universitá 
Degli Studi Di Milano (1994/1995) e livre docência em 
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Saúde Coletiva pela Faculdade de Saúde Pública da 
Universidade de São Paulo (1996).

Experiência acadêmica e docente nas áreas de So-
ciologia e Saúde Coletiva, com ênfase em Sociologia da 
Saúde, atuando principalmente nos seguintes campos de 
pesquisa: saúde e relações de gênero; violência de gênero 
e saúde; mulher trabalhadora e saúde; saúde reprodutiva 
e direitos sexuais. Sua trajetória acadêmica é marcada por 
participações em conselhos e comissões e por consultorias 
em políticas públicas e direitos das mulheres.

Parabéns ministra Eleonora pela sua história de 
luta pelas mulheres!!

Sala das Sessões, 5 de Março de 2013. – Sena-
dora Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – A Presidência encaminhará os votos solicitados.

Os requerimentos vão ao Arquivo.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – O requerimento lido será despachado à Mesa 
para decisão.

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.

São lidos os seguintes:
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Os requerimentos lidos serão despachados à 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS) 
– A Presidência recebeu, da Câmara dos Deputados, 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 30, de 2013 (nº 
585/2012, naquela Casa), que aprova o texto da Deci-

são do Conselho do Mercado Comum do Mercosul nº 
37/08, aprovado durante a XXXVI Reunião Ordinária 
do Conselho do Mercado Comum (CMC), em Salva-
dor, em 15 de dezembro de 2008, que estabelece a 
estrutura do Instituto Social do Mercosul – ISM. 

É o seguinte o Projeto:
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – O Projeto de Decreto Legislativo nº 30, de 
2013, vai à Comissão de Relações Exteriores e De-
fesa Nacional, onde poderá receber emendas pelo 
prazo de cinco dias úteis, tendo a referida Comissão 
o prazo de 15 dias úteis para opinar sobre a matéria, 
prorrogável por igual período, nos termos do art. 376, 
III, do Regimento Interno.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – A Presidência defere nos termos do art. 256, § 

2º, I, do Regimento Interno, o Requerimento nº 1.187, 
de 2012, da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre 
Tráfico Nacional e Internacional de Pessoas no Brasil, 
que solicita a retirada do Projeto de Lei do Senado nº 
766, de 2011. 

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que 
serão lidos.

São lidos os seguintes:
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PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 69, DE 2013

Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997, que institui o Código de Trânsito Brasi-
leiro, para tornar mais restrita a possibilidade 
de realização de transporte de passageiros 
em compartimento de carga dos veículos.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O inciso II do art. 230 da Lei nº 9.503, de 

23 de setembro de 1997, passa a vigorar com a se-
guinte redação:

“Art. 230.  .......................................................
 .......................................................................
II – transportando passageiros em comparti-
mento de carga, salvo com permissão da au-
toridade competente e na forma estabelecida 
pelo CONTRAN;
 ............................................................. ” (NR)

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

Entre as preocupações presentes no Código de 
Trânsito Brasileiro (CTB), instituído pela Lei nº 9.503, 
de 1997, inclui-se o combate ao transporte de pessoas 
em compartimento de carga dos veículos. Embora seja 
uma alternativa bastante econômica de transporte de 
passageiros, o chamado “pau-de-arara” – prática até 
então muito comum no interior do País – apresenta 
uma série de inconvenientes. Para além do desconfor-
to, trata-se de uma forma de transporte desprovida de 
qualquer segurança para os passageiros. Isto porque 
as características desses veículos, cujos compartimen-
tos de carga não foram projetados para o transporte 
de pessoas, transformam colisões de pequena monta 
em acidentes de grandes proporções.

Nesse sentido, o CTB proíbe o transporte de “pas-
sageiros em compartimento de carga, salvo por motivo 
de força maior, com permissão da autoridade compe-
tente e na forma estabelecida pelo CONTRAN” (des-
tacamos). Assim, o legislador tinha em mente controlar 
a utilização dessa forma de transporte, reservando-a 
apenas para situações excepcionais.

Ocorre que a redação dada, ao excetuar as situ-
ações classificadas como de “força maior”, abriu efeti-
vamente a possibilidade de burlar o rigor do texto legal, 
uma vez que o conceito de “força maior” não foi clari-
ficado no Código Civil, nem os tribunais são capazes 
de oferecer uma distinção entre aquela expressão e e 
a dos “casos fortuitos”, o que enfraquece a vedação 
desejada pelo CTB.

Dessa maneira, nosso objetivo é o de suprimir 
a expressão “por motivo de força maior” da redação 
dada pelo art. 230, II, do CTB, de forma que somente 
a autoridade com jurisdição sobre a via possa, com 
base na regulamentação do Conselho Nacional de 
Trânsito (CONTRAN), autorizar essa forma de trans-
porte, nas circunstâncias que a considerar efetivamen-
te necessária.

Ante os motivos expostos, esperamos contar 
com o voto de apoio dos nobres colegas de Congres-
so Nacional.

Sala das Sessões, – Senador Ivo Cassol.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997

Mensagem de veto 
Texto compilado 
(Vide Lei nº 12.619. de 2012)

Institui o Código de Trânsito Brasileiro.

O Presidente da República Faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I 
Disposições Preliminares

Art. 1º O trânsito de qualquer natureza nas vias 
terrestres do território nacional, abertas à circulação, 
rege-se por este Código.

§ 1º Considera-se trânsito a utilização das vias 
por pessoas, veículos e animais, isolados ou em gru-
pos, conduzidos ou não, para fins de circulação, para-
da, estacionamento e operação de carga ou descarga.

§ 2º O trânsito, em condições seguras, é um direito 
de todos e dever dos órgãos e entidades componentes 
do Sistema Nacional de Trânsito, a estes cabendo, no 
âmbito das respectivas competências, adotar as me-
didas destinadas a assegurar esse direito.

§ 3º Os órgãos e entidades componentes do Sis-
tema Nacional de Trânsito respondem, no âmbito das 
respectivas competências, objetivamente, por danos 
causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão 
ou erro na execução e manutenção de programas, 
projetos e serviços que garantam o exercício do direito 
do trânsito seguro.

§ 4º (VETADO)
§ 5º Os órgãos e entidades de trânsito perten-

centes ao Sistema Nacional de Trânsito darão priori-
dade em suas ações à defesa da vida, nela incluída a 
preservação da saúde e do meio-ambiente.

Art. 2º São vias terrestres urbanas e rurais as 
ruas, as avenidas, os logradouros, os caminhos, as 
passagens, as estradas e as rodovias, que terão seu 
uso regulamentado pelo órgão ou entidade com cir-
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cunscrição sobre elas, de acordo com as peculiarida-
des locais e as circunstâncias especiais.

Parágrafo único. Para os efeitos deste Código, 
são consideradas vias terrestres as praias abertas à 
circulação pública e as vias internas pertencentes aos 
condomínios constituídos por unidades autônomas.

Art. 3º As disposições deste Código são aplicá-
veis a qualquer veículo, bem como aos proprietários, 
condutores dos veículos nacionais ou estrangeiros e 
às pessoas nele expressamente mencionadas.

Art. 4º Os conceitos e definições estabelecidos 
para os efeitos deste Código são os constantes do 
Anexo I.

CAPÍTULO II 
Do Sistema Nacional de Trânsito

Seção I 
Disposições Gerais

Art. 5º O Sistema Nacional de Trânsito é o con-
junto de órgãos e entidades da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios que tem por finalidade 
o exercício das atividades de planejamento, adminis-
tração, normatização, pesquisa, registro e licenciamen-
to de veículos, formação, habilitação e reciclagem de 
condutores, educação, engenharia, operação do sis-
tema viário, policiamento, fiscalização, julgamento de 
infrações e de recursos e aplicação de penalidades.

Art. 6º São objetivos básicos do Sistema Nacio-
nal de Trânsito:

I – estabelecer diretrizes da Política Nacional de 
Trânsito, com vistas à segurança, à fluidez, ao confor-
to, à defesa ambiental e à educação para o trânsito, e 
fiscalizar seu cumprimento;

II – fixar, mediante normas e procedimentos, a 
padronização de critérios técnicos, financeiros e admi-
nistrativos para a execução das atividades de trânsito;

III – estabelecer a sistemática de fluxos perma-
nentes de informações entre os seus diversos órgãos 
e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a 
integração do Sistema.

Seção II 
Da Composição e da Competência do Sistema 

Nacional de Trânsito
Art. 7º Compõem o Sistema Nacional de Trânsito 

os seguintes órgãos e entidades:
I – o Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, 

coordenador do Sistema e órgão máximo normativo 
e consultivo;

II – os Conselhos Estaduais de Trânsito – CE-
TRAN e o Conselho de Trânsito do Distrito Federal 
– CONTRANDIFE, órgãos normativos, consultivos e 
coordenadores; 

III – os órgãos e entidades executivos de trân-
sito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios;

IV – os órgãos e entidades executivos rodoviá-
rios da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios;

V – a Polícia Rodoviária Federal;
VI – as Polícias Militares dos Estados e do Dis-

trito Federal; e
VII – as Juntas Administrativas de Recursos de 

Infrações – JARI.
Art. 7o-A. A autoridade portuária ou a entidade 

concessionária de porto organizado poderá celebrar 
convênios com os órgãos previstos no art. 7o, com a 
interveniência dos Municípios e Estados, juridicamente 
interessados, para o fim específico de facilitar a autu-
ação por descumprimento da legislação de trânsito. 
(Incluído pela Lei nº 12.058, de 2009)

§ 1o O convênio valerá para toda a área física do 
porto organizado, inclusive, nas áreas dos terminais 
alfandegados, nas estações de transbordo, nas ins-
talações portuárias públicas de pequeno porte e nos 
respectivos estacionamentos ou vias de trânsito inter-
nas. (Incluído pela Lei nº 12.058, de 2009)

§ 2o (VETADO) (Incluído pela Lei nº 12.058, de 
2009)

§ 3o (VETADO) (Incluído pela Lei nº 12.058, de 
2009)

Art. 8º Os Estados, o Distrito Federal e os Muni-
cípios organizarão os respectivos órgãos e entidades 
executivos de trânsito e executivos rodoviários, estabe-
lecendo os limites circunscricionais de suas atuações.

Art. 9º O Presidente da República designará o 
ministério ou órgão da Presidência responsável pela 
coordenação máxima do Sistema Nacional de Trânsito, 
ao qual estará vinculado o CONTRAN e subordinado 
o órgão máximo executivo de trânsito da União.

Art. 10. O Conselho Nacional de Trânsito – CON-
TRAN, com sede no Distrito Federal e presidido pelo 
dirigente do órgão máximo executivo de trânsito da 
União, tem a seguinte composição:

I – (VETADO)
II – (VETADO)
III – um representante do Ministério da Ciência 

e Tecnologia;
IV – um representante do Ministério da Educa-

ção e do Desporto;
V – um representante do Ministério do Exército;
VI – um representante do Ministério do Meio Am-

biente e da Amazônia Legal;
VII – um representante do Ministério dos Trans-

portes;
VIII – (VETADO)
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IX – (VETADO)
X – (VETADO)
XI – (VETADO)
XII – (VETADO)
XIII – (VETADO)
XIV – (VETADO)
XV – (VETADO)
XVI – (VETADO)
XVII – (VETADO)
XVIII – (VETADO)
XIX – (VETADO)
XX – um representante do ministério ou órgão 

coordenador máximo do Sistema Nacional de Trânsito;
XXI – (VETADO)
XXII – um representante do Ministério da Saúde. 

(Incluído pela Lei nº 9.602, de 1998)
XXIII – um representante do Ministério da Justi-

ça. (Incluído pela Medida Provisória nº 415, de 2008)
XXIII – 1 (um) representante do Ministério da 

Justiça. (Incluído pela Lei nº 11.705, de 2008)
§ 1º (VETADO)
§ 2º (VETADO)
§ 3º (VETADO)
Art. 11. (VETADO)
Art. 12. Compete ao CONTRAN:
I – estabelecer as normas regulamentares refe-

ridas neste Código e as diretrizes da Política Nacional 
de Trânsito;

II – coordenar os órgãos do Sistema Nacional de 
Trânsito, objetivando a integração de suas atividades;

III – (VETADO)
IV – criar Câmaras Temáticas;
V – estabelecer seu regimento interno e as di-

retrizes para o funcionamento dos CETRAN e CON-
TRANDIFE;

VI – estabelecer as diretrizes do regimento das 
JARI;

VII – zelar pela uniformidade e cumprimento das 
normas contidas neste Código e nas resoluções com-
plementares;

VIII – estabelecer e normatizar os procedimentos 
para a imposição, a arrecadação e a compensação 
das multas por infrações cometidas em unidade da 
Federação diferente da do licenciamento do veículo;

IX – responder às consultas que lhe forem formu-
ladas, relativas à aplicação da legislação de trânsito;

X – normatizar os procedimentos sobre a apren-
dizagem, habilitação, expedição de documentos de 
condutores, e registro e licenciamento de veículos;

XI – aprovar, complementar ou alterar os dispo-
sitivos de sinalização e os dispositivos e equipamen-
tos de trânsito;

XII – apreciar os recursos interpostos contra as de-
cisões das instâncias inferiores, na forma deste Código;

XIII – avocar, para análise e soluções, proces-
sos sobre conflitos de competência ou circunscrição, 
ou, quando necessário, unificar as decisões adminis-
trativas; e

XIV – dirimir conflitos sobre circunscrição e com-
petência de trânsito no âmbito da União, dos Estados 
e do Distrito Federal.

Art. 13. As Câmaras Temáticas, órgãos técnicos 
vinculados ao CONTRAN, são integradas por especia-
listas e têm como objetivo estudar e oferecer sugestões 
e embasamento técnico sobre assuntos específicos 
para decisões daquele colegiado.

§ 1º Cada Câmara é constituída por especialistas 
representantes de órgãos e entidades executivos da 
União, dos Estados, ou do Distrito Federal e dos Mu-
nicípios, em igual número, pertencentes ao Sistema 
Nacional de Trânsito, além de especialistas represen-
tantes dos diversos segmentos da sociedade relaciona-
dos com o trânsito, todos indicados segundo regimento 
específico definido pelo CONTRAN e designados pelo 
ministro ou dirigente coordenador máximo do Sistema 
Nacional de Trânsito.

§ 2º Os segmentos da sociedade, relacionados 
no parágrafo anterior, serão representados por pessoa 
jurídica e devem atender aos requisitos estabelecidos 
pelo CONTRAN.

§ 3º Os coordenadores das Câmaras Temáticas 
serão eleitos pelos respectivos membros.

§ 4º (VETADO)
I – (VETADO)
II – (VETADO)
III – (VETADO)
IV – (VETADO)
Art. 14. Compete aos Conselhos Estaduais de 

Trânsito – CETRAN e ao Conselho de Trânsito do Dis-
trito Federal – CONTRANDIFE:

I – cumprir e fazer cumprir a legislação e as nor-
mas de trânsito, no âmbito das respectivas atribuições;

II – elaborar normas no âmbito das respectivas 
competências;

III – responder a consultas relativas à aplicação da 
legislação e dos procedimentos normativos de trânsito;

IV – estimular e orientar a execução de campa-
nhas educativas de trânsito;

V – julgar os recursos interpostos contra decisões:
a) das JARI;
b) dos órgãos e entidades executivos estaduais, 

nos casos de inaptidão permanente constatados nos 
exames de aptidão física, mental ou psicológica;

VI – indicar um representante para compor a 
comissão examinadora de candidatos portadores de 
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deficiência física à habilitação para conduzir veículos 
automotores;

VII – (VETADO)
VIII – acompanhar e coordenar as atividades de 

administração, educação, engenharia, fiscalização, 
policiamento ostensivo de trânsito, formação de con-
dutores, registro e licenciamento de veículos, articu-
lando os órgãos do Sistema no Estado, reportando-se 
ao CONTRAN;

IX – dirimir conflitos sobre circunscrição e com-
petência de trânsito no âmbito dos Municípios; e

X – informar o CONTRAN sobre o cumprimento 
das exigências definidas nos §§ 1º e 2º do art. 333.

XI – designar, em caso de recursos deferidos e 
na hipótese de reavaliação dos exames, junta especial 
de saúde para examinar os candidatos à habilitação 
para conduzir veículos automotores. (Incluído pela Lei 
nº 9.602, de 1998)

Parágrafo único. Dos casos previstos no inciso 
V, julgados pelo órgão, não cabe recurso na esfera 
administrativa.

Art. 15. Os presidentes dos CETRAN e do CON-
TRANDIFE são nomeados pelos Governadores dos 
Estados e do Distrito Federal, respectivamente, e deve-
rão ter reconhecida experiência em matéria de trânsito.

§ 1º Os membros dos CETRAN e do CONTRAN-
DIFE são nomeados pelos Governadores dos Estados 
e do Distrito Federal, respectivamente.

§ 2º Os membros do CETRAN e do CONTRAN-
DIFE deverão ser pessoas de reconhecida experiên-
cia em trânsito.

§ 3º O mandato dos membros do CETRAN e do 
CONTRANDIFE é de dois anos, admitida a recondução. 

Art. 16. Junto a cada órgão ou entidade execu-
tivos de trânsito ou rodoviário funcionarão Juntas Ad-
ministrativas de Recursos de Infrações – JARI, órgãos 
colegiados responsáveis pelo julgamento dos recursos 
interpostos contra penalidades por eles impostas.

Parágrafo único. As JARI têm regimento próprio, 
observado o disposto no inciso VI do art. 12, e apoio 
administrativo e financeiro do órgão ou entidade junto 
ao qual funcionem.

Art. 17. Compete às JARI:
I – julgar os recursos interpostos pelos infratores;
II – solicitar aos órgãos e entidades executivos 

de trânsito e executivos rodoviários informações com-
plementares relativas aos recursos, objetivando uma 
melhor análise da situação recorrida;

III – encaminhar aos órgãos e entidades execu-
tivos de trânsito e executivos rodoviários informações 
sobre problemas observados nas autuações e aponta-
dos em recursos, e que se repitam sistematicamente.

Art. 18. (VETADO)

Art. 19. Compete ao órgão máximo executivo de 
trânsito da União:

I – cumprir e fazer cumprir a legislação de trânsito 
e a execução das normas e diretrizes estabelecidas 
pelo CONTRAN, no âmbito de suas atribuições;

II – proceder à supervisão, à coordenação, à cor-
reição dos órgãos delegados, ao controle e à fiscali-
zação da execução da Política Nacional de Trânsito e 
do Programa Nacional de Trânsito;

III – articular-se com os órgãos dos Sistemas 
Nacionais de Trânsito, de Transporte e de Segurança 
Pública, objetivando o combate à violência no trânsito, 
promovendo, coordenando e executando o controle 
de ações para a preservação do ordenamento e da 
segurança do trânsito;

IV – apurar, prevenir e reprimir a prática de atos 
de improbidade contra a fé pública, o patrimônio, ou a 
administração pública ou privada, referentes à segu-
rança do trânsito;

V – supervisionar a implantação de projetos e 
programas relacionados com a engenharia, educação, 
administração, policiamento e fiscalização do trânsito 
e outros, visando à uniformidade de procedimento;

VI – estabelecer procedimentos sobre a apren-
dizagem e habilitação de condutores de veículos, a 
expedição de documentos de condutores, de registro 
e licenciamento de veículos;

VII – expedir a Permissão para Dirigir, a Carteira 
Nacional de Habilitação, os Certificados de Registro 
e o de Licenciamento Anual mediante delegação aos 
órgãos executivos dos Estados e do Distrito Federal;

VIII – organizar e manter o Registro Nacional de 
Carteiras de Habilitação – RENACH;

IX – organizar e manter o Registro Nacional de 
Veículos Automotores – RENAVAM;

X – organizar a estatística geral de trânsito no 
território nacional, definindo os dados a serem forne-
cidos pelos demais órgãos e promover sua divulgação;

XI – estabelecer modelo padrão de coleta de in-
formações sobre as ocorrências de acidentes de trân-
sito e as estatísticas do trânsito;

XII – administrar fundo de âmbito nacional desti-
nado à segurança e à educação de trânsito;

XIII – coordenar a administração da arrecada-
ção de multas por infrações ocorridas em localidade 
diferente daquela da habilitação do condutor infrator e 
em unidade da Federação diferente daquela do licen-
ciamento do veículo;

XIV – fornecer aos órgãos e entidades do Sistema 
Nacional de Trânsito informações sobre registros de ve-
ículos e de condutores, mantendo o fluxo permanente 
de informações com os demais órgãos do Sistema;
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XV – promover, em conjunto com os órgãos com-
petentes do Ministério da Educação e do Desporto, de 
acordo com as diretrizes do CONTRAN, a elaboração 
e a implementação de programas de educação de trân-
sito nos estabelecimentos de ensino;

XVI – elaborar e distribuir conteúdos programá-
ticos para a educação de trânsito;

XVII – promover a divulgação de trabalhos téc-
nicos sobre o trânsito;

XVIII – elaborar, juntamente com os demais ór-
gãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito, e 
submeter à aprovação do CONTRAN, a complemen-
tação ou alteração da sinalização e dos dispositivos e 
equipamentos de trânsito;

XIX – organizar, elaborar, complementar e alterar 
os manuais e normas de projetos de implementação 
da sinalização, dos dispositivos e equipamentos de 
trânsito aprovados pelo CONTRAN;

XX – expedir a permissão internacional para 
conduzir veículo e o certificado de passagem nas al-
fândegas, mediante delegação aos órgãos executivos 
dos Estados e do Distrito Federal;

XXI – promover a realização periódica de reuni-
ões regionais e congressos nacionais de trânsito, bem 
como propor a representação do Brasil em congressos 
ou reuniões internacionais;

XXII – propor acordos de cooperação com or-
ganismos internacionais, com vistas ao aperfeiçoa-
mento das ações inerentes à segurança e educação 
de trânsito;

XXIII – elaborar projetos e programas de forma-
ção, treinamento e especialização do pessoal encar-
regado da execução das atividades de engenharia, 
educação, policiamento ostensivo, fiscalização, ope-
ração e administração de trânsito, propondo medidas 
que estimulem a pesquisa científica e o ensino técnico-
-profissional de interesse do trânsito, e promovendo a 
sua realização;

XXIV – opinar sobre assuntos relacionados ao 
trânsito interestadual e internacional;

XXV – elaborar e submeter à aprovação do CON-
TRAN as normas e requisitos de segurança veicular 
para fabricação e montagem de veículos, consoante 
sua destinação;

XXVI – estabelecer procedimentos para a conces-
são do código marca-modelo dos veículos para efeito 
de registro, emplacamento e licenciamento;

XXVII – instruir os recursos interpostos das deci-
sões do CONTRAN, ao ministro ou dirigente coorde-
nador máximo do Sistema Nacional de Trânsito;

XXVIII – estudar os casos omissos na legislação 
de trânsito e submetê-los, com proposta de solução, ao 

Ministério ou órgão coordenador máximo do Sistema 
Nacional de Trânsito;

XXIX – prestar suporte técnico, jurídico, adminis-
trativo e financeiro ao CONTRAN.

§ 1º Comprovada, por meio de sindicância, a defi-
ciência técnica ou administrativa ou a prática constante 
de atos de improbidade contra a fé pública, contra o 
patrimônio ou contra a administração pública, o órgão 
executivo de trânsito da União, mediante aprovação do 
CONTRAN, assumirá diretamente ou por delegação, 
a execução total ou parcial das atividades do órgão 
executivo de trânsito estadual que tenha motivado a 
investigação, até que as irregularidades sejam sanadas.

§ 2º O regimento interno do órgão executivo de 
trânsito da União disporá sobre sua estrutura organi-
zacional e seu funcionamento.

§ 3º Os órgãos e entidades executivos de trânsi-
to e executivos rodoviários da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios fornecerão, obriga-
toriamente, mês a mês, os dados estatísticos para os 
fins previstos no inciso X.

Art. 20. Compete à Polícia Rodoviária Federal, no 
âmbito das rodovias e estradas federais:

I – cumprir e fazer cumprir a legislação e as nor-
mas de trânsito, no âmbito de suas atribuições;

II – realizar o patrulhamento ostensivo, executan-
do operações relacionadas com a segurança pública, 
com o objetivo de preservar a ordem, incolumidade 
das pessoas, o patrimônio da União e o de terceiros;

III – aplicar e arrecadar as multas impostas por 
infrações de trânsito, as medidas administrativas decor-
rentes e os valores provenientes de estada e remoção 
de veículos, objetos, animais e escolta de veículos de 
cargas superdimensionadas ou perigosas;

IV – efetuar levantamento dos locais de acidentes 
de trânsito e dos serviços de atendimento, socorro e 
salvamento de vítimas;

V – credenciar os serviços de escolta, fiscalizar 
e adotar medidas de segurança relativas aos servi-
ços de remoção de veículos, escolta e transporte de 
carga indivisível;

VI – assegurar a livre circulação nas rodovias fe-
derais, podendo solicitar ao órgão rodoviário a adoção 
de medidas emergenciais, e zelar pelo cumprimento 
das normas legais relativas ao direito de vizinhança, 
promovendo a interdição de construções e instalações 
não autorizadas;

VII – coletar dados estatísticos e elaborar estudos 
sobre acidentes de trânsito e suas causas, adotando 
ou indicando medidas operacionais preventivas e en-
caminhando-os ao órgão rodoviário federal;

VIII – implementar as medidas da Política Nacio-
nal de Segurança e Educação de Trânsito;
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IX – promover e participar de projetos e progra-
mas de educação e segurança, de acordo com as di-
retrizes estabelecidas pelo CONTRAN;

X – integrar-se a outros órgãos e entidades do 
Sistema Nacional de Trânsito para fins de arrecadação 
e compensação de multas impostas na área de sua 
competência, com vistas à unificação do licenciamento, 
à simplificação e à celeridade das transferências de 
veículos e de prontuários de condutores de uma para 
outra unidade da Federação;

XI – fiscalizar o nível de emissão de poluentes e 
ruído produzidos pelos veículos automotores ou pela 
sua carga, de acordo com o estabelecido no art. 66, 
além de dar apoio, quando solicitado, às ações espe-
cíficas dos órgãos ambientais.

Art. 21. Compete aos órgãos e entidades executi-
vos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Fe-
deral e dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição:

I – cumprir e fazer cumprir a legislação e as nor-
mas de trânsito, no âmbito de suas atribuições;

II – planejar, projetar, regulamentar e operar o 
trânsito de veículos, de pedestres e de animais, e 
promover o desenvolvimento da circulação e da se-
gurança de ciclistas;

III – implantar, manter e operar o sistema de si-
nalização, os dispositivos e os equipamentos de con-
trole viário;

IV – coletar dados e elaborar estudos sobre os 
acidentes de trânsito e suas causas;

V – estabelecer, em conjunto com os órgãos de 
policiamento ostensivo de trânsito, as respectivas dire-
trizes para o policiamento ostensivo de trânsito;

VI – executar a fiscalização de trânsito, autuar, 
aplicar as penalidades de advertência, por escrito, e 
ainda as multas e medidas administrativas cabíveis, 
notificando os infratores e arrecadando as multas que 
aplicar;

VII – arrecadar valores provenientes de estada e 
remoção de veículos e objetos, e escolta de veículos 
de cargas superdimensionadas ou perigosas;

VIII – fiscalizar, autuar, aplicar as penalidades e 
medidas administrativas cabíveis, relativas a infrações 
por excesso de peso, dimensões e lotação dos veículos, 
bem como notificar e arrecadar as multas que aplicar;

IX – fiscalizar o cumprimento da norma contida 
no art. 95, aplicando as penalidades e arrecadando as 
multas nele previstas;

X – implementar as medidas da Política Nacional 
de Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito;

XI – promover e participar de projetos e progra-
mas de educação e segurança, de acordo com as di-
retrizes estabelecidas pelo CONTRAN;

XII – integrar-se a outros órgãos e entidades do 
Sistema Nacional de Trânsito para fins de arrecadação 
e compensação de multas impostas na área de sua 
competência, com vistas à unificação do licenciamento, 
à simplificação e à celeridade das transferências de 
veículos e de prontuários de condutores de uma para 
outra unidade da Federação;

XIII – fiscalizar o nível de emissão de poluentes 
e ruído produzidos pelos veículos automotores ou pela 
sua carga, de acordo com o estabelecido no art. 66, 
além de dar apoio às ações específicas dos órgãos 
ambientais locais, quando solicitado;

XIV – vistoriar veículos que necessitem de auto-
rização especial para transitar e estabelecer os requi-
sitos técnicos a serem observados para a circulação 
desses veículos.

Parágrafo único. (VETADO)
Art. 22. Compete aos órgãos ou entidades exe-

cutivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, 
no âmbito de sua circunscrição:

I – cumprir e fazer cumprir a legislação e as nor-
mas de trânsito, no âmbito das respectivas atribuições;

II – realizar, fiscalizar e controlar o processo de 
formação, aperfeiçoamento, reciclagem e suspensão 
de condutores, expedir e cassar Licença de Apren-
dizagem, Permissão para Dirigir e Carteira Nacional 
de Habilitação, mediante delegação do órgão federal 
competente;

III – vistoriar, inspecionar quanto às condições de 
segurança veicular, registrar, emplacar, selar a placa, 
e licenciar veículos, expedindo o Certificado de Regis-
tro e o Licenciamento Anual, mediante delegação do 
órgão federal competente;

IV – estabelecer, em conjunto com as Polícias 
Militares, as diretrizes para o policiamento ostensivo 
de trânsito;

V – executar a fiscalização de trânsito, autuar e 
aplicar as medidas administrativas cabíveis pelas in-
frações previstas neste Código, excetuadas aquelas 
relacionadas nos incisos VI e VIII do art. 24, no exer-
cício regular do Poder de Polícia de Trânsito;

VI – aplicar as penalidades por infrações previstas 
neste Código, com exceção daquelas relacionadas nos 
incisos VII e VIII do art. 24, notificando os infratores e 
arrecadando as multas que aplicar;

VII – arrecadar valores provenientes de estada 
e remoção de veículos e objetos;

VIII – comunicar ao órgão executivo de trânsito da 
União a suspensão e a cassação do direito de dirigir 
e o recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação;

IX – coletar dados estatísticos e elaborar estudos 
sobre acidentes de trânsito e suas causas;
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X – credenciar órgãos ou entidades para a exe-
cução de atividades previstas na legislação de trân-
sito, na forma estabelecida em norma do CONTRAN;

XI – implementar as medidas da Política Nacio-
nal de Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito;

XII – promover e participar de projetos e progra-
mas de educação e segurança de trânsito de acordo 
com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN;

XIII – integrar-se a outros órgãos e entidades do 
Sistema Nacional de Trânsito para fins de arrecadação 
e compensação de multas impostas na área de sua 
competência, com vistas à unificação do licenciamento, 
à simplificação e à celeridade das transferências de 
veículos e de prontuários de condutores de uma para 
outra unidade da Federação;

XIV – fornecer, aos órgãos e entidades execu-
tivos de trânsito e executivos rodoviários municipais, 
os dados cadastrais dos veículos registrados e dos 
condutores habilitados, para fins de imposição e no-
tificação de penalidades e de arrecadação de multas 
nas áreas de suas competências;

XV – fiscalizar o nível de emissão de poluentes e 
ruído produzidos pelos veículos automotores ou pela 
sua carga, de acordo com o estabelecido no art. 66, 
além de dar apoio, quando solicitado, às ações espe-
cíficas dos órgãos ambientais locais;

XVI – articular-se com os demais órgãos do Sis-
tema Nacional de Trânsito no Estado, sob coordenação 
do respectivo CETRAN.

Art. 23. Compete às Polícias Militares dos Esta-
dos e do Distrito Federal:

I – (VETADO)
II – (VETADO)
III – executar a fiscalização de trânsito, quando 

e conforme convênio firmado, como agente do órgão 
ou entidade executivos de trânsito ou executivos ro-
doviários, concomitantemente com os demais agentes 
credenciados;

IV – (VETADO)
V – (VETADO)
VI – (VETADO)
VII – (VETADO)
Parágrafo único. (VETADO)
Art. 24. Compete aos órgãos e entidades exe-

cutivos de trânsito dos Municípios, no âmbito de sua 
circunscrição:

I – cumprir e fazer cumprir a legislação e as nor-
mas de trânsito, no âmbito de suas atribuições;

II – planejar, projetar, regulamentar e operar o 
trânsito de veículos, de pedestres e de animais, e 
promover o desenvolvimento da circulação e da se-
gurança de ciclistas;

III – implantar, manter e operar o sistema de si-
nalização, os dispositivos e os equipamentos de con-
trole viário;

IV – coletar dados estatísticos e elaborar estudos 
sobre os acidentes de trânsito e suas causas;

V – estabelecer, em conjunto com os órgãos de 
polícia ostensiva de trânsito, as diretrizes para o poli-
ciamento ostensivo de trânsito;

VI – executar a fiscalização de trânsito, autuar 
e aplicar as medidas administrativas cabíveis, por in-
frações de circulação, estacionamento e parada pre-
vistas neste Código, no exercício regular do Poder de 
Polícia de Trânsito;

VII – aplicar as penalidades de advertência por 
escrito e multa, por infrações de circulação, estaciona-
mento e parada previstas neste Código, notificando os 
infratores e arrecadando as multas que aplicar;

VIII – fiscalizar, autuar e aplicar as penalidades e 
medidas administrativas cabíveis relativas a infrações 
por excesso de peso, dimensões e lotação dos veículos, 
bem como notificar e arrecadar as multas que aplicar;

IX – fiscalizar o cumprimento da norma contida 
no art. 95, aplicando as penalidades e arrecadando as 
multas nele previstas;

X – implantar, manter e operar sistema de esta-
cionamento rotativo pago nas vias;

XI – arrecadar valores provenientes de estada e 
remoção de veículos e objetos, e escolta de veículos 
de cargas superdimensionadas ou perigosas;

XII – credenciar os serviços de escolta, fiscalizar 
e adotar medidas de segurança relativas aos serviços 
de remoção de veículos, escolta e transporte de car-
ga indivisível;

XIII – integrar-se a outros órgãos e entidades do 
Sistema Nacional de Trânsito para fins de arrecadação 
e compensação de multas impostas na área de sua 
competência, com vistas à unificação do licenciamen-
to, à simplificação e à celeridade das transferências 
de veículos e de prontuários dos condutores de uma 
para outra unidade da Federação;

XIV – implantar as medidas da Política Nacional 
de Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito;

XV – promover e participar de projetos e progra-
mas de educação e segurança de trânsito de acordo 
com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN;

XVI – planejar e implantar medidas para redução 
da circulação de veículos e reorientação do tráfego, com 
o objetivo de diminuir a emissão global de poluentes;

XVII – registrar e licenciar, na forma da legis-
lação, ciclomotores, veículos de tração e propulsão 
humana e de tração animal, fiscalizando, autuando, 
aplicando penalidades e arrecadando multas decor-
rentes de infrações;
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XVIII – conceder autorização para conduzir veí-
culos de propulsão humana e de tração animal;

XIX – articular-se com os demais órgãos do Sis-
tema Nacional de Trânsito no Estado, sob coordenação 
do respectivo CETRAN;

XX – fiscalizar o nível de emissão de poluentes e 
ruído produzidos pelos veículos automotores ou pela 
sua carga, de acordo com o estabelecido no art. 66, 
além de dar apoio às ações específicas de órgão am-
biental local, quando solicitado;

XXI – vistoriar veículos que necessitem de auto-
rização especial para transitar e estabelecer os requi-
sitos técnicos a serem observados para a circulação 
desses veículos.

§ 1º As competências relativas a órgão ou enti-
dade municipal serão exercidas no Distrito Federal por 
seu órgão ou entidade executivos de trânsito.

§ 2º Para exercer as competências estabelecidas 
neste artigo, os Municípios deverão integrar-se ao Sis-
tema Nacional de Trânsito, conforme previsto no art. 
333 deste Código.

Art. 25. Os órgãos e entidades executivos do Sis-
tema Nacional de Trânsito poderão celebrar convênio 
delegando as atividades previstas neste Código, com 
vistas à maior eficiência e à segurança para os usu-
ários da via.

Parágrafo único. Os órgãos e entidades de trân-
sito poderão prestar serviços de capacitação técnica, 
assessoria e monitoramento das atividades relativas 
ao trânsito durante prazo a ser estabelecido entre as 
partes, com ressarcimento dos custos apropriados.

CAPÍTULO III 
Das Normas Gerais de Circulação e Conduta

Art. 26. Os usuários das vias terrestres devem:
I – abster-se de todo ato que possa constituir 

perigo ou obstáculo para o trânsito de veículos, de 
pessoas ou de animais, ou ainda causar danos a pro-
priedades públicas ou privadas;

II – abster-se de obstruir o trânsito ou torná-lo 
perigoso, atirando, depositando ou abandonando na 
via objetos ou substâncias, ou nela criando qualquer 
outro obstáculo.

Art. 27. Antes de colocar o veículo em circulação 
nas vias públicas, o condutor deverá verificar a existên-
cia e as boas condições de funcionamento dos equi-
pamentos de uso obrigatório, bem como assegurar-se 
da existência de combustível suficiente para chegar ao 
local de destino.

Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter 
domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cui-
dados indispensáveis à segurança do trânsito.

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres 
abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

I – a circulação far-se-á pelo lado direito da via, 
admitindo-se as exceções devidamente sinalizadas;

II – o condutor deverá guardar distância de segu-
rança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, 
bem como em relação ao bordo da pista, considerando-
-se, no momento, a velocidade e as condições do local, 
da circulação, do veículo e as condições climáticas;

III – quando veículos, transitando por fluxos que 
se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, 
terá preferência de passagem:

a) no caso de apenas um fluxo ser proveniente 
de rodovia, aquele que estiver circulando por ela;

b) no caso de rotatória, aquele que estiver cir-
culando por ela;

c) nos demais casos, o que vier pela direita do 
condutor;

IV – quando uma pista de rolamento comportar 
várias faixas de circulação no mesmo sentido, são as 
da direita destinadas ao deslocamento dos veículos 
mais lentos e de maior porte, quando não houver faixa 
especial a eles destinada, e as da esquerda, destina-
das à ultrapassagem e ao deslocamento dos veículos 
de maior velocidade;

V – o trânsito de veículos sobre passeios, calça-
das e nos acostamentos, só poderá ocorrer para que 
se adentre ou se saia dos imóveis ou áreas especiais 
de estacionamento;

VI – os veículos precedidos de batedores terão 
prioridade de passagem, respeitadas as demais nor-
mas de circulação;

VII – os veículos destinados a socorro de incêndio 
e salvamento, os de polícia, os de fiscalização e ope-
ração de trânsito e as ambulâncias, além de prioridade 
de trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento 
e parada, quando em serviço de urgência e devida-
mente identificados por dispositivos regulamentares 
de alarme sonoro e iluminação vermelha intermitente, 
observadas as seguintes disposições:

a) quando os dispositivos estiverem acionados, 
indicando a proximidade dos veículos, todos os con-
dutores deverão deixar livre a passagem pela faixa 
da esquerda, indo para a direita da via e parando, se 
necessário;

b) os pedestres, ao ouvir o alarme sonoro, deverão 
aguardar no passeio, só atravessando a via quando o 
veículo já tiver passado pelo local;

c) o uso de dispositivos de alarme sonoro e de 
iluminação vermelha intermitente só poderá ocorrer 
quando da efetiva prestação de serviço de urgência;

d) a prioridade de passagem na via e no cruza-
mento deverá se dar com velocidade reduzida e com 
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os devidos cuidados de segurança, obedecidas as 
demais normas deste Código;

VIII – os veículos prestadores de serviços de uti-
lidade pública, quando em atendimento na via, gozam 
de livre parada e estacionamento no local da presta-
ção de serviço, desde que devidamente sinalizados, 
devendo estar identificados na forma estabelecida 
pelo CONTRAN;

IX – a ultrapassagem de outro veículo em mo-
vimento deverá ser feita pela esquerda, obedecida a 
sinalização regulamentar e as demais normas estabe-
lecidas neste Código, exceto quando o veículo a ser 
ultrapassado estiver sinalizando o propósito de entrar 
à esquerda;

X – todo condutor deverá, antes de efetuar uma 
ultrapassagem, certificar-se de que:

a) nenhum condutor que venha atrás haja come-
çado uma manobra para ultrapassá-lo;

b) quem o precede na mesma faixa de trânsito não 
haja indicado o propósito de ultrapassar um terceiro;

c) a faixa de trânsito que vai tomar esteja livre 
numa extensão suficiente para que sua manobra não 
ponha em perigo ou obstrua o trânsito que venha em 
sentido contrário;

XI – todo condutor ao efetuar a ultrapassagem 
deverá:

a) indicar com antecedência a manobra preten-
dida, acionando a luz indicadora de direção do veículo 
ou por meio de gesto convencional de braço;

b) afastar-se do usuário ou usuários aos quais 
ultrapassa, de tal forma que deixe livre uma distância 
lateral de segurança;

c) retomar, após a efetivação da manobra, a fai-
xa de trânsito de origem, acionando a luz indicadora 
de direção do veículo ou fazendo gesto convencional 
de braço, adotando os cuidados necessários para não 
pôr em perigo ou obstruir o trânsito dos veículos que 
ultrapassou;

XII – os veículos que se deslocam sobre trilhos 
terão preferência de passagem sobre os demais, res-
peitadas as normas de circulação.

§ 1º As normas de ultrapassagem previstas nas 
alíneas a e b do inciso X e a e b do inciso XI aplicam-se 
à transposição de faixas, que pode ser realizada tanto 
pela faixa da esquerda como pela da direita.

§ 2º Respeitadas as normas de circulação e con-
duta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, 
os veículos de maior porte serão sempre responsáveis 
pela segurança dos menores, os motorizados pelos não 
motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres.

Art. 30. Todo condutor, ao perceber que outro 
que o segue tem o propósito de ultrapassá-lo, deverá:

I – se estiver circulando pela faixa da esquer-
da, deslocar-se para a faixa da direita, sem acelerar 
a marcha;

II – se estiver circulando pelas demais faixas, 
manter-se naquela na qual está circulando, sem ace-
lerar a marcha.

Parágrafo único. Os veículos mais lentos, quan-
do em fila, deverão manter distância suficiente entre si 
para permitir que veículos que os ultrapassem possam 
se intercalar na fila com segurança.

Art. 31. O condutor que tenha o propósito de ul-
trapassar um veículo de transporte coletivo que este-
ja parado, efetuando embarque ou desembarque de 
passageiros, deverá reduzir a velocidade, dirigindo 
com atenção redobrada ou parar o veículo com vistas 
à segurança dos pedestres.

Art. 32. O condutor não poderá ultrapassar veícu-
los em vias com duplo sentido de direção e pista única, 
nos trechos em curvas e em aclives sem visibilidade 
suficiente, nas passagens de nível, nas pontes e via-
dutos e nas travessias de pedestres, exceto quando 
houver sinalização permitindo a ultrapassagem.

Art. 33. Nas interseções e suas proximidades, o 
condutor não poderá efetuar ultrapassagem.

Art. 34. O condutor que queira executar uma ma-
nobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem 
perigo para os demais usuários da via que o seguem, 
precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua 
posição, sua direção e sua velocidade.

Art. 35. Antes de iniciar qualquer manobra que 
implique um deslocamento lateral, o condutor deverá 
indicar seu propósito de forma clara e com a devida 
antecedência, por meio da luz indicadora de direção de 
seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço.

Parágrafo único. Entende-se por deslocamento 
lateral a transposição de faixas, movimentos de con-
versão à direita, à esquerda e retornos.

Art. 36. O condutor que for ingressar numa via, 
procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar 
preferência aos veículos e pedestres que por ela es-
tejam transitando.

Art. 37. Nas vias providas de acostamento, a con-
versão à esquerda e a operação de retorno deverão ser 
feitas nos locais apropriados e, onde estes não exis-
tirem, o condutor deverá aguardar no acostamento, à 
direita, para cruzar a pista com segurança.

Art. 38. Antes de entrar à direita ou à esquerda, 
em outra via ou em lotes lindeiros, o condutor deverá:

I – ao sair da via pelo lado direito, aproximar-se 
o máximo possível do bordo direito da pista e executar 
sua manobra no menor espaço possível;

II – ao sair da via pelo lado esquerdo, aproximar-se 
o máximo possível de seu eixo ou da linha divisória da 
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pista, quando houver, caso se trate de uma pista com 
circulação nos dois sentidos, ou do bordo esquerdo, 
tratando-se de uma pista de um só sentido.

Parágrafo único. Durante a manobra de mudan-
ça de direção, o condutor deverá ceder passagem 
aos pedestres e ciclistas, aos veículos que transitem 
em sentido contrário pela pista da via da qual vai sair, 
respeitadas as normas de preferência de passagem.

Art. 39. Nas vias urbanas, a operação de retorno 
deverá ser feita nos locais para isto determinados, quer 
por meio de sinalização, quer pela existência de locais 
apropriados, ou, ainda, em outros locais que ofereçam 
condições de segurança e fluidez, observadas as ca-
racterísticas da via, do veículo, das condições meteo-
rológicas e da movimentação de pedestres e ciclistas.

Art. 40. O uso de luzes em veículo obedecerá às 
seguintes determinações:

I – o condutor manterá acesos os faróis do veí-
culo, utilizando luz baixa, durante a noite e durante o 
dia nos túneis providos de iluminação pública;

II – nas vias não iluminadas o condutor deve 
usar luz alta, exceto ao cruzar com outro veículo ou 
ao segui-lo;

III – a troca de luz baixa e alta, de forma intermi-
tente e por curto período de tempo, com o objetivo de 
advertir outros motoristas, só poderá ser utilizada para 
indicar a intenção de ultrapassar o veículo que segue à 
frente ou para indicar a existência de risco à seguran-
ça para os veículos que circulam no sentido contrário;

IV – o condutor manterá acesas pelo menos as 
luzes de posição do veículo quando sob chuva forte, 
neblina ou cerração;

V – O condutor utilizará o pisca-alerta nas se-
guintes situações:

a) em imobilizações ou situações de emergência;
b) quando a regulamentação da via assim o de-

terminar;
VI – durante a noite, em circulação, o condutor 

manterá acesa a luz de placa;
VII – o condutor manterá acesas, à noite, as lu-

zes de posição quando o veículo estiver parado para 
fins de embarque ou desembarque de passageiros e 
carga ou descarga de mercadorias.

Parágrafo único. Os veículos de transporte co-
letivo regular de passageiros, quando circularem em 
faixas próprias a eles destinadas, e os ciclos motori-
zados deverão utilizar-se de farol de luz baixa durante 
o dia e a noite.

Art. 41. O condutor de veículo só poderá fazer 
uso de buzina, desde que em toque breve, nas se-
guintes situações:

I – para fazer as advertências necessárias a fim 
de evitar acidentes;

II – fora das áreas urbanas, quando for conve-
niente advertir a um condutor que se tem o propósito 
de ultrapassá-lo.

Art. 42. Nenhum condutor deverá frear brusca-
mente seu veículo, salvo por razões de segurança.

Art. 43. Ao regular a velocidade, o condutor deverá 
observar constantemente as condições físicas da via, 
do veículo e da carga, as condições meteorológicas e 
a intensidade do trânsito, obedecendo aos limites má-
ximos de velocidade estabelecidos para a via, além de:

I – não obstruir a marcha normal dos demais veí-
culos em circulação sem causa justificada, transitando 
a uma velocidade anormalmente reduzida;

II – sempre que quiser diminuir a velocidade de 
seu veículo deverá antes certificar-se de que pode 
fazê-lo sem risco nem inconvenientes para os outros 
condutores, a não ser que haja perigo iminente;

III – indicar, de forma clara, com a antecedência 
necessária e a sinalização devida, a manobra de re-
dução de velocidade.

Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cru-
zamento, o condutor do veículo deve demonstrar pru-
dência especial, transitando em velocidade moderada, 
de forma que possa deter seu veículo com segurança 
para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham 
o direito de preferência.

Art. 45. Mesmo que a indicação luminosa do 
semáforo lhe seja favorável, nenhum condutor pode 
entrar em uma interseção se houver possibilidade de 
ser obrigado a imobilizar o veículo na área do cruza-
mento, obstruindo ou impedindo a passagem do trân-
sito transversal.

Art. 46. Sempre que for necessária a imobilização 
temporária de um veículo no leito viário, em situação 
de emergência, deverá ser providenciada a imediata 
sinalização de advertência, na forma estabelecida 
pelo CONTRAN.

Art. 47. Quando proibido o estacionamento na via, 
a parada deverá restringir-se ao tempo indispensável 
para embarque ou desembarque de passageiros, des-
de que não interrompa ou perturbe o fluxo de veículos 
ou a locomoção de pedestres.

Parágrafo único. A operação de carga ou descarga 
será regulamentada pelo órgão ou entidade com cir-
cunscrição sobre a via e é considerada estacionamento.

Art. 48. Nas paradas, operações de carga ou 
descarga e nos estacionamentos, o veículo deverá ser 
posicionado no sentido do fluxo, paralelo ao bordo da 
pista de rolamento e junto à guia da calçada (meio-
-fio), admitidas as exceções devidamente sinalizadas.

§ 1º Nas vias providas de acostamento, os veí-
culos parados, estacionados ou em operação de car-
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ga ou descarga deverão estar situados fora da pista 
de rolamento.

§ 2º O estacionamento dos veículos motorizados 
de duas rodas será feito em posição perpendicular à 
guia da calçada (meio-fio) e junto a ela, salvo quan-
do houver sinalização que determine outra condição.

§ 3º O estacionamento dos veículos sem aban-
dono do condutor poderá ser feito somente nos locais 
previstos neste Código ou naqueles regulamentados 
por sinalização específica.

Art. 49. O condutor e os passageiros não deve-
rão abrir a porta do veículo, deixá-la aberta ou descer 
do veículo sem antes se certificarem de que isso não 
constitui perigo para eles e para outros usuários da via.

Parágrafo único. O embarque e o desembarque 
devem ocorrer sempre do lado da calçada, exceto 
para o condutor.

Art. 50. O uso de faixas laterais de domínio e das 
áreas adjacentes às estradas e rodovias obedecerá 
às condições de segurança do trânsito estabelecidas 
pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via.

Art. 51. Nas vias internas pertencentes a condomí-
nios constituídos por unidades autônomas, a sinalização 
de regulamentação da via será implantada e mantida às 
expensas do condomínio, após aprovação dos projetos 
pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via.

Art. 52. Os veículos de tração animal serão con-
duzidos pela direita da pista, junto à guia da calçada 
(meio-fio) ou acostamento, sempre que não houver 
faixa especial a eles destinada, devendo seus conduto-
res obedecer, no que couber, às normas de circulação 
previstas neste Código e às que vierem a ser fixadas 
pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via.

Art. 53. Os animais isolados ou em grupos só 
podem circular nas vias quando conduzidos por um 
guia, observado o seguinte:

I – para facilitar os deslocamentos, os rebanhos 
deverão ser divididos em grupos de tamanho moderado 
e separados uns dos outros por espaços suficientes 
para não obstruir o trânsito;

II – os animais que circularem pela pista de rola-
mento deverão ser mantidos junto ao bordo da pista.

Art. 54. Os condutores de motocicletas, motonetas 
e ciclomotores só poderão circular nas vias:

I – utilizando capacete de segurança, com viseira 
ou óculos protetores;

II – segurando o guidom com as duas mãos;
III – usando vestuário de proteção, de acordo 

com as especificações do CONTRAN.
Art. 55. Os passageiros de motocicletas, moto-

netas e ciclomotores só poderão ser transportados:
I – utilizando capacete de segurança;

II – em carro lateral acoplado aos veículos ou em 
assento suplementar atrás do condutor;

III – usando vestuário de proteção, de acordo 
com as especificações do CONTRAN.

Art. 56. (VETADO)
Art. 57. Os ciclomotores devem ser conduzidos 

pela direita da pista de rolamento, preferencialmente no 
centro da faixa mais à direita ou no bordo direito da pista 
sempre que não houver acostamento ou faixa própria 
a eles destinada, proibida a sua circulação nas vias de 
trânsito rápido e sobre as calçadas das vias urbanas.

Parágrafo único. Quando uma via comportar duas 
ou mais faixas de trânsito e a da direita for destinada 
ao uso exclusivo de outro tipo de veículo, os ciclomo-
tores deverão circular pela faixa adjacente à da direita.

Art. 58. Nas vias urbanas e nas rurais de pista 
dupla, a circulação de bicicletas deverá ocorrer, quan-
do não houver ciclovia, ciclofaixa, ou acostamento, ou 
quando não for possível a utilização destes, nos bordos 
da pista de rolamento, no mesmo sentido de circulação 
regulamentado para a via, com preferência sobre os 
veículos automotores.

Parágrafo único. A autoridade de trânsito com 
circunscrição sobre a via poderá autorizar a circulação 
de bicicletas no sentido contrário ao fluxo dos veículos 
automotores, desde que dotado o trecho com ciclofaixa.

Art. 59. Desde que autorizado e devidamente 
sinalizado pelo órgão ou entidade com circunscrição 
sobre a via, será permitida a circulação de bicicletas 
nos passeios.

Art. 60. As vias abertas à circulação, de acordo 
com sua utilização, classificam-se em:

I – vias urbanas:
a) via de trânsito rápido;
b) via arterial;
c) via coletora;
d) via local;
II – vias rurais:
a) rodovias;
b) estradas.
Art. 61. A velocidade máxima permitida para a 

via será indicada por meio de sinalização, obedecidas 
suas características técnicas e as condições de trânsito.

§ 1º Onde não existir sinalização regulamenta-
dora, a velocidade máxima será de:

I – nas vias urbanas:
a) oitenta quilômetros por hora, nas vias de trân-

sito rápido:
b) sessenta quilômetros por hora, nas vias ar-

teriais;
c) quarenta quilômetros por hora, nas vias co-

letoras;
d) trinta quilômetros por hora, nas vias locais;
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II – nas vias rurais:
a) nas rodovias:
1) cento e dez quilômetros por hora para auto-

móveis e camionetas;
1) 110 (cento e dez) quilômetros por hora para 

automóveis, camionetas e motocicletas; (Redação dada 
pela Lei nº 10.830, de 2003)

2) noventa quilômetros por hora, para ônibus e 
microônibus;

3) oitenta quilômetros por hora, para os demais 
veículos;

b) nas estradas, sessenta quilômetros por hora.
§ 2º O órgão ou entidade de trânsito ou rodoviário 

com circunscrição sobre a via poderá regulamentar, 
por meio de sinalização, velocidades superiores ou 
inferiores àquelas estabelecidas no parágrafo anterior.

Art. 62. A velocidade mínima não poderá ser infe-
rior à metade da velocidade máxima estabelecida, res-
peitadas as condições operacionais de trânsito e da via.

Art. 63. (VETADO)
Art. 64. As crianças com idade inferior a dez anos 

devem ser transportadas nos bancos traseiros, salvo 
exceções regulamentadas pelo CONTRAN.

Art. 65. É obrigatório o uso do cinto de seguran-
ça para condutor e passageiros em todas as vias do 
território nacional, salvo em situações regulamentadas 
pelo CONTRAN.

Art. 66. (VETADO)
Art. 67. As provas ou competições desportivas, inclu-

sive seus ensaios, em via aberta à circulação, só poderão 
ser realizadas mediante prévia permissão da autoridade 
de trânsito com circunscrição sobre a via e dependerão de:

I – autorização expressa da respectiva confedera-
ção desportiva ou de entidades estaduais a ela filiadas;

II – caução ou fiança para cobrir possíveis danos 
materiais à via;

III – contrato de seguro contra riscos e acidentes 
em favor de terceiros;

IV – prévio recolhimento do valor correspondente 
aos custos operacionais em que o órgão ou entidade 
permissionária incorrerá.

Parágrafo único. A autoridade com circunscrição 
sobre a via arbitrará os valores mínimos da caução ou 
fiança e do contrato de seguro.

CAPÍTULO III-A 
(Incluído Lei nº 12.619, de 2012) (Vigência)

CAPÍTULO III-A 
Da Condução de Veículos por Motoristas

PROFISSIONAIS

Art. 67-A. É vedado ao motorista profissional, no 
exercício de sua profissão e na condução de veículo 

mencionado no inciso II do art. 105 deste Código, diri-
gir por mais de 4 (quatro) horas ininterruptas. (Incluído 
Lei nº 12.619, de 2012) (Vigência)

§ 1o Será observado intervalo mínimo de 30 (trinta) 
minutos para descanso a cada 4 (quatro) horas ininter-
ruptas na condução de veículo referido no caput, sendo 
facultado o fracionamento do tempo de direção e do 
intervalo de descanso, desde que não completadas 
4 (quatro) horas contínuas no exercício da condução. 
(Incluído Lei nº 12.619, de 2012) (Vigência)

§ 2o Em situações excepcionais de inobservância 
justificada do tempo de direção estabelecido no caput 
e desde que não comprometa a segurança rodoviária, 
o tempo de direção poderá ser prorrogado por até 1 
(uma) hora, de modo a permitir que o condutor, o ve-
ículo e sua carga cheguem a lugar que ofereça a se-
gurança e o atendimento demandados. (Incluído Lei 
nº 12.619, de 2012) (Vigência)

§ 3o O condutor é obrigado a, dentro do período 
de 24 (vinte e quatro) horas, observar um intervalo de, 
no mínimo, 11 (onze) horas de descanso, podendo ser 
fracionado em 9 (nove) horas mais 2 (duas), no mes-
mo dia. (Incluído Lei nº 12.619, de 2012) (Vigência)

§ 4o Entende-se como tempo de direção ou de con-
dução de veículo apenas o período em que o condutor 
estiver efetivamente ao volante de um veículo em curso 
entre a origem e o seu destino, respeitado o disposto 
no § 1o, sendo-lhe facultado descansar no interior do 
próprio veículo, desde que este seja dotado de locais 
apropriados para a natureza e a duração do descanso 
exigido. (Incluído Lei nº 12.619, de 2012) (Vigência)

§ 5o O condutor somente iniciará viagem com 
duração maior que 1 (um) dia, isto é, 24 (vinte e qua-
tro) horas após o cumprimento integral do intervalo de 
descanso previsto no § 3o. (Incluído Lei nº 12.619, de 
2012) (Vigência)

§ 6o Entende-se como início de viagem, para os 
fins do disposto no § 5o, a partida do condutor logo 
após o carregamento do veículo, considerando-se 
como continuação da viagem as partidas nos dias 
subsequentes até o destino. (Incluído Lei nº 12.619, 
de 2012) (Vigência)

§ 7o Nenhum transportador de cargas ou de pas-
sageiros, embarcador, consignatário de cargas, ope-
rador de terminais de carga, operador de transporte 
multimodal de cargas ou agente de cargas permitirá 
ou ordenará a qualquer motorista a seu serviço, ainda 
que subcontratado, que conduza veículo referido no 
caput sem a observância do disposto no § 5o. (Incluído 
Lei nº 12.619, de 2012) (Vigência)

§ 8o (VETADO). (Incluído Lei nº 12.619, de 2012) 
(Vigência)
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Art 67-B. VETADO). (Incluído Lei nº 12.619, de 
2012) (Vigência)

Art. 67-C. O motorista profissional na condição 
de condutor é responsável por controlar o tempo de 
condução estipulado no art. 67-A, com vistas na sua 
estrita observância. (Incluído Lei nº 12.619, de 2012) 
(Vigência)

Parágrafo único. O condutor do veículo respon-
derá pela não observância dos períodos de descanso 
estabelecidos no art. 67-A, ficando sujeito às penalida-
des daí decorrentes, previstas neste Código. (Incluído 
Lei nº 12.619, de 2012) (Vigência)

Art. 67-D. (VETADO). (Incluído Lei nº 12.619, de 
2012) (Vigência)

CAPÍTULO IV 
Dos Pedestres e Condutores de Veículos  

Não Motorizados

Art. 68. É assegurada ao pedestre a utilização dos 
passeios ou passagens apropriadas das vias urbanas 
e dos acostamentos das vias rurais para circulação, 
podendo a autoridade competente permitir a utilização 
de parte da calçada para outros fins, desde que não 
seja prejudicial ao fluxo de pedestres.

§ 1º O ciclista desmontado empurrando a bici-
cleta equipara-se ao pedestre em direitos e deveres.

§ 2º Nas áreas urbanas, quando não houver pas-
seios ou quando não for possível a utilização destes, 
a circulação de pedestres na pista de rolamento será 
feita com prioridade sobre os veículos, pelos bordos 
da pista, em fila única, exceto em locais proibidos pela 
sinalização e nas situações em que a segurança ficar 
comprometida.

§ 3º Nas vias rurais, quando não houver acosta-
mento ou quando não for possível a utilização dele, a 
circulação de pedestres, na pista de rolamento, será 
feita com prioridade sobre os veículos, pelos bordos 
da pista, em fila única, em sentido contrário ao deslo-
camento de veículos, exceto em locais proibidos pela 
sinalização e nas situações em que a segurança ficar 
comprometida.

§ 4º (VETADO)
§ 5º Nos trechos urbanos de vias rurais e nas 

obras de arte a serem construídas, deverá ser previs-
to passeio destinado à circulação dos pedestres, que 
não deverão, nessas condições, usar o acostamento.

§ 6º Onde houver obstrução da calçada ou da 
passagem para pedestres, o órgão ou entidade com 
circunscrição sobre a via deverá assegurar a devida 
sinalização e proteção para circulação de pedestres.

Art. 69. Para cruzar a pista de rolamento o pe-
destre tomará precauções de segurança, levando em 
conta, principalmente, a visibilidade, a distância e a 

velocidade dos veículos, utilizando sempre as faixas 
ou passagens a ele destinadas sempre que estas exis-
tirem numa distância de até cinqüenta metros dele, 
observadas as seguintes disposições:

I – onde não houver faixa ou passagem, o cruza-
mento da via deverá ser feito em sentido perpendicular 
ao de seu eixo;

II – para atravessar uma passagem sinalizada 
para pedestres ou delimitada por marcas sobre a pista:

a) onde houver foco de pedestres, obedecer às 
indicações das luzes;

b) onde não houver foco de pedestres, aguardar 
que o semáforo ou o agente de trânsito interrompa o 
fluxo de veículos;

III – nas interseções e em suas proximidades, 
onde não existam faixas de travessia, os pedestres 
devem atravessar a via na continuação da calçada, 
observadas as seguintes normas:

a) não deverão adentrar na pista sem antes se 
certificar de que podem fazê-lo sem obstruir o trânsito 
de veículos;

b) uma vez iniciada a travessia de uma pista, os 
pedestres não deverão aumentar o seu percurso, de-
morar-se ou parar sobre ela sem necessidade.

Art. 70. Os pedestres que estiverem atravessando 
a via sobre as faixas delimitadas para esse fim terão 
prioridade de passagem, exceto nos locais com sina-
lização semafórica, onde deverão ser respeitadas as 
disposições deste Código.

Parágrafo único. Nos locais em que houver sinali-
zação semafórica de controle de passagem será dada 
preferência aos pedestres que não tenham concluído 
a travessia, mesmo em caso de mudança do semáforo 
liberando a passagem dos veículos.

Art. 71. O órgão ou entidade com circunscrição 
sobre a via manterá, obrigatoriamente, as faixas e 
passagens de pedestres em boas condições de visi-
bilidade, higiene, segurança e sinalização.

CAPÍTULO V 
Do Cidadão

Art. 72. Todo cidadão ou entidade civil tem o di-
reito de solicitar, por escrito, aos órgãos ou entidades 
do Sistema Nacional de Trânsito, sinalização, fiscali-
zação e implantação de equipamentos de segurança, 
bem como sugerir alterações em normas, legislação 
e outros assuntos pertinentes a este Código.

Art. 73. Os órgãos ou entidades pertencentes 
ao Sistema Nacional de Trânsito têm o dever de ana-
lisar as solicitações e responder, por escrito, dentro 
de prazos mínimos, sobre a possibilidade ou não de 
atendimento, esclarecendo ou justificando a análise 
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efetuada, e, se pertinente, informando ao solicitante 
quando tal evento ocorrerá.

Parágrafo único. As campanhas de trânsito devem 
esclarecer quais as atribuições dos órgãos e entidades 
pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito e como 
proceder a tais solicitações.

CAPÍTULO VI 
Da Educação para o Trânsito

Art. 74. A educação para o trânsito é direito de 
todos e constitui dever prioritário para os componentes 
do Sistema Nacional de Trânsito.

§ 1º É obrigatória a existência de coordenação 
educacional em cada órgão ou entidade componente 
do Sistema Nacional de Trânsito.

§ 2º Os órgãos ou entidades executivos de trân-
sito deverão promover, dentro de sua estrutura orga-
nizacional ou mediante convênio, o funcionamento de 
Escolas Públicas de Trânsito, nos moldes e padrões 
estabelecidos pelo CONTRAN.

Art. 75. O CONTRAN estabelecerá, anualmente, 
os temas e os cronogramas das campanhas de âmbito 
nacional que deverão ser promovidas por todos os ór-
gãos ou entidades do Sistema Nacional de Trânsito, em 
especial nos períodos referentes às férias escolares, 
feriados prolongados e à Semana Nacional de Trânsito.

§ 1º Os órgãos ou entidades do Sistema Nacio-
nal de Trânsito deverão promover outras campanhas 
no âmbito de sua circunscrição e de acordo com as 
peculiaridades locais.

§ 2º As campanhas de que trata este artigo são 
de caráter permanente, e os serviços de rádio e difu-
são sonora de sons e imagens explorados pelo poder 
público são obrigados a difundi-las gratuitamente, com 
a freqüência recomendada pelos órgãos competentes 
do Sistema Nacional de Trânsito.

Art. 76. A educação para o trânsito será promovida 
na pré-escola e nas escolas de 1º, 2º e 3º graus, por 
meio de planejamento e ações coordenadas entre os 
órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito e 
de Educação, da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios, nas respectivas áreas de atuação.

Parágrafo único. Para a finalidade prevista neste 
artigo, o Ministério da Educação e do Desporto, me-
diante proposta do CONTRAN e do Conselho de Rei-
tores das Universidades Brasileiras, diretamente ou 
mediante convênio, promoverá:

I – a adoção, em todos os níveis de ensino, de 
um currículo interdisciplinar com conteúdo programá-
tico sobre segurança de trânsito;

II – a adoção de conteúdos relativos à educação 
para o trânsito nas escolas de formação para o magis-
tério e o treinamento de professores e multiplicadores;

III – a criação de corpos técnicos interprofissio-
nais para levantamento e análise de dados estatísticos 
relativos ao trânsito;

IV – a elaboração de planos de redução de aci-
dentes de trânsito junto aos núcleos interdisciplinares 
universitários de trânsito, com vistas à integração uni-
versidades-sociedade na área de trânsito.

Art. 77. No âmbito da educação para o trânsito 
caberá ao Ministério da Saúde, mediante proposta do 
CONTRAN, estabelecer campanha nacional esclare-
cendo condutas a serem seguidas nos primeiros so-
corros em caso de acidente de trânsito.

Parágrafo único. As campanhas terão caráter per-
manente por intermédio do Sistema Único de Saúde 
– SUS, sendo intensificadas nos períodos e na forma 
estabelecidos no art. 76.

Art. 77-A. São assegurados aos órgãos ou enti-
dades componentes do Sistema Nacional de Trânsito 
os mecanismos instituídos nos arts. 77-B a 77-E para 
a veiculação de mensagens educativas de trânsito em 
todo o território nacional, em caráter suplementar às 
campanhas previstas nos arts. 75 e 77. (Incluído pela 
Lei nº 12.006, de 2009).

Art. 77-B. Toda peça publicitária destinada à di-
vulgação ou promoção, nos meios de comunicação 
social, de produto oriundo da indústria automobilística 
ou afim, incluirá, obrigatoriamente, mensagem educati-
va de trânsito a ser conjuntamente veiculada. (Incluído 
pela Lei nº 12.006, de 2009).

§ 1o Para os efeitos dos arts. 77-A a 77-E, con-
sideram-se produtos oriundos da indústria automobi-
lística ou afins: (Incluído pela Lei nº 12.006, de 2009).

I – os veículos rodoviários automotores de qual-
quer espécie, incluídos os de passageiros e os de car-
ga; (Incluído pela Lei nº 12.006, de 2009).

II – os componentes, as peças e os acessórios 
utilizados nos veículos mencionados no inciso I. (In-
cluído pela Lei nº 12.006, de 2009).

§ 2o O disposto no caput deste artigo aplica-se 
à propaganda de natureza comercial, veiculada por 
iniciativa do fabricante do produto, em qualquer das 
seguintes modalidades: (Incluído pela Lei nº 12.006, 
de 2009).

I – rádio; (Incluído pela Lei nº 12.006, de 2009).
II – televisão; (Incluído pela Lei nº 12.006, de 

2009).
III – jornal; (Incluído pela Lei nº 12.006, de 2009).
IV – revista; (Incluído pela Lei nº 12.006, de 2009).
V – outdoor. (Incluído pela Lei nº 12.006, de 

2009).
§ 3o Para efeito do disposto no § 2o, equiparam-se 

ao fabricante o montador, o encarroçador, o importa-
dor e o revendedor autorizado dos veículos e demais 
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produtos discriminados no § 1o deste artigo. (Incluído 
pela Lei nº 12.006, de 2009).

Art. 77-C. Quando se tratar de publicidade vei-
culada em outdoor instalado à margem de rodovia, 
dentro ou fora da respectiva faixa de domínio, a obri-
gação prevista no art. 77-B estende-se à propaganda 
de qualquer tipo de produto e anunciante, inclusive 
àquela de caráter institucional ou eleitoral. (Incluído 
pela Lei nº 12.006, de 2009).

Art. 77-D. O Conselho Nacional de Trânsito (Con-
tran) especificará o conteúdo e o padrão de apresen-
tação das mensagens, bem como os procedimentos 
envolvidos na respectiva veiculação, em conformidade 
com as diretrizes fixadas para as campanhas educati-
vas de trânsito a que se refere o art. 75. (Incluído pela 
Lei nº 12.006, de 2009).

Art. 77-E. A veiculação de publicidade feita em 
desacordo com as condições fixadas nos arts. 77-A a 
77-D constitui infração punível com as seguintes san-
ções: (Incluído pela Lei nº 12.006, de 2009).

I – advertência por escrito; (Incluído pela Lei nº 
12.006, de 2009).

II – suspensão, nos veículos de divulgação da 
publicidade, de qualquer outra propaganda do produ-
to, pelo prazo de até 60 (sessenta) dias; (Incluído pela 
Lei nº 12.006, de 2009).

III – multa de 1.000 (um mil) a 5.000 (cinco mil) 
vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), 
ou unidade que a substituir, cobrada do dobro até o 
quíntuplo, em caso de reincidência. (Incluído pela Lei 
nº 12.006, de 2009).

§ 1o As sanções serão aplicadas isolada ou cumu-
lativamente, conforme dispuser o regulamento. (Inclu-
ído pela Lei nº 12.006, de 2009).

§ 2o Sem prejuízo do disposto no caput deste 
artigo, qualquer infração acarretará a imediata suspen-
são da veiculação da peça publicitária até que sejam 
cumpridas as exigências fixadas nos arts. 77-A a 77-D. 
(Incluído pela Lei nº 12.006, de 2009).

Art. 78. Os Ministérios da Saúde, da Educação e 
do Desporto, do Trabalho, dos Transportes e da Jus-
tiça, por intermédio do CONTRAN, desenvolverão e 
implementarão programas destinados à prevenção 
de acidentes.

Parágrafo único. O percentual de dez por cento 
do total dos valores arrecadados destinados à Previ-
dência Social, do Prêmio do Seguro Obrigatório de 
Danos Pessoais causados por Veículos Automotores 
de Via Terrestre – DPVAT, de que trata a Lei nº 6.194, 
de 19 de dezembro de 1974, serão repassados men-
salmente ao Coordenador do Sistema Nacional de 
Trânsito para aplicação exclusiva em programas de 
que trata este artigo.

Art. 79. Os órgãos e entidades executivos de 
trânsito poderão firmar convênio com os órgãos de 
educação da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios, objetivando o cumprimento das obri-
gações estabelecidas neste capítulo.

CAPÍTULO VII 
Da Sinalização de Trânsito

Art. 80. Sempre que necessário, será colocada 
ao longo da via, sinalização prevista neste Código e 
em legislação complementar, destinada a condutores 
e pedestres, vedada a utilização de qualquer outra.

§ 1º A sinalização será colocada em posição e 
condições que a tornem perfeitamente visível e legível 
durante o dia e a noite, em distância compatível com 
a segurança do trânsito, conforme normas e especifi-
cações do CONTRAN.

§ 2º O CONTRAN poderá autorizar, em caráter 
experimental e por período prefixado, a utilização de 
sinalização não prevista neste Código.

Art. 81. Nas vias públicas e nos imóveis é proi-
bido colocar luzes, publicidade, inscrições, vegetação 
e mobiliário que possam gerar confusão, interferir na 
visibilidade da sinalização e comprometer a seguran-
ça do trânsito.

Art. 82. É proibido afixar sobre a sinalização de 
trânsito e respectivos suportes, ou junto a ambos, 
qualquer tipo de publicidade, inscrições, legendas e 
símbolos que não se relacionem com a mensagem 
da sinalização.

Art. 83. A afixação de publicidade ou de quaisquer 
legendas ou símbolos ao longo das vias condiciona-se 
à prévia aprovação do órgão ou entidade com circuns-
crição sobre a via.

Art. 84. O órgão ou entidade de trânsito com cir-
cunscrição sobre a via poderá retirar ou determinar a 
imediata retirada de qualquer elemento que prejudique 
a visibilidade da sinalização viária e a segurança do 
trânsito, com ônus para quem o tenha colocado.

Art. 85. Os locais destinados pelo órgão ou enti-
dade de trânsito com circunscrição sobre a via à tra-
vessia de pedestres deverão ser sinalizados com faixas 
pintadas ou demarcadas no leito da via.

Art. 86. Os locais destinados a postos de gasolina, 
oficinas, estacionamentos ou garagens de uso coletivo 
deverão ter suas entradas e saídas devidamente iden-
tificadas, na forma regulamentada pelo CONTRAN.

Art. 87. Os sinais de trânsito classificam-se em:
I – verticais;
II – horizontais;
III – dispositivos de sinalização auxiliar;
IV – luminosos;
V – sonoros;
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VI – gestos do agente de trânsito e do condutor.
Art. 88. Nenhuma via pavimentada poderá ser 

entregue após sua construção, ou reaberta ao trân-
sito após a realização de obras ou de manutenção, 
enquanto não estiver devidamente sinalizada, vertical 
e horizontalmente, de forma a garantir as condições 
adequadas de segurança na circulação.

Parágrafo único. Nas vias ou trechos de vias 
em obras deverá ser afixada sinalização específica e 
adequada.

Art. 89. A sinalização terá a seguinte ordem de 
prevalência:

I – as ordens do agente de trânsito sobre as nor-
mas de circulação e outros sinais;

II – as indicações do semáforo sobre os demais 
sinais;

III – as indicações dos sinais sobre as demais 
normas de trânsito.

Art. 90. Não serão aplicadas as sanções previstas 
neste Código por inobservância à sinalização quando 
esta for insuficiente ou incorreta.

§ 1º O órgão ou entidade de trânsito com circuns-
crição sobre a via é responsável pela implantação da 
sinalização, respondendo pela sua falta, insuficiência 
ou incorreta colocação.

§ 2º O CONTRAN editará normas complementa-
res no que se refere à interpretação, colocação e uso 
da sinalização.

CAPÍTULO VIII 
Da Engenharia de Tráfego, da Operação,  

da Fiscalização e do Policiamento Ostensivo  
de Trânsito

Art. 91. O CONTRAN estabelecerá as normas e 
regulamentos a serem adotados em todo o território 
nacional quando da implementação das soluções ado-
tadas pela Engenharia de Tráfego, assim como padrões 
a serem praticados por todos os órgãos e entidades 
do Sistema Nacional de Trânsito.

Art. 92. (VETADO)
Art. 93. Nenhum projeto de edificação que possa 

transformar-se em pólo atrativo de trânsito poderá ser 
aprovado sem prévia anuência do órgão ou entidade 
com circunscrição sobre a via e sem que do projeto 
conste área para estacionamento e indicação das vias 
de acesso adequadas.

Art. 94. Qualquer obstáculo à livre circulação e à 
segurança de veículos e pedestres, tanto na via quan-
to na calçada, caso não possa ser retirado, deve ser 
devida e imediatamente sinalizado.

Parágrafo único. É proibida a utilização das ondu-
lações transversais e de sonorizadores como redutores 
de velocidade, salvo em casos especiais definidos pelo 

órgão ou entidade competente, nos padrões e critérios 
estabelecidos pelo CONTRAN.

Art. 95. Nenhuma obra ou evento que possa per-
turbar ou interromper a livre circulação de veículos e 
pedestres, ou colocar em risco sua segurança, será 
iniciada sem permissão prévia do órgão ou entidade 
de trânsito com circunscrição sobre a via.

§ 1º A obrigação de sinalizar é do responsável 
pela execução ou manutenção da obra ou do evento.

§ 2º Salvo em casos de emergência, a autoridade 
de trânsito com circunscrição sobre a via avisará a co-
munidade, por intermédio dos meios de comunicação 
social, com quarenta e oito horas de antecedência, de 
qualquer interdição da via, indicando-se os caminhos 
alternativos a serem utilizados.

§ 3º A inobservância do disposto neste artigo 
será punida com multa que varia entre cinqüenta e 
trezentas UFIR, independentemente das cominações 
cíveis e penais cabíveis.

§ 4º Ao servidor público responsável pela ino-
bservância de qualquer das normas previstas neste 
e nos arts. 93 e 94, a autoridade de trânsito aplicará 
multa diária na base de cinqüenta por cento do dia de 
vencimento ou remuneração devida enquanto perma-
necer a irregularidade.

CAPÍTULO IX 
Dos Veículos

Seção I 
Disposições Gerais

Art. 96. Os veículos classificam-se em:
I – quanto à tração:
a) automotor;
b) elétrico;
c) de propulsão humana;
d) de tração animal;
e) reboque ou semi-reboque;
II – quanto à espécie:
a) de passageiros:
1 – bicicleta;
2 – ciclomotor;
3 – motoneta;
4 – motocicleta;
5 – triciclo;
6 – quadriciclo;
7 – automóvel;
8 – microônibus;
9 – ônibus;
10 – bonde;
11 – reboque ou semi-reboque;
12 – charrete;
b) de carga:
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1 – motoneta;
2 – motocicleta;
3 – triciclo;
4 – quadriciclo;
5 – caminhonete;
6 – caminhão;
7 – reboque ou semi-reboque;
8 – carroça;
9 – carro-de-mão;
c) misto:
1 – camioneta;
2 – utilitário;
3 – outros;
d) de competição;
e) de tração:
1 – caminhão-trator;
2 – trator de rodas;
3 – trator de esteiras;
4 – trator misto;
f) especial;
g) de coleção;
III – quanto à categoria:
a) oficial;
b) de representação diplomática, de repartições 

consulares de carreira ou organismos internacionais 
acreditados junto ao Governo brasileiro;

c) particular;
d) de aluguel;
e) de aprendizagem.
Art. 97. As características dos veículos, suas 

especificações básicas, configuração e condições 
essenciais para registro, licenciamento e circulação 
serão estabelecidas pelo CONTRAN, em função de 
suas aplicações.

Art. 98. Nenhum proprietário ou responsável pode-
rá, sem prévia autorização da autoridade competente, 
fazer ou ordenar que sejam feitas no veículo modifica-
ções de suas características de fábrica.

Parágrafo único. Os veículos e motores novos ou 
usados que sofrerem alterações ou conversões são 
obrigados a atender aos mesmos limites e exigências 
de emissão de poluentes e ruído previstos pelos órgãos 
ambientais competentes e pelo CONTRAN, cabendo 
à entidade executora das modificações e ao proprie-
tário do veículo a responsabilidade pelo cumprimento 
das exigências.

Art. 99. Somente poderá transitar pelas vias ter-
restres o veículo cujo peso e dimensões atenderem 
aos limites estabelecidos pelo CONTRAN.

§ 1º O excesso de peso será aferido por equipa-
mento de pesagem ou pela verificação de documento 
fiscal, na forma estabelecida pelo CONTRAN.

§ 2º Será tolerado um percentual sobre os limites 
de peso bruto total e peso bruto transmitido por eixo 
de veículos à superfície das vias, quando aferido por 
equipamento, na forma estabelecida pelo CONTRAN.

§ 3º Os equipamentos fixos ou móveis utilizados 
na pesagem de veículos serão aferidos de acordo com 
a metodologia e na periodicidade estabelecidas pelo 
CONTRAN, ouvido o órgão ou entidade de metrolo-
gia legal.

Art. 100. Nenhum veículo ou combinação de veí-
culos poderá transitar com lotação de passageiros, com 
peso bruto total, ou com peso bruto total combinado 
com peso por eixo, superior ao fixado pelo fabricante, 
nem ultrapassar a capacidade máxima de tração da 
unidade tratora.

Parágrafo único. O CONTRAN regulamentará o 
uso de pneus extralargos, definindo seus limites de 
peso.

Art. 101. Ao veículo ou combinação de veículos 
utilizado no transporte de carga indivisível, que não 
se enquadre nos limites de peso e dimensões estabe-
lecidos pelo CONTRAN, poderá ser concedida, pela 
autoridade com circunscrição sobre a via, autorização 
especial de trânsito, com prazo certo, válida para cada 
viagem, atendidas as medidas de segurança conside-
radas necessárias.

§ 1º A autorização será concedida mediante re-
querimento que especificará as características do veí-
culo ou combinação de veículos e de carga, o percurso, 
a data e o horário do deslocamento inicial.

§ 2º A autorização não exime o beneficiário da 
responsabilidade por eventuais danos que o veículo ou 
a combinação de veículos causar à via ou a terceiros.

§ 3º Aos guindastes autopropelidos ou sobre ca-
minhões poderá ser concedida, pela autoridade com 
circunscrição sobre a via, autorização especial de trân-
sito, com prazo de seis meses, atendidas as medidas 
de segurança consideradas necessárias.

Art. 102. O veículo de carga deverá estar devi-
damente equipado quando transitar, de modo a evitar 
o derramamento da carga sobre a via.

Parágrafo único. O CONTRAN fixará os requisitos 
mínimos e a forma de proteção das cargas de que trata 
este artigo, de acordo com a sua natureza.

Seção II 
Da Segurança dos Veículos

Art. 103. O veículo só poderá transitar pela via 
quando atendidos os requisitos e condições de segu-
rança estabelecidos neste Código e em normas do 
CONTRAN.

§ 1º Os fabricantes, os importadores, os monta-
dores e os encarroçadores de veículos deverão emitir 
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certificado de segurança, indispensável ao cadastra-
mento no RENAVAM, nas condições estabelecidas 
pelo CONTRAN.

§ 2º O CONTRAN deverá especificar os proce-
dimentos e a periodicidade para que os fabricantes, 
os importadores, os montadores e os encarroçadores 
comprovem o atendimento aos requisitos de seguran-
ça veicular, devendo, para isso, manter disponíveis a 
qualquer tempo os resultados dos testes e ensaios dos 
sistemas e componentes abrangidos pela legislação 
de segurança veicular.

Art. 104. Os veículos em circulação terão suas 
condições de segurança, de controle de emissão de 
gases poluentes e de ruído avaliadas mediante ins-
peção, que será obrigatória, na forma e periodicida-
de estabelecidas pelo CONTRAN para os itens de 
segurança e pelo CONAMA para emissão de gases 
poluentes e ruído.

§ 1º (VETADO)
§ 2º (VETADO)
§ 3º (VETADO)
§ 4º (VETADO)
§ 5º Será aplicada a medida administrativa de 

retenção aos veículos reprovados na inspeção de se-
gurança e na de emissão de gases poluentes e ruído.

Art. 105. São equipamentos obrigatórios dos 
veículos, entre outros a serem estabelecidos pelo 
CONTRAN:

I – cinto de segurança, conforme regulamentação 
específica do CONTRAN, com exceção dos veículos 
destinados ao transporte de passageiros em percursos 
em que seja permitido viajar em pé;

II – para os veículos de transporte e de condução 
escolar, os de transporte de passageiros com mais de 
dez lugares e os de carga com peso bruto total supe-
rior a quatro mil, quinhentos e trinta e seis quilogra-
mas, equipamento registrador instantâneo inalterável 
de velocidade e tempo;

III – encosto de cabeça, para todos os tipos de 
veículos automotores, segundo normas estabelecidas 
pelo CONTRAN;

IV – (VETADO)
V – dispositivo destinado ao controle de emissão 

de gases poluentes e de ruído, segundo normas esta-
belecidas pelo CONTRAN.

VI – para as bicicletas, a campainha, sinalização 
noturna dianteira, traseira, lateral e nos pedais, e es-
pelho retrovisor do lado esquerdo.

VII – equipamento suplementar de retenção – air 
bag frontal para o condutor e o passageiro do banco 
dianteiro. (Incluído pela Lei nº 11.910, de 2009)

§ 1º O CONTRAN disciplinará o uso dos equipa-
mentos obrigatórios dos veículos e determinará suas 
especificações técnicas.

§ 2º Nenhum veículo poderá transitar com equi-
pamento ou acessório proibido, sendo o infrator sujei-
to às penalidades e medidas administrativas previstas 
neste Código.

§ 3º Os fabricantes, os importadores, os montado-
res, os encarroçadores de veículos e os revendedores 
devem comercializar os seus veículos com os equipa-
mentos obrigatórios definidos neste artigo, e com os 
demais estabelecidos pelo CONTRAN.

§ 4º O CONTRAN estabelecerá o prazo para o 
atendimento do disposto neste artigo.

§ 5o A exigência estabelecida no inciso VII do 
caput deste artigo será progressivamente incorporada 
aos novos projetos de automóveis e dos veículos deles 
derivados, fabricados, importados, montados ou encar-
roçados, a partir do 1o (primeiro) ano após a definição 
pelo Contran das especificações técnicas pertinentes 
e do respectivo cronograma de implantação e a partir 
do 5o (quinto) ano, após esta definição, para os demais 
automóveis zero quilômetro de modelos ou projetos já 
existentes e veículos deles derivados. (Incluído pela 
Lei nº 11.910, de 2009)

§ 6o A exigência estabelecida no inciso VII do ca-
put deste artigo não se aplica aos veículos destinados 
à exportação. (Incluído pela Lei nº 11.910, de 2009)

Art. 106. No caso de fabricação artesanal ou de 
modificação de veículo ou, ainda, quando ocorrer subs-
tituição de equipamento de segurança especificado pelo 
fabricante, será exigido, para licenciamento e registro, 
certificado de segurança expedido por instituição téc-
nica credenciada por órgão ou entidade de metrologia 
legal, conforme norma elaborada pelo CONTRAN.

Art. 107. Os veículos de aluguel, destinados ao 
transporte individual ou coletivo de passageiros, de-
verão satisfazer, além das exigências previstas neste 
Código, às condições técnicas e aos requisitos de se-
gurança, higiene e conforto estabelecidos pelo poder 
competente para autorizar, permitir ou conceder a ex-
ploração dessa atividade.

Art. 108. Onde não houver linha regular de ôni-
bus, a autoridade com circunscrição sobre a via poderá 
autorizar, a título precário, o transporte de passageiros 
em veículo de carga ou misto, desde que obedecidas 
as condições de segurança estabelecidas neste Có-
digo e pelo CONTRAN.

Parágrafo único. A autorização citada no caput 
não poderá exceder a doze meses, prazo a partir do 
qual a autoridade pública responsável deverá implan-
tar o serviço regular de transporte coletivo de passa-
geiros, em conformidade com a legislação pertinente 
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e com os dispositivos deste Código. (Incluído pela Lei 
nº 9.602, de 1998)

Art. 109. O transporte de carga em veículos des-
tinados ao transporte de passageiros só pode ser re-
alizado de acordo com as normas estabelecidas pelo 
CONTRAN.

Art. 110. O veículo que tiver alterada qualquer 
de suas características para competição ou finalida-
de análoga só poderá circular nas vias públicas com 
licença especial da autoridade de trânsito, em itinerário 
e horário fixados.

Art. 111. É vedado, nas áreas envidraçadas do 
veículo:

I – (VETADO)
II – o uso de cortinas, persianas fechadas ou 

similares nos veículos em movimento, salvo nos que 
possuam espelhos retrovisores em ambos os lados.

III – aposição de inscrições, películas refletivas 
ou não, painéis decorativos ou pinturas, quando com-
prometer a segurança do veículo, na forma de regula-
mentação do CONTRAN. (Incluído pela Lei nº 9.602, 
de 1998)

Parágrafo único. É proibido o uso de inscrição 
de caráter publicitário ou qualquer outra que possa 
desviar a atenção dos condutores em toda a extensão 
do pára-brisa e da traseira dos veículos, salvo se não 
colocar em risco a segurança do trânsito.

Art. 112. O CONTRAN regulamentará os materiais 
e equipamentos que devam fazer parte do conjunto de 
primeiros socorros, de porte obrigatório para os veícu-
los.(Revogado pela Lei nº 9.792, de 1999)

Art. 113. Os importadores, as montadoras, as 
encarroçadoras e fabricantes de veículos e autope-
ças são responsáveis civil e criminalmente por danos 
causados aos usuários, a terceiros, e ao meio am-
biente, decorrentes de falhas oriundas de projetos e 
da qualidade dos materiais e equipamentos utilizados 
na sua fabricação.

Seção III 
Da Identificação do Veículo

Art. 114. O veículo será identificado obrigato-
riamente por caracteres gravados no chassi ou no 
monobloco, reproduzidos em outras partes, conforme 
dispuser o CONTRAN.

§ 1º A gravação será realizada pelo fabricante ou 
montador, de modo a identificar o veículo, seu fabricante 
e as suas características, além do ano de fabricação, 
que não poderá ser alterado.

§ 2º As regravações, quando necessárias, depen-
derão de prévia autorização da autoridade executiva de 
trânsito e somente serão processadas por estabeleci-
mento por ela credenciado, mediante a comprovação 

de propriedade do veículo, mantida a mesma identifi-
cação anterior, inclusive o ano de fabricação.

§ 3º Nenhum proprietário poderá, sem prévia 
permissão da autoridade executiva de trânsito, fazer, 
ou ordenar que se faça, modificações da identificação 
de seu veículo.

Art. 115. O veículo será identificado externamente 
por meio de placas dianteira e traseira, sendo esta la-
crada em sua estrutura, obedecidas as especificações 
e modelos estabelecidos pelo CONTRAN.

§ 1º Os caracteres das placas serão individuali-
zados para cada veículo e o acompanharão até a bai-
xa do registro, sendo vedado seu reaproveitamento.

§ 2º As placas com as cores verde e amarela 
da Bandeira Nacional serão usadas somente pelos 
veículos de representação pessoal do Presidente e 
do Vice-Presidente da República, dos Presidentes do 
Senado Federal e da Câmara dos Deputados, do Pre-
sidente e dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, 
dos Ministros de Estado, do Advogado-Geral da União 
e do Procurador-Geral da República.

§ 3º Os veículos de representação dos Presiden-
tes dos Tribunais Federais, dos Governadores, Prefeitos, 
Secretários Estaduais e Municipais, dos Presidentes 
das Assembléias Legislativas, das Câmaras Municipais, 
dos Presidentes dos Tribunais Estaduais e do Distrito 
Federal, e do respectivo chefe do Ministério Público e 
ainda dos Oficiais Generais das Forças Armadas terão 
placas especiais, de acordo com os modelos estabe-
lecidos pelo CONTRAN.

§ 4º Os aparelhos automotores destinados a pu-
xar ou arrastar maquinaria de qualquer natureza ou a 
executar trabalhos agrícolas e de construção ou de 
pavimentação são sujeitos, desde que lhes seja fa-
cultado transitar nas vias, ao registro e licenciamento 
da repartição competente, devendo receber numera-
ção especial.

§ 5º O disposto neste artigo não se aplica aos 
veículos de uso bélico. 

§ 6º Os veículos de duas ou três rodas são dis-
pensados da placa dianteira.

§ 7o Excepcionalmente, mediante autorização 
específica e fundamentada das respectivas correge-
dorias e com a devida comunicação aos órgãos de 
trânsito competentes, os veículos utilizados por mem-
bros do Poder Judiciário e do Ministério Público que 
exerçam competência ou atribuição criminal poderão 
temporariamente ter placas especiais, de forma a im-
pedir a identificação de seus usuários específicos, na 
forma de regulamento a ser emitido, conjuntamente, 
pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, pelo Con-
selho Nacional do Ministério Público – CNMP e pelo 
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Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN. (Incluído 
pela Lei nº 12.694, de 2012)

Art. 116. Os veículos de propriedade da União, 
dos Estados e do Distrito Federal, devidamente regis-
trados e licenciados, somente quando estritamente 
usados em serviço reservado de caráter policial, pode-
rão usar placas particulares, obedecidos os critérios e 
limites estabelecidos pela legislação que regulamenta 
o uso de veículo oficial.

Art. 117. Os veículos de transporte de carga e 
os coletivos de passageiros deverão conter, em local 
facilmente visível, a inscrição indicativa de sua tara, do 
peso bruto total (PBT), do peso bruto total combina-
do (PBTC) ou capacidade máxima de tração (CMT) e 
de sua lotação, vedado o uso em desacordo com sua 
classificação.

CAPÍTULO X 
Dos Veículos em Circulação Internacional

Art. 118. A circulação de veículo no território na-
cional, independentemente de sua origem, em trânsito 
entre o Brasil e os países com os quais exista acordo 
ou tratado internacional, reger-se-á pelas disposições 
deste Código, pelas convenções e acordos internacio-
nais ratificados.

Art. 119. As repartições aduaneiras e os órgãos 
de controle de fronteira comunicarão diretamente ao 
RENAVAM a entrada e saída temporária ou definitiva 
de veículos.

Parágrafo único. Os veículos licenciados no exte-
rior não poderão sair do território nacional sem prévia 
quitação de débitos de multa por infrações de trânsito 
e o ressarcimento de danos que tiverem causado a 
bens do patrimônio público, respeitado o princípio da 
reciprocidade.

CAPÍTULO XI 
Do Registro de Veículos

Art. 120. Todo veículo automotor, elétrico, articu-
lado, reboque ou semi-reboque, deve ser registrado 
perante o órgão executivo de trânsito do Estado ou do 
Distrito Federal, no Município de domicílio ou residên-
cia de seu proprietário, na forma da lei.

§ 1º Os órgãos executivos de trânsito dos Estados 
e do Distrito Federal somente registrarão veículos ofi-
ciais de propriedade da administração direta, da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de 
qualquer um dos poderes, com indicação expressa, 
por pintura nas portas, do nome, sigla ou logotipo do 
órgão ou entidade em cujo nome o veículo será regis-
trado, excetuando-se os veículos de representação e 
os previstos no art. 116.

§ 2º O disposto neste artigo não se aplica ao ve-
ículo de uso bélico.

Art. 121. Registrado o veículo, expedir-se-á o 
Certificado de Registro de Veículo – CRV de acordo 
com os modelos e especificações estabelecidos pelo 
CONTRAN, contendo as características e condições 
de invulnerabilidade à falsificação e à adulteração.

Art. 122. Para a expedição do Certificado de Re-
gistro de Veículo o órgão executivo de trânsito consul-
tará o cadastro do RENAVAM e exigirá do proprietário 
os seguintes documentos:

I – nota fiscal fornecida pelo fabricante ou reven-
dedor, ou documento equivalente expedido por auto-
ridade competente;

II – documento fornecido pelo Ministério das Rela-
ções Exteriores, quando se tratar de veículo importado 
por membro de missões diplomáticas, de repartições 
consulares de carreira, de representações de organis-
mos internacionais e de seus integrantes.

Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo 
Certificado de Registro de Veículo quando:

I – for transferida a propriedade;
II – o proprietário mudar o Município de domicílio 

ou residência;
III – for alterada qualquer característica do veículo;
IV – houver mudança de categoria.
§ 1º No caso de transferência de propriedade, o 

prazo para o proprietário adotar as providências neces-
sárias à efetivação da expedição do novo Certificado 
de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos 
demais casos as providências deverão ser imediatas.

§ 2º No caso de transferência de domicílio ou resi-
dência no mesmo Município, o proprietário comunicará 
o novo endereço num prazo de trinta dias e aguardará 
o novo licenciamento para alterar o Certificado de Li-
cenciamento Anual.

§ 3º A expedição do novo certificado será comu-
nicada ao órgão executivo de trânsito que expediu o 
anterior e ao RENAVAM.

Art. 124. Para a expedição do novo Certificado 
de Registro de Veículo serão exigidos os seguintes 
documentos:

I – Certificado de Registro de Veículo anterior;
II – Certificado de Licenciamento Anual;
III – comprovante de transferência de proprie-

dade, quando for o caso, conforme modelo e normas 
estabelecidas pelo CONTRAN;

IV – Certificado de Segurança Veicular e de emis-
são de poluentes e ruído, quando houver adaptação 
ou alteração de características do veículo;

V – comprovante de procedência e justificativa da 
propriedade dos componentes e agregados adaptados 



07906 Quinta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013

ou montados no veículo, quando houver alteração das 
características originais de fábrica;

VI – autorização do Ministério das Relações Ex-
teriores, no caso de veículo da categoria de missões 
diplomáticas, de repartições consulares de carreira, 
de representações de organismos internacionais e de 
seus integrantes;

VII – certidão negativa de roubo ou furto de ve-
ículo, expedida no Município do registro anterior, que 
poderá ser substituída por informação do RENAVAM;

VIII – comprovante de quitação de débitos relati-
vos a tributos, encargos e multas de trânsito vinculados 
ao veículo, independentemente da responsabilidade 
pelas infrações cometidas;

IX – Registro Nacional de Transportadores Rodo-
viários, no caso de veículos de carga; (Revogado pela 
Lei nº 9.602, de 1998)

X – comprovante relativo ao cumprimento do dis-
posto no art. 98, quando houver alteração nas carac-
terísticas originais do veículo que afetem a emissão 
de poluentes e ruído;

XI – comprovante de aprovação de inspeção vei-
cular e de poluentes e ruído, quando for o caso, con-
forme regulamentações do CONTRAN e do CONAMA.

Art. 125. As informações sobre o chassi, o mono-
bloco, os agregados e as características originais do 
veículo deverão ser prestadas ao RENAVAM:

I – pelo fabricante ou montadora, antes da co-
mercialização, no caso de veículo nacional;

II – pelo órgão alfandegário, no caso de veículo 
importado por pessoa física;

III – pelo importador, no caso de veículo impor-
tado por pessoa jurídica.

Parágrafo único. As informações recebidas pelo 
RENAVAM serão repassadas ao órgão executivo de 
trânsito responsável pelo registro, devendo este comu-
nicar ao RENAVAM, tão logo seja o veículo registrado.

Art. 126. O proprietário de veículo irrecuperável, 
ou definitivamente desmontado, deverá requerer a baixa 
do registro, no prazo e forma estabelecidos pelo CON-
TRAN, sendo vedada a remontagem do veículo sobre 
o mesmo chassi, de forma a manter o registro anterior.

Parágrafo único. A obrigação de que trata este 
artigo é da companhia seguradora ou do adquirente 
do veículo destinado à desmontagem, quando estes 
sucederem ao proprietário.

Art. 127. O órgão executivo de trânsito competen-
te só efetuará a baixa do registro após prévia consulta 
ao cadastro do RENAVAM.

Parágrafo único. Efetuada a baixa do registro, de-
verá ser esta comunicada, de imediato, ao RENAVAM.

Art. 128. Não será expedido novo Certificado de 
Registro de Veículo enquanto houver débitos fiscais e 

de multas de trânsito e ambientais, vinculadas ao ve-
ículo, independentemente da responsabilidade pelas 
infrações cometidas.

Art. 129. O registro e o licenciamento dos veícu-
los de propulsão humana, dos ciclomotores e dos veí-
culos de tração animal obedecerão à regulamentação 
estabelecida em legislação municipal do domicílio ou 
residência de seus proprietários.

CAPÍTULO XII 
Do Licenciamento

Art. 130. Todo veículo automotor, elétrico, articu-
lado, reboque ou semi-reboque, para transitar na via, 
deverá ser licenciado anualmente pelo órgão executi-
vo de trânsito do Estado, ou do Distrito Federal, onde 
estiver registrado o veículo.

§ 1º O disposto neste artigo não se aplica a ve-
ículo de uso bélico.

§ 2º No caso de transferência de residência ou 
domicílio, é válido, durante o exercício, o licenciamen-
to de origem.

Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anu-
al será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao 
Certificado de Registro, no modelo e especificações 
estabelecidos pelo CONTRAN.

§ 1º O primeiro licenciamento será feito simulta-
neamente ao registro.

§ 2º O veículo somente será considerado licen-
ciado estando quitados os débitos relativos a tributos, 
encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados 
ao veículo, independentemente da responsabilidade 
pelas infrações cometidas.

§ 3º Ao licenciar o veículo, o proprietário deverá 
comprovar sua aprovação nas inspeções de segurança 
veicular e de controle de emissões de gases poluentes 
e de ruído, conforme disposto no art. 104.

Art. 132. Os veículos novos não estão sujeitos 
ao licenciamento e terão sua circulação regulada pelo 
CONTRAN durante o trajeto entre a fábrica e o Muni-
cípio de destino.

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-
-se, igualmente, aos veículos importados, durante o 
trajeto entre a alfândega ou entreposto alfandegário e 
o Município de destino.

Art. 133. É obrigatório o porte do Certificado de 
Licenciamento Anual.

Art. 134. No caso de transferência de proprieda-
de, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão 
executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo 
de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de 
transferência de propriedade, devidamente assinado 
e datado, sob pena de ter que se responsabilizar so-
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lidariamente pelas penalidades impostas e suas rein-
cidências até a data da comunicação.

Art. 135. Os veículos de aluguel, destinados ao 
transporte individual ou coletivo de passageiros de li-
nhas regulares ou empregados em qualquer serviço 
remunerado, para registro, licenciamento e respectivo 
emplacamento de característica comercial, deverão estar 
devidamente autorizados pelo poder público concedente.

CAPÍTULO XIII 
Da Condução de Escolares

Art. 136. Os veículos especialmente destinados 
à condução coletiva de escolares somente poderão 
circular nas vias com autorização emitida pelo órgão 
ou entidade executivos de trânsito dos Estados e do 
Distrito Federal, exigindo-se, para tanto:

I – registro como veículo de passageiros;
II – inspeção semestral para verificação dos equi-

pamentos obrigatórios e de segurança;
III – pintura de faixa horizontal na cor amarela, 

com quarenta centímetros de largura, à meia altura, 
em toda a extensão das partes laterais e traseira da 
carroçaria, com o dístico ESCOLAR, em preto, sendo 
que, em caso de veículo de carroçaria pintada na cor 
amarela, as cores aqui indicadas devem ser invertidas;

IV – equipamento registrador instantâneo inalte-
rável de velocidade e tempo;

V – lanternas de luz branca, fosca ou amarela 
dispostas nas extremidades da parte superior dianteira 
e lanternas de luz vermelha dispostas na extremidade 
superior da parte traseira;

VI – cintos de segurança em número igual à lo-
tação;

VII – outros requisitos e equipamentos obrigató-
rios estabelecidos pelo CONTRAN.

Art. 137. A autorização a que se refere o artigo 
anterior deverá ser afixada na parte interna do veículo, 
em local visível, com inscrição da lotação permitida, 
sendo vedada a condução de escolares em número 
superior à capacidade estabelecida pelo fabricante.

Art. 138. O condutor de veículo destinado à condu-
ção de escolares deve satisfazer os seguintes requisitos:

I – ter idade superior a vinte e um anos;
II – ser habilitado na categoria D;
III – (VETADO)
IV – não ter cometido nenhuma infração grave 

ou gravíssima, ou ser reincidente em infrações médias 
durante os doze últimos meses;

V – ser aprovado em curso especializado, nos 
termos da regulamentação do CONTRAN.

Art. 139. O disposto neste Capítulo não exclui a 
competência municipal de aplicar as exigências previstas 
em seus regulamentos, para o transporte de escolares.

CAPÍTULO XIII-A 
Da Condução de Moto-Frete 

(Incluído pela Lei nº 12.009, de 2009)

Art. 139-A. As motocicletas e motonetas desti-
nadas ao transporte remunerado de mercadorias – 
moto-frete – somente poderão circular nas vias com 
autorização emitida pelo órgão ou entidade executivo 
de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, exigindo-
-se, para tanto: (Incluído pela Lei nº 12.009, de 2009)

I – registro como veículo da categoria de aluguel; 
(Incluído pela Lei nº 12.009, de 2009)

II – instalação de protetor de motor mata-cachor-
ro, fixado no chassi do veículo, destinado a proteger 
o motor e a perna do condutor em caso de tomba-
mento, nos termos de regulamentação do Conselho 
Nacional de Trânsito – Contran; (Incluído pela Lei nº 
12.009, de 2009)

III – instalação de aparador de linha antena cor-
ta-pipas, nos termos de regulamentação do Contran; 
(Incluído pela Lei nº 12.009, de 2009)

IV – inspeção semestral para verificação dos 
equipamentos obrigatórios e de segurança. (Incluído 
pela Lei nº 12.009, de 2009)

§ 1o A instalação ou incorporação de dispositi-
vos para transporte de cargas deve estar de acordo 
com a regulamentação do Contran. (Incluído pela Lei 
nº 12.009, de 2009)

§ 2o É proibido o transporte de combustíveis, pro-
dutos inflamáveis ou tóxicos e de galões nos veículos de 
que trata este artigo, com exceção do gás de cozinha 
e de galões contendo água mineral, desde que com o 
auxílio de side-car, nos termos de regulamentação do 
Contran. (Incluído pela Lei nº 12.009, de 2009)

Art. 139-B. O disposto neste Capítulo não exclui 
a competência municipal ou estadual de aplicar as 
exigências previstas em seus regulamentos para as 
atividades de moto-frete no âmbito de suas circunscri-
ções. (Incluído pela Lei nº 12.009, de 2009)

CAPÍTULO XIV 
Da Habilitação

Art. 140. A habilitação para conduzir veículo au-
tomotor e elétrico será apurada por meio de exames 
que deverão ser realizados junto ao órgão ou entidade 
executivos do Estado ou do Distrito Federal, do domi-
cílio ou residência do candidato, ou na sede estadual 
ou distrital do próprio órgão, devendo o condutor pre-
encher os seguintes requisitos:

I – ser penalmente imputável;
II – saber ler e escrever;
III – possuir Carteira de Identidade ou equivalente.
Parágrafo único. As informações do candidato à 

habilitação serão cadastradas no RENACH.
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Art. 141. O processo de habilitação, as normas 
relativas à aprendizagem para conduzir veículos au-
tomotores e elétricos e à autorização para conduzir 
ciclomotores serão regulamentados pelo CONTRAN.

§ 1º A autorização para conduzir veículos de 
propulsão humana e de tração animal ficará a cargo 
dos Municípios.

§ 2º (VETADO)
Art. 142. O reconhecimento de habilitação obtida 

em outro país está subordinado às condições estabe-
lecidas em convenções e acordos internacionais e às 
normas do CONTRAN.

Art. 143. Os candidatos poderão habilitar-se nas 
categorias de A a E, obedecida a seguinte gradação:

I – Categoria A – condutor de veículo motoriza-
do de duas ou três rodas, com ou sem carro lateral;

II – Categoria B – condutor de veículo motoriza-
do, não abrangido pela categoria A, cujo peso bruto 
total não exceda a três mil e quinhentos quilogramas 
e cuja lotação não exceda a oito lugares, excluído o 
do motorista;

III – Categoria C – condutor de veículo motorizado 
utilizado em transporte de carga, cujo peso bruto total 
exceda a três mil e quinhentos quilogramas;

IV – Categoria D – condutor de veículo motoriza-
do utilizado no transporte de passageiros, cuja lotação 
exceda a oito lugares, excluído o do motorista;

V – Categoria E – condutor de combinação de 
veículos em que a unidade tratora se enquadre nas 
Categorias B, C ou D e cuja unidade acoplada, rebo-
que, semi-reboque ou articulada, tenha seis mil qui-
logramas ou mais de peso bruto total, ou cuja lotação 
exceda a oito lugares, ou, ainda, seja enquadrado na 
categoria trailer.

V – Categoria E – condutor de combinação de 
veículos em que a unidade tratora se enquadre nas 
categorias B, C ou D e cuja unidade acoplada, rebo-
que, semirreboque, trailer ou articulada tenha 6.000 
kg (seis mil quilogramas) ou mais de peso bruto total, 
ou cuja lotação exceda a 8 (oito) lugares. (Redação 
dada pela Lei nº 12.452, de 2011)

§ 1º Para habilitar-se na categoria C, o condutor 
deverá estar habilitado no mínimo há um ano na cate-
goria B e não ter cometido nenhuma infração grave ou 
gravíssima, ou ser reincidente em infrações médias, 
durante os últimos doze meses.

§ 2o São os condutores da categoria B autorizados 
a conduzir veículo automotor da espécie motor-casa, 
definida nos termos do Anexo I deste Código, cujo 
peso não exceda a 6.000 kg (seis mil quilogramas), 
ou cuja lotação não exceda a 8 (oito) lugares, excluído 
o do motorista. (Incluído pela Lei nº 12.452, de 2011)

§ 3º Aplica-se o disposto no inciso V ao condutor 
da combinação de veículos com mais de uma unida-
de tracionada, independentemente da capacidade de 
tração ou do peso bruto total. (Renumerado pela Lei 
nº 12.452, de 2011)

Art. 144. O trator de roda, o trator de esteira, o 
trator misto ou o equipamento automotor destinado 
à movimentação de cargas ou execução de trabalho 
agrícola, de terraplenagem, de construção ou de pavi-
mentação só podem ser conduzidos na via pública por 
condutor habilitado nas categorias C, D ou E.

Art. 145. Para habilitar-se nas categorias D e E 
ou para conduzir veículo de transporte coletivo de pas-
sageiros, de escolares, de emergência ou de produto 
perigoso, o candidato deverá preencher os seguintes 
requisitos:

I – ser maior de vinte e um anos;
II – estar habilitado:
a) no mínimo há dois anos na categoria B, ou no 

mínimo há um ano na categoria C, quando pretender 
habilitar-se na categoria D; e

b) no mínimo há um ano na categoria C, quando 
pretender habilitar-se na categoria E;

III – não ter cometido nenhuma infração grave 
ou gravíssima ou ser reincidente em infrações médias 
durante os últimos doze meses;

IV – ser aprovado em curso especializado e em 
curso de treinamento de prática veicular em situação 
de risco, nos termos da normatização do CONTRAN.

Parágrafo único. A participação em curso especia-
lizado previsto no inciso IV independe da observância 
do disposto no inciso III. (Incluído pela Lei nº 12.619, 
de 2012) (Vigência)

Art. 146. Para conduzir veículos de outra catego-
ria o condutor deverá realizar exames complementa-
res exigidos para habilitação na categoria pretendida.

Art. 147. O candidato à habilitação deverá sub-
meter-se a exames realizados pelo órgão executivo de 
trânsito, na seguinte ordem:

I – de aptidão física e mental;
II – (VETADO)
III – escrito, sobre legislação de trânsito;
IV – de noções de primeiros socorros, conforme 

regulamentação do CONTRAN;
V – de direção veicular, realizado na via pública, 

em veículo da categoria para a qual estiver habilitan-
do-se.

§ 1º Os resultados dos exames e a identificação 
dos respectivos examinadores serão registrados no 
RENACH. (Renumerado do parágrafo único, pela Lei 
nº 9.602, de 1998)

§ 2º O exame de aptidão física e mental será pre-
liminar e renovável a cada cinco anos, ou a cada três 
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anos para condutores com mais de sessenta e cinco 
anos de idade, no local de residência ou domicílio do 
examinado. (Incluído pela Lei nº 9.602, de 1998)

§ 3º O exame previsto no parágrafo anterior, quan-
do referente à primeira habilitação, incluirá a avaliação 
psicológica preliminar e complementar ao referido exa-
me. (Incluído pela Lei nº 9.602, de 1998)

§ 3o O exame previsto no § 2o incluirá avaliação 
psicológica preliminar e complementar sempre que 
a ele se submeter o condutor que exerce atividade 
remunerada ao veículo, incluindo-se esta avaliação 
para os demais candidatos apenas no exame refe-
rente à primeira habilitação. (Redação dada pela Lei 
nº 10.350, de 2001)

§ 4º Quando houver indícios de deficiência física, 
mental, ou de progressividade de doença que possa 
diminuir a capacidade para conduzir o veículo, o prazo 
previsto no § 2º poderá ser diminuído por proposta do 
perito examinador. (Incluído pela Lei nº 9.602, de 1998)

§ 5o O condutor que exerce atividade remunerada 
ao veículo terá essa informação incluída na sua Car-
teira Nacional de Habilitação, conforme especificações 
do Conselho Nacional de Trânsito – Contran. (Incluído 
pela Lei nº 10.350, de 2001)

Art. 148. Os exames de habilitação, exceto os de 
direção veicular, poderão ser aplicados por entidades 
públicas ou privadas credenciadas pelo órgão execu-
tivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, de 
acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN.

§ 1º A formação de condutores deverá incluir, 
obrigatoriamente, curso de direção defensiva e de 
conceitos básicos de proteção ao meio ambiente re-
lacionados com o trânsito.

§ 2º Ao candidato aprovado será conferida Per-
missão para Dirigir, com validade de um ano.

§ 3º A Carteira Nacional de Habilitação será con-
ferida ao condutor no término de um ano, desde que 
o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de 
natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em 
infração média.

§ 4º A não obtenção da Carteira Nacional de Ha-
bilitação, tendo em vista a incapacidade de atendimento 
do disposto no parágrafo anterior, obriga o candidato 
a reiniciar todo o processo de habilitação.

§ 5º O Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN 
poderá dispensar os tripulantes de aeronaves que apre-
sentarem o cartão de saúde expedido pelas Forças 
Armadas ou pelo Departamento de Aeronáutica Civil, 
respectivamente, da prestação do exame de aptidão 
física e mental. (Incluído pela Lei nº 9.602, de 1998)

Art. 149. (VETADO)
Art. 150. Ao renovar os exames previstos no ar-

tigo anterior, o condutor que não tenha curso de dire-

ção defensiva e primeiros socorros deverá a eles ser 
submetido, conforme normatização do CONTRAN.

Parágrafo único. A empresa que utiliza conduto-
res contratados para operar a sua frota de veículos é 
obrigada a fornecer curso de direção defensiva, pri-
meiros socorros e outros conforme normatização do 
CONTRAN.

Art. 151. No caso de reprovação no exame escrito 
sobre legislação de trânsito ou de direção veicular, o 
candidato só poderá repetir o exame depois de decor-
ridos quinze dias da divulgação do resultado.

Art. 152. O exame de direção veicular será reali-
zado perante uma comissão integrada por três mem-
bros designados pelo dirigente do órgão executivo 
local de trânsito, para o período de um ano, permitida 
a recondução por mais um período de igual duração.

§ 1º Na comissão de exame de direção veicular, 
pelo menos um membro deverá ser habilitado na ca-
tegoria igual ou superior à pretendida pelo candidato.

§ 2º Os militares das Forças Armadas e Auxiliares 
que possuírem curso de formação de condutor, minis-
trado em suas corporações, serão dispensados, para 
a concessão da Carteira Nacional de Habilitação, dos 
exames a que se houverem submetido com aprovação 
naquele curso, desde que neles sejam observadas as 
normas estabelecidas pelo CONTRAN.

§ 3º O militar interessado instruirá seu requeri-
mento com ofício do Comandante, Chefe ou Diretor da 
organização militar em que servir, do qual constarão: 
o número do registro de identificação, naturalidade, 
nome, filiação, idade e categoria em que se habilitou 
a conduzir, acompanhado de cópias das atas dos exa-
mes prestados.

§ 4º (VETADO)
Art. 153. O candidato habilitado terá em seu pron-

tuário a identificação de seus instrutores e examinado-
res, que serão passíveis de punição conforme regula-
mentação a ser estabelecida pelo CONTRAN.

Parágrafo único. As penalidades aplicadas aos 
instrutores e examinadores serão de advertência, sus-
pensão e cancelamento da autorização para o exercício 
da atividade, conforme a falta cometida.

Art. 154. Os veículos destinados à formação de 
condutores serão identificados por uma faixa amare-
la, de vinte centímetros de largura, pintada ao longo 
da carroçaria, à meia altura, com a inscrição AUTO-
-ESCOLA na cor preta.

Parágrafo único. No veículo eventualmente uti-
lizado para aprendizagem, quando autorizado para 
servir a esse fim, deverá ser afixada ao longo de sua 
carroçaria, à meia altura, faixa branca removível, de 
vinte centímetros de largura, com a inscrição AUTO-
-ESCOLA na cor preta.
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Art. 155. A formação de condutor de veículo au-
tomotor e elétrico será realizada por instrutor auto-
rizado pelo órgão executivo de trânsito dos Estados 
ou do Distrito Federal, pertencente ou não à entidade 
credenciada.

Parágrafo único. Ao aprendiz será expedida au-
torização para aprendizagem, de acordo com a regu-
lamentação do CONTRAN, após aprovação nos exa-
mes de aptidão física, mental, de primeiros socorros 
e sobre legislação de trânsito.(Incluído pela Lei nº 
9.602, de 1998)

Art. 156. O CONTRAN regulamentará o creden-
ciamento para prestação de serviço pelas auto-escolas 
e outras entidades destinadas à formação de conduto-
res e às exigências necessárias para o exercício das 
atividades de instrutor e examinador.

Art. 157. (VETADO)
Art. 158. A aprendizagem só poderá realizar-se: 

(Vide Lei nº 12.217, de 2010) Vigência
I – nos termos, horários e locais estabelecidos 

pelo órgão executivo de trânsito;
II – acompanhado o aprendiz por instrutor au-

torizado.
§ 1º Além do aprendiz e do instrutor, o veículo 

utilizado na aprendizagem poderá conduzir apenas 
mais um acompanhante. (Renumerado do parágrafo 
único pela Lei nº 12.217, de 2010).

§ 2o Parte da aprendizagem será obrigatoriamente 
realizada durante a noite, cabendo ao CONTRAN fixar-
-lhe a carga horária mínima correspondente. (Incluído 
pela Lei nº 12.217, de 2010).

Art. 159. A Carteira Nacional de Habilitação, ex-
pedida em modelo único e de acordo com as espe-
cificações do CONTRAN, atendidos os pré-requisitos 
estabelecidos neste Código, conterá fotografia, identifi-
cação e CPF do condutor, terá fé pública e equivalerá a 
documento de identidade em todo o território nacional.

§ 1º É obrigatório o porte da Permissão para Di-
rigir ou da Carteira Nacional de Habilitação quando o 
condutor estiver à direção do veículo.

§ 2º (VETADO)
§ 3º A emissão de nova via da Carteira Nacional 

de Habilitação será regulamentada pelo CONTRAN.
§ 4º (VETADO)
§ 5º A Carteira Nacional de Habilitação e a Per-

missão para Dirigir somente terão validade para a 
condução de veículo quando apresentada em original.

§ 6º A identificação da Carteira Nacional de Ha-
bilitação expedida e a da autoridade expedidora serão 
registradas no RENACH.

§ 7º A cada condutor corresponderá um único 
registro no RENACH, agregando-se neste todas as 
informações.

§ 8º A renovação da validade da Carteira Nacional 
de Habilitação ou a emissão de uma nova via somente 
será realizada após quitação de débitos constantes do 
prontuário do condutor.

§ 9º (VETADO)
§ 10. A validade da Carteira Nacional de Ha-

bilitação está condicionada ao prazo de vigência do 
exame de aptidão física e mental. (Incluído pela Lei 
nº 9.602, de 1998)

§ 11. A Carteira Nacional de Habilitação, expe-
dida na vigência do Código anterior, será substituída 
por ocasião do vencimento do prazo para revalidação 
do exame de aptidão física e mental, ressalvados os 
casos especiais previstos nesta Lei. (Incluído pela Lei 
nº 9.602, de 1998)

Art. 160. O condutor condenado por delito de 
trânsito deverá ser submetido a novos exames para 
que possa voltar a dirigir, de acordo com as normas 
estabelecidas pelo CONTRAN, independentemente 
do reconhecimento da prescrição, em face da pena 
concretizada na sentença.

§ 1º Em caso de acidente grave, o condutor nele 
envolvido poderá ser submetido aos exames exigidos 
neste artigo, a juízo da autoridade executiva estadu-
al de trânsito, assegurada ampla defesa ao condutor.

§ 2º No caso do parágrafo anterior, a autorida-
de executiva estadual de trânsito poderá apreender o 
documento de habilitação do condutor até a sua apro-
vação nos exames realizados.

CAPÍTULO XV 
Das Infrações

Art. 161. Constitui infração de trânsito a inobser-
vância de qualquer preceito deste Código, da legislação 
complementar ou das resoluções do CONTRAN, sendo 
o infrator sujeito às penalidades e medidas adminis-
trativas indicadas em cada artigo, além das punições 
previstas no Capítulo XIX.

Parágrafo único. As infrações cometidas em rela-
ção às resoluções do CONTRAN terão suas penalida-
des e medidas administrativas definidas nas próprias 
resoluções.

Art. 162. Dirigir veículo:
I – sem possuir Carteira Nacional de Habilitação 

ou Permissão para Dirigir:
Infração – gravíssima;
Penalidade – multa (três vezes) e apreensão do 

veículo;
II – com Carteira Nacional de Habilitação ou 

Permissão para Dirigir cassada ou com suspensão 
do direito de dirigir:

Infração – gravíssima;
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Penalidade – multa (cinco vezes) e apreensão 
do veículo;

III – com Carteira Nacional de Habilitação ou 
Permissão para Dirigir de categoria diferente da do 
veículo que esteja conduzindo:

Infração – gravíssima;
Penalidade – multa (três vezes) e apreensão do 

veículo;
Medida administrativa – recolhimento do docu-

mento de habilitação;
IV – (VETADO)
V – com validade da Carteira Nacional de Habi-

litação vencida há mais de trinta dias:
Infração – gravíssima;
Penalidade – multa;
Medida administrativa – recolhimento da Carteira 

Nacional de Habilitação e retenção do veículo até a 
apresentação de condutor habilitado;

VI – sem usar lentes corretoras de visão, aparelho 
auxiliar de audição, de prótese física ou as adaptações 
do veículo impostas por ocasião da concessão ou da 
renovação da licença para conduzir:

Infração – gravíssima;
Penalidade – multa;
Medida administrativa – retenção do veículo até 

o saneamento da irregularidade ou apresentação de 
condutor habilitado.

Art. 163. Entregar a direção do veículo a pessoa 
nas condições previstas no artigo anterior:

Infração – as mesmas previstas no artigo anterior;
Penalidade – as mesmas previstas no artigo 

anterior;
Medida administrativa – a mesma prevista no in-

ciso III do artigo anterior.
Art. 164. Permitir que pessoa nas condições re-

feridas nos incisos do art. 162 tome posse do veículo 
automotor e passe a conduzi-lo na via:

Infração – as mesmas previstas nos incisos do 
art. 162;

Penalidade – as mesmas previstas no art. 162;
Medida administrativa – a mesma prevista no 

inciso III do art. 162.
Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool, em nível 

superior a seis decigramas por litro de sangue, ou de 
qualquer substância entorpecente ou que determine 
dependência física ou psíquica.

Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de 
qualquer substância entorpecente ou que determine 
dependência física ou psíquica: (Redação dada pela 
Lei nº 11.275, de 2006)

Infração – gravíssima;
Penalidade – multa (cinco vezes) e suspensão 

do direito de dirigir;

Medida administrativa – retenção do veículo até 
a apresentação de condutor habilitado e recolhimento 
do documento de habilitação.

Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de 
qualquer outra substância psicoativa que determine de-
pendência: (Redação dada pela Lei nº 11.705, de 2008)

Infração – gravíssima; (Redação dada pela Lei 
nº 11.705, de 2008)

Penalidade – multa (cinco vezes) e suspensão do 
direito de dirigir por 12 (doze) meses; (Redação dada 
pela Lei nº 11.705, de 2008)

Medida Administrativa – retenção do veículo até 
a apresentação de condutor habilitado e recolhimento 
do documento de habilitação. (Redação dada pela Lei 
nº 11.705, de 2008)

Parágrafo único. A embriaguez também poderá 
ser apurada na forma do art. 277. 

Penalidade – multa (dez vezes) e suspensão do 
direito de dirigir por 12 (doze) meses. (Redação dada 
pela Lei nº 12.760, de 2012)

Medida administrativa – recolhimento do docu-
mento de habilitação e retenção do veículo, observado 
o disposto no § 4o do art. 270 da Lei no 9.503, de 23 de 
setembro de 1997 – do Código de Trânsito Brasileiro. 
(Redação dada pela Lei nº 12.760, de 2012)

Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa pre-
vista no caput em caso de reincidência no período 
de até 12 (doze) meses. (Redação dada pela Lei nº 
12.760, de 2012)

Art. 166. Confiar ou entregar a direção de veículo 
a pessoa que, mesmo habilitada, por seu estado físi-
co ou psíquico, não estiver em condições de dirigi-lo 
com segurança:

Infração – gravíssima;
Penalidade – multa.
Art. 167. Deixar o condutor ou passageiro de usar 

o cinto de segurança, conforme previsto no art. 65:
Infração – grave;
Penalidade – multa;
Medida administrativa – retenção do veículo até 

colocação do cinto pelo infrator.
Art. 168. Transportar crianças em veículo auto-

motor sem observância das normas de segurança 
especiais estabelecidas neste Código:

Infração – gravíssima;
Penalidade – multa;
Medida administrativa – retenção do veículo até 

que a irregularidade seja sanada.
Art. 169. Dirigir sem atenção ou sem os cuidados 

indispensáveis à segurança:
Infração – leve;
Penalidade – multa.
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Art. 170. Dirigir ameaçando os pedestres que este-
jam atravessando a via pública, ou os demais veículos:

Infração – gravíssima;
Penalidade – multa e suspensão do direito de 

dirigir;
Medida administrativa – retenção do veículo e 

recolhimento do documento de habilitação.
Art. 171. Usar o veículo para arremessar, sobre 

os pedestres ou veículos, água ou detritos:
Infração – média;
Penalidade – multa.
Art. 172. Atirar do veículo ou abandonar na via 

objetos ou substâncias:
Infração – média;
Penalidade – multa.
Art. 173. Disputar corrida por espírito de emulação:
Infração – gravíssima;
Penalidade – multa (três vezes), suspensão do 

direito de dirigir e apreensão do veículo;
Medida administrativa – recolhimento do docu-

mento de habilitação e remoção do veículo.
Art. 174. Promover, na via, competição esportiva, 

eventos organizados, exibição e demonstração de pe-
rícia em manobra de veículo, ou deles participar, como 
condutor, sem permissão da autoridade de trânsito com 
circunscrição sobre a via:

Infração – gravíssima;
Penalidade – multa (cinco vezes), suspensão do 

direito de dirigir e apreensão do veículo;
Medida administrativa – recolhimento do docu-

mento de habilitação e remoção do veículo.
Parágrafo único. As penalidades são aplicáveis 

aos promotores e aos condutores participantes.
Art. 175. Utilizar-se de veículo para, em via públi-

ca, demonstrar ou exibir manobra perigosa, arrancada 
brusca, derrapagem ou frenagem com deslizamento 
ou arrastamento de pneus:

Infração – gravíssima;
Penalidade – multa, suspensão do direito de di-

rigir e apreensão do veículo;
Medida administrativa – recolhimento do docu-

mento de habilitação e remoção do veículo.
Art. 176. Deixar o condutor envolvido em aciden-

te com vítima:
I – de prestar ou providenciar socorro à vítima, 

podendo fazê-lo;
II – de adotar providências, podendo fazê-lo, no 

sentido de evitar perigo para o trânsito no local;
III – de preservar o local, de forma a facilitar os 

trabalhos da polícia e da perícia;
IV – de adotar providências para remover o ve-

ículo do local, quando determinadas por policial ou 
agente da autoridade de trânsito;

V – de identificar-se ao policial e de lhe prestar 
informações necessárias à confecção do boletim de 
ocorrência:

Infração – gravíssima;
Penalidade – multa (cinco vezes) e suspensão 

do direito de dirigir;
Medida administrativa – recolhimento do docu-

mento de habilitação.
Art. 177. Deixar o condutor de prestar socorro à 

vítima de acidente de trânsito quando solicitado pela 
autoridade e seus agentes:

Infração – grave;
Penalidade – multa.
Art. 178. Deixar o condutor, envolvido em aciden-

te sem vítima, de adotar providências para remover o 
veículo do local, quando necessária tal medida para 
assegurar a segurança e a fluidez do trânsito:

Infração – média;
Penalidade – multa.
Art. 179. Fazer ou deixar que se faça reparo em 

veículo na via pública, salvo nos casos de impedimen-
to absoluto de sua remoção e em que o veículo esteja 
devidamente sinalizado:

I – em pista de rolamento de rodovias e vias de 
trânsito rápido:

Infração – grave;
Penalidade – multa;
Medida administrativa – remoção do veículo;
II – nas demais vias:
Infração – leve;
Penalidade – multa.
Art. 180. Ter seu veículo imobilizado na via por 

falta de combustível:
Infração – média;
Penalidade – multa;
Medida administrativa – remoção do veículo.
Art. 181. Estacionar o veículo:
I – nas esquinas e a menos de cinco metros do 

bordo do alinhamento da via transversal:
Infração – média;
Penalidade – multa;
Medida administrativa – remoção do veículo;
II – afastado da guia da calçada (meio-fio) de 

cinqüenta centímetros a um metro:
Infração – leve;
Penalidade – multa;
Medida administrativa – remoção do veículo;
III – afastado da guia da calçada (meio-fio) a 

mais de um metro:
Infração – grave;
Penalidade – multa;
Medida administrativa – remoção do veículo;
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IV – em desacordo com as posições estabeleci-
das neste Código:

Infração – média;
Penalidade – multa;
Medida administrativa – remoção do veículo;
V – na pista de rolamento das estradas, das ro-

dovias, das vias de trânsito rápido e das vias dotadas 
de acostamento:

Infração – gravíssima;
Penalidade – multa;
Medida administrativa – remoção do veículo;
VI – junto ou sobre hidrantes de incêndio, regis-

tro de água ou tampas de poços de visita de galerias 
subterrâneas, desde que devidamente identificados, 
conforme especificação do CONTRAN:

Infração – média;
Penalidade – multa;
Medida administrativa – remoção do veículo;
VII – nos acostamentos, salvo motivo de força 

maior:
Infração – leve;
Penalidade – multa;
Medida administrativa – remoção do veículo;
VIII – no passeio ou sobre faixa destinada a pe-

destre, sobre ciclovia ou ciclofaixa, bem como nas ilhas, 
refúgios, ao lado ou sobre canteiros centrais, divisores 
de pista de rolamento, marcas de canalização, grama-
dos ou jardim público:

Infração – grave;
Penalidade – multa;
Medida administrativa – remoção do veículo;
IX – onde houver guia de calçada (meio-fio) re-

baixada destinada à entrada ou saída de veículos:
Infração – média;
Penalidade – multa;
Medida administrativa – remoção do veículo;
X – impedindo a movimentação de outro veículo:
Infração – média;
Penalidade – multa;
Medida administrativa – remoção do veículo;
XI – ao lado de outro veículo em fila dupla:
Infração – grave;
Penalidade – multa;
Medida administrativa – remoção do veículo;
XII – na área de cruzamento de vias, prejudican-

do a circulação de veículos e pedestres:
Infração – grave;
Penalidade – multa;
Medida administrativa – remoção do veículo;
XIII – onde houver sinalização horizontal deli-

mitadora de ponto de embarque ou desembarque de 
passageiros de transporte coletivo ou, na inexistência 

desta sinalização, no intervalo compreendido entre dez 
metros antes e depois do marco do ponto:

Infração – média;
Penalidade – multa;
Medida administrativa – remoção do veículo;
XIV – nos viadutos, pontes e túneis:
Infração – grave;
Penalidade – multa;
Medida administrativa – remoção do veículo;
XV – na contramão de direção:
Infração – média;
Penalidade – multa;
XVI – em aclive ou declive, não estando devida-

mente freado e sem calço de segurança, quando se 
tratar de veículo com peso bruto total superior a três 
mil e quinhentos quilogramas:

Infração – grave;
Penalidade – multa;
Medida administrativa – remoção do veículo;
XVII – em desacordo com as condições regula-

mentadas especificamente pela sinalização (placa – 
Estacionamento Regulamentado):

Infração – leve;
Penalidade – multa;
Medida administrativa – remoção do veículo;
XVIII – em locais e horários proibidos especifica-

mente pela sinalização (placa – Proibido Estacionar):
Infração – média;
Penalidade – multa;
Medida administrativa – remoção do veículo;
XIX – em locais e horários de estacionamento 

e parada proibidos pela sinalização (placa – Proibido 
Parar e Estacionar):

Infração – grave;
Penalidade – multa;
Medida administrativa – remoção do veículo.
§ 1º Nos casos previstos neste artigo, a autorida-

de de trânsito aplicará a penalidade preferencialmente 
após a remoção do veículo.

§ 2º No caso previsto no inciso XVI é proibido 
abandonar o calço de segurança na via.

Art. 182. Parar o veículo:
I – nas esquinas e a menos de cinco metros do 

bordo do alinhamento da via transversal:
Infração – média;
Penalidade – multa;
II – afastado da guia da calçada (meio-fio) de 

cinqüenta centímetros a um metro:
Infração – leve;
Penalidade – multa;
III – afastado da guia da calçada (meio-fio) a 

mais de um metro:
Infração – média;
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Penalidade – multa;
IV – em desacordo com as posições estabeleci-

das neste Código:
Infração – leve;
Penalidade – multa;
V – na pista de rolamento das estradas, das ro-

dovias, das vias de trânsito rápido e das demais vias 
dotadas de acostamento:

Infração – grave;
Penalidade – multa;
VI – no passeio ou sobre faixa destinada a pe-

destres, nas ilhas, refúgios, canteiros centrais e divi-
sores de pista de rolamento e marcas de canalização:

Infração – leve;
Penalidade – multa;
VII – na área de cruzamento de vias, prejudican-

do a circulação de veículos e pedestres:
Infração – média;
Penalidade – multa;
VIII – nos viadutos, pontes e túneis:
Infração – média;
Penalidade – multa;
IX – na contramão de direção:
Infração – média;
Penalidade – multa;
X – em local e horário proibidos especificamente 

pela sinalização (placa – Proibido Parar):
Infração – média;
Penalidade – multa.
Art. 183. Parar o veículo sobre a faixa de pedes-

tres na mudança de sinal luminoso: 
Infração – média;
Penalidade – multa.
Art. 184. Transitar com o veículo:
I – na faixa ou pista da direita, regulamentada 

como de circulação exclusiva para determinado tipo 
de veículo, exceto para acesso a imóveis lindeiros ou 
conversões à direita:

Infração – leve;
Penalidade – multa;
II – na faixa ou pista da esquerda regulamen-

tada como de circulação exclusiva para determinado 
tipo de veículo:

Infração – grave;
Penalidade – multa.
Art. 185. Quando o veículo estiver em movimento, 

deixar de conservá-lo:
I – na faixa a ele destinada pela sinalização de 

regulamentação, exceto em situações de emergência;
II – nas faixas da direita, os veículos lentos e de 

maior porte:
Infração – média;
Penalidade – multa.

Art. 186. Transitar pela contramão de direção em:
I – vias com duplo sentido de circulação, exceto 

para ultrapassar outro veículo e apenas pelo tempo 
necessário, respeitada a preferência do veículo que 
transitar em sentido contrário:

Infração – grave;
Penalidade – multa;
II – vias com sinalização de regulamentação de 

sentido único de circulação:
Infração – gravíssima;
Penalidade – multa.
Art. 187. Transitar em locais e horários não per-

mitidos pela regulamentação estabelecida pela auto-
ridade competente: 

I – para todos os tipos de veículos:
Infração – média;
Penalidade – multa;
II – especificamente para caminhões e ônibus: 
Infração – grave;
Penalidade – multa.(Revogado pela Lei nº 9.602, 

de 1998)
Art. 188. Transitar ao lado de outro veículo, inter-

rompendo ou perturbando o trânsito:
Infração – média;
Penalidade – multa.
Art. 189. Deixar de dar passagem aos veículos 

precedidos de batedores, de socorro de incêndio e 
salvamento, de polícia, de operação e fiscalização 
de trânsito e às ambulâncias, quando em serviço de 
urgência e devidamente identificados por dispositivos 
regulamentados de alarme sonoro e iluminação ver-
melha intermitentes:

Infração – gravíssima;
Penalidade – multa.
Art. 190. Seguir veículo em serviço de urgência, 

estando este com prioridade de passagem devidamente 
identificada por dispositivos regulamentares de alarme 
sonoro e iluminação vermelha intermitentes:

Infração – grave;
Penalidade – multa.
Art. 191. Forçar passagem entre veículos que, 

transitando em sentidos opostos, estejam na iminên-
cia de passar um pelo outro ao realizar operação de 
ultrapassagem:

Infração – gravíssima;
Penalidade – multa.
Art. 192. Deixar de guardar distância de segurança 

lateral e frontal entre o seu veículo e os demais, bem 
como em relação ao bordo da pista, considerando-se, 
no momento, a velocidade, as condições climáticas do 
local da circulação e do veículo:

Infração – grave;
Penalidade – multa.
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Art. 193. Transitar com o veículo em calçadas, 
passeios, passarelas, ciclovias, ciclofaixas, ilhas, re-
fúgios, ajardinamentos, canteiros centrais e divisores 
de pista de rolamento, acostamentos, marcas de ca-
nalização, gramados e jardins públicos:

Infração – gravíssima;
Penalidade – multa (três vezes).
Art. 194. Transitar em marcha à ré, salvo na dis-

tância necessária a pequenas manobras e de forma 
a não causar riscos à segurança:

Infração – grave;
Penalidade – multa.
Art. 195. Desobedecer às ordens emanadas da 

autoridade competente de trânsito ou de seus agentes:
Infração – grave;
Penalidade – multa.
Art. 196. Deixar de indicar com antecedência, me-

diante gesto regulamentar de braço ou luz indicadora 
de direção do veículo, o início da marcha, a realização 
da manobra de parar o veículo, a mudança de direção 
ou de faixa de circulação:

Infração – grave;
Penalidade – multa.
Art. 197. Deixar de deslocar, com antecedência, 

o veículo para a faixa mais à esquerda ou mais à di-
reita, dentro da respectiva mão de direção, quando for 
manobrar para um desses lados:

Infração – média;
Penalidade – multa.
Art. 198. Deixar de dar passagem pela esquerda, 

quando solicitado:
Infração – média;
Penalidade – multa.
Art. 199. Ultrapassar pela direita, salvo quando o 

veículo da frente estiver colocado na faixa apropriada 
e der sinal de que vai entrar à esquerda:

Infração – média;
Penalidade – multa.
Art. 200. Ultrapassar pela direita veículo de trans-

porte coletivo ou de escolares, parado para embarque 
ou desembarque de passageiros, salvo quando houver 
refúgio de segurança para o pedestre:

Infração – gravíssima;
Penalidade – multa.
Art. 201. Deixar de guardar a distância lateral de 

um metro e cinqüenta centímetros ao passar ou ultra-
passar bicicleta:

Infração – média;
Penalidade – multa.
Art. 202. Ultrapassar outro veículo:
I – pelo acostamento;
II – em interseções e passagens de nível;
Infração – grave;

Penalidade – multa.
Art. 203. Ultrapassar pela contramão outro veículo:
I – nas curvas, aclives e declives, sem visibilida-

de suficiente;
II – nas faixas de pedestre;
III – nas pontes, viadutos ou túneis;
IV – parado em fila junto a sinais luminosos, 

porteiras, cancelas, cruzamentos ou qualquer outro 
impedimento à livre circulação;

V – onde houver marcação viária longitudinal de 
divisão de fluxos opostos do tipo linha dupla contínua 
ou simples contínua amarela:

Infração – gravíssima;
Penalidade – multa.
Art. 204. Deixar de parar o veículo no acostamen-

to à direita, para aguardar a oportunidade de cruzar 
a pista ou entrar à esquerda, onde não houver local 
apropriado para operação de retorno:

Infração – grave;
Penalidade – multa.
Art. 205. Ultrapassar veículo em movimento que 

integre cortejo, préstito, desfile e formações militares, 
salvo com autorização da autoridade de trânsito ou 
de seus agentes:

Infração – leve;
Penalidade – multa.
Art. 206. Executar operação de retorno:
I – em locais proibidos pela sinalização;
II – nas curvas, aclives, declives, pontes, viadu-

tos e túneis;
III – passando por cima de calçada, passeio, 

ilhas, ajardinamento ou canteiros de divisões de pista 
de rolamento, refúgios e faixas de pedestres e nas de 
veículos não motorizados;

IV – nas interseções, entrando na contramão de 
direção da via transversal;

V – com prejuízo da livre circulação ou da segu-
rança, ainda que em locais permitidos:

Infração – gravíssima;
Penalidade – multa.
Art. 207. Executar operação de conversão à direi-

ta ou à esquerda em locais proibidos pela sinalização:
Infração – grave;
Penalidade – multa.
Art. 208. Avançar o sinal vermelho do semáforo 

ou o de parada obrigatória:
Infração – gravíssima;
Penalidade – multa.
Art. 209. Transpor, sem autorização, bloqueio vi-

ário com ou sem sinalização ou dispositivos auxiliares, 
deixar de adentrar às áreas destinadas à pesagem de 
veículos ou evadir-se para não efetuar o pagamento 
do pedágio:
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Infração – grave;
Penalidade – multa.
Art. 210. Transpor, sem autorização, bloqueio 

viário policial:
Infração – gravíssima;
Penalidade – multa, apreensão do veículo e sus-

pensão do direito de dirigir;
Medida administrativa – remoção do veículo e 

recolhimento do documento de habilitação.
Art. 211. Ultrapassar veículos em fila, parados 

em razão de sinal luminoso, cancela, bloqueio viário 
parcial ou qualquer outro obstáculo, com exceção dos 
veículos não motorizados:

Infração – grave;
Penalidade – multa.
Art. 212. Deixar de parar o veículo antes de trans-

por linha férrea:
Infração – gravíssima;
Penalidade – multa.
Art. 213. Deixar de parar o veículo sempre que a 

respectiva marcha for interceptada:
I – por agrupamento de pessoas, como préstitos, 

passeatas, desfiles e outros:
Infração – gravíssima;
Penalidade – multa.
II – por agrupamento de veículos, como cortejos, 

formações militares e outros:
Infração – grave;
Penalidade – multa.
Art. 214. Deixar de dar preferência de passagem 

a pedestre e a veículo não motorizado:
I – que se encontre na faixa a ele destinada;
II – que não haja concluído a travessia mesmo 

que ocorra sinal verde para o veículo;
III – portadores de deficiência física, crianças, 

idosos e gestantes:
Infração – gravíssima;
Penalidade – multa.
IV – quando houver iniciado a travessia mesmo 

que não haja sinalização a ele destinada;
V – que esteja atravessando a via transversal 

para onde se dirige o veículo:
Infração – grave;
Penalidade – multa.
Art. 215. Deixar de dar preferência de passagem:
I – em interseção não sinalizada:
a) a veículo que estiver circulando por rodovia 

ou rotatória;
b) a veículo que vier da direita;
II – nas interseções com sinalização de regula-

mentação de Dê a Preferência:
Infração – grave;
Penalidade – multa.

Art. 216. Entrar ou sair de áreas lindeiras sem es-
tar adequadamente posicionado para ingresso na via 
e sem as precauções com a segurança de pedestres 
e de outros veículos:

Infração – média;
Penalidade – multa.
Art. 217. Entrar ou sair de fila de veículos estacio-

nados sem dar preferência de passagem a pedestres 
e a outros veículos:

Infração – média;
Penalidade – multa.
Art. 218. Transitar em velocidade superior à má-

xima permitida para o local, medida por instrumento 
ou equipamento hábil:

I – em rodovias, vias de trânsito rápido e vias 
arteriais:

a) quando a velocidade for superior à máxima 
em até vinte por cento:

Infração – grave;
Penalidade – multa;
b) quando a velocidade for superior à máxima 

em mais de vinte por cento:
Infração – gravíssima;
Penalidade – multa (três vezes) e suspensão do 

direito de dirigir;
II – demais vias:
a) quando a velocidade for superior à máxima 

em até cinqüenta por cento:
Infração – grave;
Penalidade – multa;
b) quando a velocidade for superior à máxima 

em mais de 50% (cinqüenta por cento):
Infração – gravíssima;
Penalidade – multa (três vezes) e suspensão do 

direito de dirigir;
Medida administrativa – recolhimento do docu-

mento de habilitação.
Art. 218. Transitar em velocidade superior à má-

xima permitida para o local, medida por instrumento 
ou equipamento hábil, em rodovias, vias de trânsito 
rápido, vias arteriais e demais vias: (Redação dada 
pela Lei nº 11.334, de 2006)

I – quando a velocidade for superior à máxima 
em até 20% (vinte por cento): (Redação dada pela Lei 
nº 11.334, de 2006)

Infração – média; (Redação dada pela Lei nº 
11.334, de 2006)

Penalidade – multa; (Redação dada pela Lei nº 
11.334, de 2006)

II – quando a velocidade for superior à máxima 
em mais de 20% (vinte por cento) até 50% (cinqüenta 
por cento): (Redação dada pela Lei nº 11.334, de 2006)
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Infração – grave; (Redação dada pela Lei nº 
11.334, de 2006)

Penalidade – multa; (Redação dada pela Lei nº 
11.334, de 2006)

III – quando a velocidade for superior à máxima 
em mais de 50% (cinqüenta por cento): (Incluído pela 
Lei nº 11.334, de 2006)

Infração – gravíssima; (Incluído pela Lei nº 11.334, 
de 2006)

Penalidade – multa [3 (três) vezes], suspensão 
imediata do direito de dirigir e apreensão do documento 
de habilitação. (Incluído pela Lei nº 11.334, de 2006)

Art. 219. Transitar com o veículo em velocidade 
inferior à metade da velocidade máxima estabelecida 
para a via, retardando ou obstruindo o trânsito, a me-
nos que as condições de tráfego e meteorológicas não 
o permitam, salvo se estiver na faixa da direita:

Infração – média;
Penalidade – multa.
Art. 220. Deixar de reduzir a velocidade do veícu-

lo de forma compatível com a segurança do trânsito:
I – quando se aproximar de passeatas, aglome-

rações, cortejos, préstitos e desfiles:
Infração – gravíssima;
Penalidade – multa;
II – nos locais onde o trânsito esteja sendo con-

trolado pelo agente da autoridade de trânsito, mediante 
sinais sonoros ou gestos;

III – ao aproximar-se da guia da calçada (meio-
-fio) ou acostamento;

IV – ao aproximar-se de ou passar por interseção 
não sinalizada;

V – nas vias rurais cuja faixa de domínio não 
esteja cercada;

VI – nos trechos em curva de pequeno raio;
VII – ao aproximar-se de locais sinalizados com 

advertência de obras ou trabalhadores na pista;
VIII – sob chuva, neblina, cerração ou ventos 

fortes;
IX – quando houver má visibilidade;
X – quando o pavimento se apresentar escorre-

gadio, defeituoso ou avariado;
XI – à aproximação de animais na pista;
XII – em declive;
XIII – ao ultrapassar ciclista:
Infração – grave;
Penalidade – multa;
XIV – nas proximidades de escolas, hospitais, 

estações de embarque e desembarque de passagei-
ros ou onde haja intensa movimentação de pedestres:

Infração – gravíssima;
Penalidade – multa.

Art. 221. Portar no veículo placas de identifica-
ção em desacordo com as especificações e modelos 
estabelecidos pelo CONTRAN:

Infração – média;
Penalidade – multa;
Medida administrativa – retenção do veículo para 

regularização e apreensão das placas irregulares.
Parágrafo único. Incide na mesma penalidade 

aquele que confecciona, distribui ou coloca, em veícu-
lo próprio ou de terceiros, placas de identificação não 
autorizadas pela regulamentação.

Art. 222. Deixar de manter ligado, nas situações 
de atendimento de emergência, o sistema de ilumina-
ção vermelha intermitente dos veículos de polícia, de 
socorro de incêndio e salvamento, de fiscalização de 
trânsito e das ambulâncias, ainda que parados:

Infração – média;
Penalidade – multa.
Art. 223. Transitar com o farol desregulado ou 

com o facho de luz alta de forma a perturbar a visão 
de outro condutor:

Infração – grave;
Penalidade – multa;
Medida administrativa – retenção do veículo para 

regularização.
Art. 224. Fazer uso do facho de luz alta dos faróis 

em vias providas de iluminação pública:
Infração – leve;
Penalidade – multa.
Art. 225. Deixar de sinalizar a via, de forma a 

prevenir os demais condutores e, à noite, não manter 
acesas as luzes externas ou omitir-se quanto a provi-
dências necessárias para tornar visível o local, quando:

I – tiver de remover o veículo da pista de rola-
mento ou permanecer no acostamento;

II – a carga for derramada sobre a via e não pu-
der ser retirada imediatamente:

Infração – grave;
Penalidade – multa.
Art. 226. Deixar de retirar todo e qualquer objeto 

que tenha sido utilizado para sinalização temporária 
da via:

Infração – média;
Penalidade – multa.
Art. 227. Usar buzina:
I – em situação que não a de simples toque bre-

ve como advertência ao pedestre ou a condutores de 
outros veículos;

II – prolongada e sucessivamente a qualquer 
pretexto;

III – entre as vinte e duas e as seis horas;
IV – em locais e horários proibidos pela sinali-

zação;
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V – em desacordo com os padrões e freqüências 
estabelecidas pelo CONTRAN:

Infração – leve;
Penalidade – multa.
Art. 228. Usar no veículo equipamento com som 

em volume ou freqüência que não sejam autorizados 
pelo CONTRAN:

Infração – grave;
Penalidade – multa;
Medida administrativa – retenção do veículo para 

regularização.
Art. 229. Usar indevidamente no veículo aparelho 

de alarme ou que produza sons e ruído que perturbem 
o sossego público, em desacordo com normas fixadas 
pelo CONTRAN:

Infração – média;
Penalidade – multa e apreensão do veículo;
Medida administrativa – remoção do veículo.
Art. 230. Conduzir o veículo:
I – com o lacre, a inscrição do chassi, o selo, a 

placa ou qualquer outro elemento de identificação do 
veículo violado ou falsificado;

II – transportando passageiros em compartimento 
de carga, salvo por motivo de força maior, com permis-
são da autoridade competente e na forma estabelecida 
pelo CONTRAN;

III – com dispositivo anti-radar;
IV – sem qualquer uma das placas de identifi-

cação;
V – que não esteja registrado e devidamente li-

cenciado;
VI – com qualquer uma das placas de identifica-

ção sem condições de legibilidade e visibilidade:
Infração – gravíssima;
Penalidade – multa e apreensão do veículo;
Medida administrativa – remoção do veículo;
VII – com a cor ou característica alterada;
VIII – sem ter sido submetido à inspeção de se-

gurança veicular, quando obrigatória;
IX – sem equipamento obrigatório ou estando 

este ineficiente ou inoperante;
X – com equipamento obrigatório em desacordo 

com o estabelecido pelo CONTRAN;
XI – com descarga livre ou silenciador de motor 

de explosão defeituoso, deficiente ou inoperante;
XII – com equipamento ou acessório proibido;
XIII – com o equipamento do sistema de ilumina-

ção e de sinalização alterados;
XIV – com registrador instantâneo inalterável 

de velocidade e tempo viciado ou defeituoso, quando 
houver exigência desse aparelho;

XV – com inscrições, adesivos, legendas e sím-
bolos de caráter publicitário afixados ou pintados no 

pára-brisa e em toda a extensão da parte traseira do ve-
ículo, excetuadas as hipóteses previstas neste Código;

XVI – com vidros total ou parcialmente cobertos 
por películas refletivas ou não, painéis decorativos ou 
pinturas;

XVII – com cortinas ou persianas fechadas, não 
autorizadas pela legislação;

XVIII – em mau estado de conservação, compro-
metendo a segurança, ou reprovado na avaliação de 
inspeção de segurança e de emissão de poluentes e 
ruído, prevista no art. 104;

XIX – sem acionar o limpador de pára-brisa sob 
chuva:

Infração – grave;
Penalidade – multa;
Medida administrativa – retenção do veículo para 

regularização;
XX – sem portar a autorização para condução de 

escolares, na forma estabelecida no art. 136:
Infração – grave;
Penalidade – multa e apreensão do veículo;
XXI – de carga, com falta de inscrição da tara e 

demais inscrições previstas neste Código;
XXII – com defeito no sistema de iluminação, de 

sinalização ou com lâmpadas queimadas:
Infração – média;
Penalidade – multa.
XXIII – em desacordo com as condições estabe-

lecidas no art. 67-A, relativamente ao tempo de per-
manência do condutor ao volante e aos intervalos para 
descanso, quando se tratar de veículo de transporte de 
carga ou de passageiros: (Incluído pela Lei nº 12.619, 
de 2012) (Vigência)

Infração – grave; (Incluído pela Lei nº 12.619, de 
2012) (Vigência)

Penalidade – multa; (Incluído pela Lei nº 12.619, 
de 2012) (Vigência)

Medida administrativa – retenção do veículo para 
cumprimento do tempo de descanso aplicável; (Incluído 
pela Lei nº 12.619, de 2012) (Vigência)

XXIV– (VETADO). (Incluído pela Lei nº 12.619, 
de 2012) (Vigência)

Art. 231. Transitar com o veículo:
I – danificando a via, suas instalações e equi-

pamentos;
II – derramando, lançando ou arrastando sobre 

a via:
a) carga que esteja transportando;
b) combustível ou lubrificante que esteja utili-

zando;
c) qualquer objeto que possa acarretar risco de 

acidente:
Infração – gravíssima;
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Penalidade – multa;
Medida administrativa – retenção do veículo para 

regularização;
III – produzindo fumaça, gases ou partículas em 

níveis superiores aos fixados pelo CONTRAN;
IV – com suas dimensões ou de sua carga su-

periores aos limites estabelecidos legalmente ou pela 
sinalização, sem autorização:

Infração – grave;
Penalidade – multa;
Medida administrativa – retenção do veículo para 

regularização;
V – com excesso de peso, admitido percentual de 

tolerância quando aferido por equipamento, na forma 
a ser estabelecida pelo CONTRAN:

Infração – média;
Penalidade – multa acrescida a cada duzentos 

quilogramas ou fração de excesso de peso apurado, 
constante na seguinte tabela:

a) até seiscentos quilogramas – 5 (cinco) UFIR;
b) de seiscentos e um a oitocentos quilogramas 

– 10 (dez) UFIR;
c) de oitocentos e um a um mil quilogramas – 20 

(vinte) UFIR;
d) de um mil e um a três mil quilogramas – 30 

(trinta) UFIR;
e) de três mil e um a cinco mil quilogramas – 40 

(quarenta) UFIR;
f) acima de cinco mil e um quilogramas – 50 (cin-

qüenta) UFIR;
Medida administrativa – retenção do veículo e 

transbordo da carga excedente;
VI – em desacordo com a autorização especial, 

expedida pela autoridade competente para transitar 
com dimensões excedentes, ou quando a mesma es-
tiver vencida:

Infração – grave;
Penalidade – multa e apreensão do veículo;
Medida administrativa – remoção do veículo;
VII – com lotação excedente;
VIII – efetuando transporte remunerado de pes-

soas ou bens, quando não for licenciado para esse 
fim, salvo casos de força maior ou com permissão da 
autoridade competente:

Infração – média;
Penalidade – multa;
Medida administrativa – retenção do veículo;
IX – desligado ou desengrenado, em declive:
Infração – média;
Penalidade – multa;
Medida administrativa – retenção do veículo;
X – excedendo a capacidade máxima de tração:

Infração – de média a gravíssima, a depender da 
relação entre o excesso de peso apurado e a capa-
cidade máxima de tração, a ser regulamentada pelo 
CONTRAN;

Penalidade – multa;
Medida Administrativa – retenção do veículo e 

transbordo de carga excedente.
Parágrafo único. Sem prejuízo das multas pre-

vistas nos incisos V e X, o veículo que transitar com 
excesso de peso ou excedendo à capacidade máxi-
ma de tração, não computado o percentual tolerado 
na forma do disposto na legislação, somente poderá 
continuar viagem após descarregar o que exceder, 
segundo critérios estabelecidos na referida legislação 
complementar.

Art. 232. Conduzir veículo sem os documentos 
de porte obrigatório referidos neste Código:

Infração – leve;
Penalidade – multa;
Medida administrativa – retenção do veículo até 

a apresentação do documento.
Art. 233. Deixar de efetuar o registro de veículo 

no prazo de trinta dias, junto ao órgão executivo de 
trânsito, ocorridas as hipóteses previstas no art. 123:

Infração – grave;
Penalidade – multa;
Medida administrativa – retenção do veículo para 

regularização.
Art. 234. Falsificar ou adulterar documento de 

habilitação e de identificação do veículo:
Infração – gravíssima;
Penalidade – multa e apreensão do veículo;
Medida administrativa – remoção do veículo.
Art. 235. Conduzir pessoas, animais ou carga 

nas partes externas do veículo, salvo nos casos devi-
damente autorizados:

Infração – grave;
Penalidade – multa;
Medida administrativa – retenção do veículo para 

transbordo.
Art. 236. Rebocar outro veículo com cabo flexível 

ou corda, salvo em casos de emergência:
Infração – média;
Penalidade – multa.
Art. 237. Transitar com o veículo em desacor-

do com as especificações, e com falta de inscrição e 
simbologia necessárias à sua identificação, quando 
exigidas pela legislação:

Infração – grave;
Penalidade – multa;
Medida administrativa – retenção do veículo para 

regularização.



07920 Quinta-feira 7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013

Art. 238. Recusar-se a entregar à autoridade de 
trânsito ou a seus agentes, mediante recibo, os docu-
mentos de habilitação, de registro, de licenciamento 
de veículo e outros exigidos por lei, para averiguação 
de sua autenticidade:

Infração – gravíssima;
Penalidade – multa e apreensão do veículo;
Medida administrativa – remoção do veículo.
Art. 239. Retirar do local veículo legalmente reti-

do para regularização, sem permissão da autoridade 
competente ou de seus agentes:

Infração – gravíssima;
Penalidade – multa e apreensão do veículo;
Medida administrativa – remoção do veículo.
Art. 240. Deixar o responsável de promover a 

baixa do registro de veículo irrecuperável ou definiti-
vamente desmontado:

Infração – grave;
Penalidade – multa;
Medida administrativa – Recolhimento do Certi-

ficado de Registro e do Certificado de Licenciamento 
Anual.

Art. 241. Deixar de atualizar o cadastro de registro 
do veículo ou de habilitação do condutor:

Infração – leve;
Penalidade – multa.
Art. 242. Fazer falsa declaração de domicílio para 

fins de registro, licenciamento ou habilitação:
Infração – gravíssima;
Penalidade – multa.
Art. 243. Deixar a empresa seguradora de co-

municar ao órgão executivo de trânsito competente a 
ocorrência de perda total do veículo e de lhe devolver 
as respectivas placas e documentos:

Infração – grave;
Penalidade – multa;
Medida administrativa – Recolhimento das placas 

e dos documentos.
Art. 244. Conduzir motocicleta, motoneta e ci-

clomotor:
I – sem usar capacete de segurança com viseira 

ou óculos de proteção e vestuário de acordo com as 
normas e especificações aprovadas pelo CONTRAN;

II – transportando passageiro sem o capacete 
de segurança, na forma estabelecida no inciso ante-
rior, ou fora do assento suplementar colocado atrás do 
condutor ou em carro lateral;

III – fazendo malabarismo ou equilibrando-se 
apenas em uma roda;

IV – com os faróis apagados;
V – transportando criança menor de sete anos 

ou que não tenha, nas circunstâncias, condições de 
cuidar de sua própria segurança:

Infração – gravíssima;
Penalidade – multa e suspensão do direito de 

dirigir;
Medida administrativa – Recolhimento do docu-

mento de habilitação;
VI – rebocando outro veículo;
VII – sem segurar o guidom com ambas as mãos, 

salvo eventualmente para indicação de manobras;
VIII – transportando carga incompatível com suas 

especificações:
Infração – média;
Penalidade – multa.
VIII – transportando carga incompatível com suas 

especificações ou em desacordo com o previsto no § 
2o do art. 139-A desta Lei; (Redação dada pela Lei nº 
12.2009, de 2009)

IX – efetuando transporte remunerado de mer-
cadorias em desacordo com o previsto no art. 139-A 
desta Lei ou com as normas que regem a atividade 
profissional dos mototaxistas: (Incluído pela Lei nº 
12.2009, de 2009)

Infração – grave; (Incluído pela Lei nº 12.2009, 
de 2009)

Penalidade – multa; (Incluído pela Lei nº 12.2009, 
de 2009)

Medida administrativa – apreensão do veículo 
para regularização. (Incluído pela Lei nº 12.2009, de 
2009)

§ 1º Para ciclos aplica-se o disposto nos incisos 
III, VII e VIII, além de:

a) conduzir passageiro fora da garupa ou do as-
sento especial a ele destinado;

b) transitar em vias de trânsito rápido ou rodo-
vias, salvo onde houver acostamento ou faixas de ro-
lamento próprias;

c) transportar crianças que não tenham, nas 
circunstâncias, condições de cuidar de sua própria 
segurança.

§ 2º Aplica-se aos ciclomotores o disposto na 
alínea b do parágrafo anterior:

Infração – média;
§ 3o A restrição imposta pelo inciso VI do caput 

deste artigo não se aplica às motocicletas e motonetas 
que tracionem semi-reboques especialmente projeta-
dos para esse fim e devidamente homologados pelo 
órgão competente.(Incluído pela Lei nº 10.517, de 2002)

Penalidade – multa.
Art. 245. Utilizar a via para depósito de merca-

dorias, materiais ou equipamentos, sem autorização 
do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição 
sobre a via:

Infração – grave;
Penalidade – multa;



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 7 07921 

Medida administrativa – remoção da mercadoria 
ou do material.

Parágrafo único. A penalidade e a medida ad-
ministrativa incidirão sobre a pessoa física ou jurídica 
responsável.

Art. 246. Deixar de sinalizar qualquer obstáculo 
à livre circulação, à segurança de veículo e pedestres, 
tanto no leito da via terrestre como na calçada, ou obs-
taculizar a via indevidamente:

Infração – gravíssima;
Penalidade – multa, agravada em até cinco ve-

zes, a critério da autoridade de trânsito, conforme o 
risco à segurança.

Parágrafo único. A penalidade será aplicada à 
pessoa física ou jurídica responsável pela obstrução, 
devendo a autoridade com circunscrição sobre a via 
providenciar a sinalização de emergência, às expen-
sas do responsável, ou, se possível, promover a de-
sobstrução.

Art. 247. Deixar de conduzir pelo bordo da pista 
de rolamento, em fila única, os veículos de tração ou 
propulsão humana e os de tração animal, sempre que 
não houver acostamento ou faixa a eles destinados:

Infração – média;
Penalidade – multa.
Art. 248. Transportar em veículo destinado ao 

transporte de passageiros carga excedente em desa-
cordo com o estabelecido no art. 109:

Infração – grave;
Penalidade – multa;
Medida administrativa – retenção para o trans-

bordo.
Art. 249. Deixar de manter acesas, à noite, as lu-

zes de posição, quando o veículo estiver parado, para 
fins de embarque ou desembarque de passageiros e 
carga ou descarga de mercadorias:

Infração – média;
Penalidade – multa.
Art. 250. Quando o veículo estiver em movimento:
I – deixar de manter acesa a luz baixa:
a) durante a noite;
b) de dia, nos túneis providos de iluminação pú-

blica;
c) de dia e de noite, tratando-se de veículo de 

transporte coletivo de passageiros, circulando em fai-
xas ou pistas a eles destinadas;

d) de dia e de noite, tratando-se de ciclomotores;
II – deixar de manter acesas pelo menos as lu-

zes de posição sob chuva forte, neblina ou cerração;
III – deixar de manter a placa traseira iluminada, 

à noite;
Infração – média;
Penalidade – multa.

Art. 251. Utilizar as luzes do veículo:
I – o pisca-alerta, exceto em imobilizações ou 

situações de emergência;
II – baixa e alta de forma intermitente, exceto nas 

seguintes situações:
a) a curtos intervalos, quando for conveniente 

advertir a outro condutor que se tem o propósito de 
ultrapassá-lo;

b) em imobilizações ou situação de emergência, 
como advertência, utilizando pisca-alerta;

c) quando a sinalização de regulamentação da 
via determinar o uso do pisca-alerta:

Infração – média;
Penalidade – multa.
Art. 252. Dirigir o veículo:
I – com o braço do lado de fora;
II – transportando pessoas, animais ou volume à 

sua esquerda ou entre os braços e pernas;
III – com incapacidade física ou mental temporária 

que comprometa a segurança do trânsito;
IV – usando calçado que não se firme nos pés 

ou que comprometa a utilização dos pedais;
V – com apenas uma das mãos, exceto quando 

deva fazer sinais regulamentares de braço, mudar a 
marcha do veículo, ou acionar equipamentos e aces-
sórios do veículo;

VI – utilizando-se de fones nos ouvidos conec-
tados a aparelhagem sonora ou de telefone celular;

Infração – média;
Penalidade – multa.
Art. 253. Bloquear a via com veículo:
Infração – gravíssima;
Penalidade – multa e apreensão do veículo;
Medida administrativa – remoção do veículo.
Art. 254. É proibido ao pedestre:
I – permanecer ou andar nas pistas de rolamento, 

exceto para cruzá-las onde for permitido;
II – cruzar pistas de rolamento nos viadutos, pon-

tes, ou túneis, salvo onde exista permissão;
III – atravessar a via dentro das áreas de cruza-

mento, salvo quando houver sinalização para esse fim;
IV – utilizar-se da via em agrupamentos capazes 

de perturbar o trânsito, ou para a prática de qualquer 
folguedo, esporte, desfiles e similares, salvo em ca-
sos especiais e com a devida licença da autoridade 
competente;

V – andar fora da faixa própria, passarela, pas-
sagem aérea ou subterrânea;

VI – desobedecer à sinalização de trânsito es-
pecífica;

Infração – leve;
Penalidade – multa, em 50% (cinqüenta por cen-

to) do valor da infração de natureza leve.
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Art. 255. Conduzir bicicleta em passeios onde 
não seja permitida a circulação desta, ou de forma 
agressiva, em desacordo com o disposto no parágrafo 
único do art. 59:

Infração – média;
Penalidade – multa;
Medida administrativa – remoção da bicicleta, 

mediante recibo para o pagamento da multa.

CAPÍTULO XVI 
Das Penalidades

Art. 256. A autoridade de trânsito, na esfera das 
competências estabelecidas neste Código e dentro 
de sua circunscrição, deverá aplicar, às infrações nele 
previstas, as seguintes penalidades:

I – advertência por escrito;
II – multa;
III – suspensão do direito de dirigir;
IV – apreensão do veículo;
V – cassação da Carteira Nacional de Habilitação;
VI – cassação da Permissão para Dirigir;
VII – freqüência obrigatória em curso de reci-

clagem.
§ 1º A aplicação das penalidades previstas nes-

te Código não elide as punições originárias de ilícitos 
penais decorrentes de crimes de trânsito, conforme 
disposições de lei.

§ 2º (VETADO)
§ 3º A imposição da penalidade será comuni-

cada aos órgãos ou entidades executivos de trânsito 
responsáveis pelo licenciamento do veículo e habili-
tação do condutor.

Art. 257. As penalidades serão impostas ao con-
dutor, ao proprietário do veículo, ao embarcador e ao 
transportador, salvo os casos de descumprimento de 
obrigações e deveres impostos a pessoas físicas ou 
jurídicas expressamente mencionados neste Código.

§ 1º Aos proprietários e condutores de veículos 
serão impostas concomitantemente as penalidades de 
que trata este Código toda vez que houver responsa-
bilidade solidária em infração dos preceitos que lhes 
couber observar, respondendo cada um de per si pela 
falta em comum que lhes for atribuída.

§ 2º Ao proprietário caberá sempre a responsabi-
lidade pela infração referente à prévia regularização e 
preenchimento das formalidades e condições exigidas 
para o trânsito do veículo na via terrestre, conservação 
e inalterabilidade de suas características, componen-
tes, agregados, habilitação legal e compatível de seus 
condutores, quando esta for exigida, e outras disposi-
ções que deva observar.

§ 3º Ao condutor caberá a responsabilidade pe-
las infrações decorrentes de atos praticados na dire-
ção do veículo.

§ 4º O embarcador é responsável pela infração 
relativa ao transporte de carga com excesso de peso 
nos eixos ou no peso bruto total, quando simultane-
amente for o único remetente da carga e o peso de-
clarado na nota fiscal, fatura ou manifesto for inferior 
àquele aferido.

§ 5º O transportador é o responsável pela infração 
relativa ao transporte de carga com excesso de peso 
nos eixos ou quando a carga proveniente de mais de 
um embarcador ultrapassar o peso bruto total.

§ 6º O transportador e o embarcador são solida-
riamente responsáveis pela infração relativa ao exces-
so de peso bruto total, se o peso declarado na nota 
fiscal, fatura ou manifesto for superior ao limite legal.

§ 7º Não sendo imediata a identificação do infrator, 
o proprietário do veículo terá quinze dias de prazo, após 
a notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma 
em que dispuser o CONTRAN, ao fim do qual, não o 
fazendo, será considerado responsável pela infração.

§ 8º Após o prazo previsto no parágrafo anterior, 
não havendo identificação do infrator e sendo o veículo 
de propriedade de pessoa jurídica, será lavrada nova 
multa ao proprietário do veículo, mantida a originada 
pela infração, cujo valor é o da multa multiplicada pelo 
número de infrações iguais cometidas no período de 
doze meses.

§ 9º O fato de o infrator ser pessoa jurídica não 
o exime do disposto no § 3º do art. 258 e no art. 259.

Art. 258. As infrações punidas com multa clas-
sificam-se, de acordo com sua gravidade, em quatro 
categorias:

I – infração de natureza gravíssima, punida com 
multa de valor correspondente a 180 (cento e oiten-
ta) UFIR;

II – infração de natureza grave, punida com multa 
de valor correspondente a 120 (cento e vinte) UFIR;

III – infração de natureza média, punida com multa 
de valor correspondente a 80 (oitenta) UFIR;

IV – infração de natureza leve, punida com multa 
de valor correspondente a 50 (cinqüenta) UFIR.

§ 1º Os valores das multas serão corrigidos no 
primeiro dia útil de cada mês pela variação da UFIR 
ou outro índice legal de correção dos débitos fiscais.

§ 2º Quando se tratar de multa agravada, o fator 
multiplicador ou índice adicional específico é o previs-
to neste Código.

§ 3º (VETADO)
§ 4º (VETADO)
Art. 259. A cada infração cometida são compu-

tados os seguintes números de pontos:
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I – gravíssima – sete pontos;
II – grave – cinco pontos;
III – média – quatro pontos;
IV – leve – três pontos.
§ 1º (VETADO)
§ 2º (VETADO)
§ 3o (VETADO). (Incluído pela Lei nº 12.619, de 

2012) (Vigência)
Art. 260. As multas serão impostas e arrecadadas 

pelo órgão ou entidade de trânsito com circunscrição 
sobre a via onde haja ocorrido a infração, de acordo 
com a competência estabelecida neste Código.

§ 1º As multas decorrentes de infração cometida 
em unidade da Federação diversa da do licenciamen-
to do veículo serão arrecadadas e compensadas na 
forma estabelecida pelo CONTRAN.

§ 2º As multas decorrentes de infração cometida 
em unidade da Federação diversa daquela do licencia-
mento do veículo poderão ser comunicadas ao órgão 
ou entidade responsável pelo seu licenciamento, que 
providenciará a notificação.

§ 3º As multas decorrentes de infração cometida 
em unidade da Federação diversa daquela do licen-
ciamento do veículo poderão ser cobradas no ato da 
autuação, sem prejuízo dos recursos previstos neste 
Código. (Revogado pela Lei nº 9.602, de 1998)

§ 4º Quando a infração for cometida com veículo 
licenciado no exterior, em trânsito no território nacio-
nal, a multa respectiva deverá ser paga antes de sua 
saída do País, respeitado o princípio de reciprocidade.

Art. 261. A penalidade de suspensão do direi-
to de dirigir será aplicada, nos casos previstos neste 
Código, pelo prazo mínimo de um mês até o máximo 
de um ano e, no caso de reincidência no período de 
doze meses, pelo prazo mínimo de seis meses até o 
máximo de dois anos, segundo critérios estabelecidos 
pelo CONTRAN.

§ 1º Além dos casos previstos em outros artigos 
deste Código e excetuados aqueles especificados no 
art. 263, a suspensão do direito de dirigir será aplica-
da sempre que o infrator atingir a contagem de vinte 
pontos, prevista no art. 259.

§ 1o Além dos casos previstos em outros artigos 
deste Código e excetuados aqueles especificados no 
art. 263, a suspensão do direito de dirigir será aplica-
da quando o infrator atingir, no período de 12 (doze) 
meses, a contagem de 20 (vinte) pontos, conforme 
pontuação indicada no art. 259. (Redação dada pela 
Lei nº 12.547, de 2011)

§ 2º Quando ocorrer a suspensão do direito de 
dirigir, a Carteira Nacional de Habilitação será devol-
vida a seu titular imediatamente após cumprida a pe-
nalidade e o curso de reciclagem.

§ 3o A imposição da penalidade de suspensão 
do direito de dirigir elimina os 20 (vinte) pontos com-
putados para fins de contagem subsequente. (Incluído 
pela Lei nº 12.547, de 2011)

§ 4o (VETADO). (Incluído pela Lei nº 12.619, de 
2012) (Vigência)

Art. 262. O veículo apreendido em decorrência 
de penalidade aplicada será recolhido ao depósito e 
nele permanecerá sob custódia e responsabilidade do 
órgão ou entidade apreendedora, com ônus para o seu 
proprietário, pelo prazo de até trinta dias, conforme 
critério a ser estabelecido pelo CONTRAN.

§ 1º No caso de infração em que seja aplicável a 
penalidade de apreensão do veículo, o agente de trân-
sito deverá, desde logo, adotar a medida administrativa 
de recolhimento do Certificado de Licenciamento Anual.

§ 2º A restituição dos veículos apreendidos só 
ocorrerá mediante o prévio pagamento das multas im-
postas, taxas e despesas com remoção e estada, além 
de outros encargos previstos na legislação específica.

§ 3º A retirada dos veículos apreendidos é con-
dicionada, ainda, ao reparo de qualquer componente 
ou equipamento obrigatório que não esteja em perfeito 
estado de funcionamento.

§ 4º Se o reparo referido no parágrafo anterior 
demandar providência que não possa ser tomada no 
depósito, a autoridade responsável pela apreensão 
liberará o veículo para reparo, mediante autorização, 
assinando prazo para a sua reapresentação e vistoria.

§ 5o O recolhimento ao depósito, bem como a sua 
manutenção, ocorrerá por serviço público executado 
diretamente ou contratado por licitação pública pelo 
critério de menor preço. (Incluído pela Lei nº 12.760, 
de 2012)

Art. 263. A cassação do documento de habilita-
ção dar-se-á:

I – quando, suspenso o direito de dirigir, o infrator 
conduzir qualquer veículo;

II – no caso de reincidência, no prazo de doze 
meses, das infrações previstas no inciso III do art. 162 
e nos arts. 163, 164, 165, 173, 174 e 175;

III – quando condenado judicialmente por delito 
de trânsito, observado o disposto no art. 160.

§ 1º Constatada, em processo administrativo, 
a irregularidade na expedição do documento de ha-
bilitação, a autoridade expedidora promoverá o seu 
cancelamento.

§ 2º Decorridos dois anos da cassação da Cartei-
ra Nacional de Habilitação, o infrator poderá requerer 
sua reabilitação, submetendo-se a todos os exames 
necessários à habilitação, na forma estabelecida pelo 
CONTRAN.

Art. 264. (VETADO)
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Art. 265. As penalidades de suspensão do direito 
de dirigir e de cassação do documento de habilitação 
serão aplicadas por decisão fundamentada da auto-
ridade de trânsito competente, em processo adminis-
trativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa.

Art. 266. Quando o infrator cometer, simultanea-
mente, duas ou mais infrações, ser-lhe-ão aplicadas, 
cumulativamente, as respectivas penalidades.

Art. 267. Poderá ser imposta a penalidade de 
advertência por escrito à infração de natureza leve ou 
média, passível de ser punida com multa, não sendo 
reincidente o infrator, na mesma infração, nos últimos 
doze meses, quando a autoridade, considerando o 
prontuário do infrator, entender esta providência como 
mais educativa.

§ 1º A aplicação da advertência por escrito não 
elide o acréscimo do valor da multa prevista no § 3º do 
art. 258, imposta por infração posteriormente cometida.

§ 2º O disposto neste artigo aplica-se igualmente 
aos pedestres, podendo a multa ser transformada na 
participação do infrator em cursos de segurança viária, 
a critério da autoridade de trânsito.

Art. 268. O infrator será submetido a curso de 
reciclagem, na forma estabelecida pelo CONTRAN:

I – quando, sendo contumaz, for necessário à 
sua reeducação;

II – quando suspenso do direito de dirigir;
III – quando se envolver em acidente grave para 

o qual haja contribuído, independentemente de pro-
cesso judicial;

IV – quando condenado judicialmente por delito 
de trânsito;

V – a qualquer tempo, se for constatado que o con-
dutor está colocando em risco a segurança do trânsito;

VI – em outras situações a serem definidas pelo 
CONTRAN.

CAPÍTULO XVII 
Das Medidas Administrativas

Art. 269. A autoridade de trânsito ou seus agen-
tes, na esfera das competências estabelecidas neste 
Código e dentro de sua circunscrição, deverá adotar 
as seguintes medidas administrativas:

I – retenção do veículo;
II – remoção do veículo;
III – recolhimento da Carteira Nacional de Ha-

bilitação;
IV – recolhimento da Permissão para Dirigir;
V – recolhimento do Certificado de Registro;
VI – recolhimento do Certificado de Licencia-

mento Anual;
VII – (VETADO)
VIII – transbordo do excesso de carga;

IX – realização de teste de dosagem de alcoo-
lemia ou perícia de substância entorpecente ou que 
determine dependência física ou psíquica;

X – recolhimento de animais que se encontrem 
soltos nas vias e na faixa de domínio das vias de cir-
culação, restituindo-os aos seus proprietários, após o 
pagamento de multas e encargos devidos.

XI – realização de exames de aptidão física, men-
tal, de legislação, de prática de primeiros socorros e de 
direção veicular. (Incluído pela Lei nº 9.602, de 1998)

§ 1º A ordem, o consentimento, a fiscalização, 
as medidas administrativas e coercitivas adotadas pe-
las autoridades de trânsito e seus agentes terão por 
objetivo prioritário a proteção à vida e à incolumidade 
física da pessoa.

§ 2º As medidas administrativas previstas neste 
artigo não elidem a aplicação das penalidades impostas 
por infrações estabelecidas neste Código, possuindo 
caráter complementar a estas.

§ 3º São documentos de habilitação a Carteira 
Nacional de Habilitação e a Permissão para Dirigir.

§ 4º Aplica-se aos animais recolhidos na forma do 
inciso X o disposto nos arts. 271 e 328, no que couber.

Art. 270. O veículo poderá ser retido nos casos 
expressos neste Código.

§ 1º Quando a irregularidade puder ser sanada 
no local da infração, o veículo será liberado tão logo 
seja regularizada a situação.

§ 2º Não sendo possível sanar a falha no local 
da infração, o veículo poderá ser retirado por condu-
tor regularmente habilitado, mediante recolhimento 
do Certificado de Licenciamento Anual, contra recibo, 
assinalando-se ao condutor prazo para sua regulariza-
ção, para o que se considerará, desde logo, notificado.

§ 3º O Certificado de Licenciamento Anual será 
devolvido ao condutor no órgão ou entidade aplicadores 
das medidas administrativas, tão logo o veículo seja 
apresentado à autoridade devidamente regularizado.

§ 4º Não se apresentando condutor habilitado no 
local da infração, o veículo será recolhido ao depósi-
to, aplicando-se neste caso o disposto nos parágrafos 
do art. 262.

§ 5º A critério do agente, não se dará a retenção 
imediata, quando se tratar de veículo de transporte 
coletivo transportando passageiros ou veículo trans-
portando produto perigoso ou perecível, desde que 
ofereça condições de segurança para circulação em 
via pública.

Art. 271. O veículo será removido, nos casos pre-
vistos neste Código, para o depósito fixado pelo órgão 
ou entidade competente, com circunscrição sobre a via.

Parágrafo único. A restituição dos veículos remo-
vidos só ocorrerá mediante o pagamento das multas, 
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taxas e despesas com remoção e estada, além de 
outros encargos previstos na legislação específica.

Art. 272. O recolhimento da Carteira Nacional 
de Habilitação e da Permissão para Dirigir dar-se-á 
mediante recibo, além dos casos previstos neste Có-
digo, quando houver suspeita de sua inautenticidade 
ou adulteração.

Art. 273. O recolhimento do Certificado de Regis-
tro dar-se-á mediante recibo, além dos casos previstos 
neste Código, quando:

I – houver suspeita de inautenticidade ou adul-
teração;

II – se, alienado o veículo, não for transferida sua 
propriedade no prazo de trinta dias.

Art. 274. O recolhimento do Certificado de Licen-
ciamento Anual dar-se-á mediante recibo, além dos 
casos previstos neste Código, quando:

I – houver suspeita de inautenticidade ou adul-
teração;

II – se o prazo de licenciamento estiver vencido;
III – no caso de retenção do veículo, se a irregu-

laridade não puder ser sanada no local.
Art. 275. O transbordo da carga com peso exce-

dente é condição para que o veículo possa prosseguir 
viagem e será efetuado às expensas do proprietário 
do veículo, sem prejuízo da multa aplicável.

Parágrafo único. Não sendo possível desde logo 
atender ao disposto neste artigo, o veículo será reco-
lhido ao depósito, sendo liberado após sanada a irre-
gularidade e pagas as despesas de remoção e estada.

Art. 276. A concentração de seis decigramas de 
álcool por litro de sangue comprova que o condutor se 
acha impedido de dirigir veículo automotor.

Parágrafo único. O CONTRAN estipulará os índi-
ces equivalentes para os demais testes de alcoolemia.

Art. 276. Qualquer concentração de álcool por litro 
de sangue sujeita o condutor às penalidades previstas 
no art. 165 deste Código. (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008) Regulamento

Parágrafo único. Órgão do Poder Executivo federal 
disciplinará as margens de tolerância para casos es-
pecíficos. (Redação dada pela Lei nº 11.705, de 2008) 

Art. 276. Qualquer concentração de álcool por litro 
de sangue ou por litro de ar alveolar sujeita o condutor 
às penalidades previstas no art. 165. (Redação dada 
pela Lei nº 12.760, de 2012)

Parágrafo único. O Contran disciplinará as mar-
gens de tolerância quando a infração for apurada por 
meio de aparelho de medição, observada a legisla-
ção metrológica. (Redação dada pela Lei nº 12.760, 
de 2012)

Art. 277. Todo condutor de veículo automotor, 
envolvido em acidente de trânsito ou que for alvo de 

fiscalização de trânsito, sob suspeita de haver excedi-
do os limites previstos no artigo anterior, será subme-
tido a testes de alcoolemia, exames clínicos, perícia, 
ou outro exame que por meios técnicos ou científicos, 
em aparelhos homologados pelo CONTRAN, permitam 
certificar seu estado.

Parágrafo único. Medida correspondente aplica-
-se no caso de suspeita de uso de substância entor-
pecente, tóxica ou de efeitos análogos.

Art. 277. Todo condutor de veículo automotor, 
envolvido em acidente de trânsito ou que for alvo de 
fiscalização de trânsito, sob suspeita de dirigir sob a 
influência de álcool será submetido a testes de alco-
olemia, exames clínicos, perícia ou outro exame que, 
por meios técnicos ou científicos, em aparelhos ho-
mologados pelo CONTRAN, permitam certificar seu 
estado. (Redação dada pela Lei nº 11.275, de 2006) 

§ 1o Medida correspondente aplica-se no caso de 
suspeita de uso de substância entorpecente, tóxica ou 
de efeitos análogos.(Renumerado do parágrafo único 
pela Lei nº 11.275, de 2006) 

§ 2o No caso de recusa do condutor à realização 
dos testes, exames e da perícia previstos no caput des-
te artigo, a infração poderá ser caracterizada median-
te a obtenção de outras provas em direito admitidas 
pelo agente de trânsito acerca dos notórios sinais de 
embriaguez, excitação ou torpor, resultantes do con-
sumo de álcool ou entorpecentes, apresentados pelo 
condutor. (Incluído pela Lei nº 11.275, de 2006)

§ 2o A infração prevista no art. 165 deste Código 
poderá ser caracterizada pelo agente de trânsito me-
diante a obtenção de outras provas em direito admitidas, 
acerca dos notórios sinais de embriaguez, excitação 
ou torpor apresentados pelo condutor. (Redação dada 
pela Lei nº 11.705, de 2008)

Art. 277. O condutor de veículo automotor en-
volvido em acidente de trânsito ou que for alvo de 
fiscalização de trânsito poderá ser submetido a teste, 
exame clínico, perícia ou outro procedimento que, por 
meios técnicos ou científicos, na forma disciplinada pelo 
Contran, permita certificar influência de álcool ou ou-
tra substância psicoativa que determine dependência. 
(Redação dada pela Lei nº 12.760, de 2012)

§ 1o (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 
12.760, de 2012)

§ 2o A infração prevista no art. 165 também po-
derá ser caracterizada mediante imagem, vídeo, cons-
tatação de sinais que indiquem, na forma disciplinada 
pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora 
ou produção de quaisquer outras provas em direito 
admitidas. (Redação dada pela Lei nº 12.760, de 2012)

§ 3o Serão aplicadas as penalidades e medidas 
administrativas estabelecidas no art. 165 deste Código 
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ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer 
dos procedimentos previstos no caput deste artigo. 
(Incluído pela Lei nº 11.705, de 2008)

Art. 278. Ao condutor que se evadir da fiscaliza-
ção, não submetendo veículo à pesagem obrigatória 
nos pontos de pesagem, fixos ou móveis, será aplicada 
a penalidade prevista no art. 209, além da obrigação 
de retornar ao ponto de evasão para fim de pesagem 
obrigatória.

Parágrafo único. No caso de fuga do condutor à 
ação policial, a apreensão do veículo dar-se-á tão logo 
seja localizado, aplicando-se, além das penalidades 
em que incorre, as estabelecidas no art. 210.

Art. 279. Em caso de acidente com vítima, envol-
vendo veículo equipado com registrador instantâneo 
de velocidade e tempo, somente o perito oficial encar-
regado do levantamento pericial poderá retirar o disco 
ou unidade armazenadora do registro.

CAPÍTULO XVIII 
Do Processo Administrativo 

Seção I 
Da Autuação

Art. 280. Ocorrendo infração prevista na legisla-
ção de trânsito, lavrar-se-á auto de infração, do qual 
constará:

I – tipificação da infração;
II – local, data e hora do cometimento da infração;
III – caracteres da placa de identificação do veí-

culo, sua marca e espécie, e outros elementos julgados 
necessários à sua identificação;

IV – o prontuário do condutor, sempre que pos-
sível;

V – identificação do órgão ou entidade e da auto-
ridade ou agente autuador ou equipamento que com-
provar a infração;

VI – assinatura do infrator, sempre que possí-
vel, valendo esta como notificação do cometimento 
da infração.

§ 1º (VETADO)
§ 2º A infração deverá ser comprovada por de-

claração da autoridade ou do agente da autoridade de 
trânsito, por aparelho eletrônico ou por equipamento 
audiovisual, reações químicas ou qualquer outro meio 
tecnologicamente disponível, previamente regulamen-
tado pelo CONTRAN.

§ 3º Não sendo possível a autuação em flagran-
te, o agente de trânsito relatará o fato à autoridade no 
próprio auto de infração, informando os dados a res-
peito do veículo, além dos constantes nos incisos I, II 
e III, para o procedimento previsto no artigo seguinte.

§ 4º O agente da autoridade de trânsito compe-
tente para lavrar o auto de infração poderá ser servidor 
civil, estatutário ou celetista ou, ainda, policial militar 
designado pela autoridade de trânsito com jurisdição 
sobre a via no âmbito de sua competência.

Seção II 
Do Julgamento das Autuações e Penalidades

Art. 281. A autoridade de trânsito, na esfera da 
competência estabelecida neste Código e dentro de 
sua circunscrição, julgará a consistência do auto de 
infração e aplicará a penalidade cabível.

Parágrafo único. O auto de infração será arqui-
vado e seu registro julgado insubsistente:

I – se considerado inconsistente ou irregular;
II – se, no prazo máximo de sessenta dias, não 

for expedida a notificação da autuação.
II – se, no prazo máximo de trinta dias, não for 

expedida a notificação da autuação. (Redação dada 
pela Lei nº 9.602, de 1998)

Art. 282. Aplicada a penalidade, será expedida 
notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, 
por remessa postal ou por qualquer outro meio tec-
nológico hábil, que assegure a ciência da imposição 
da penalidade.

§ 1º A notificação devolvida por desatualização 
do endereço do proprietário do veículo será conside-
rada válida para todos os efeitos.

§ 2º A notificação a pessoal de missões diplomá-
ticas, de repartições consulares de carreira e de re-
presentações de organismos internacionais e de seus 
integrantes será remetida ao Ministério das Relações 
Exteriores para as providências cabíveis e cobrança 
dos valores, no caso de multa.

§ 3º Sempre que a penalidade de multa for im-
posta a condutor, à exceção daquela de que trata o § 
1º do art. 259, a notificação será encaminhada ao pro-
prietário do veículo, responsável pelo seu pagamento.

§ 4º Da notificação deverá constar a data do 
término do prazo para apresentação de recurso pelo 
responsável pela infração, que não será inferior a trinta 
dias contados da data da notificação da penalidade. 
(Incluído pela Lei nº 9.602, de 1998)

§ 5º No caso de penalidade de multa, a data 
estabelecida no parágrafo anterior será a data para o 
recolhimento de seu valor. (Incluído pela Lei nº 9.602, 
de 1998)

Art. 283. (VETADO)
Art. 284. O pagamento da multa poderá ser efetu-

ado até a data do vencimento expressa na notificação, 
por oitenta por cento do seu valor.

Parágrafo único. Não ocorrendo o pagamento da 
multa no prazo estabelecido, seu valor será atualizado 
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à data do pagamento, pelo mesmo número de UFIR 
fixado no art. 258.

Art. 285. O recurso previsto no art. 283 será interpos-
to perante a autoridade que impôs a penalidade, a qual 
remetê-lo-á à JARI, que deverá julgá-lo em até trinta dias.

Art. 285. O recurso previsto no § 4o do art. 282 
deste Código será interposto perante a autoridade que 
impôs a penalidade, a qual o remeterá a JARI, que de-
verá julgá-lo em até trinta dias. (Redação dada pela 
Medida Provisória nº 75, de 2002) Rejeitada

Art. 285. O recurso previsto no art. 283 será in-
terposto perante a autoridade que impôs a penalida-
de, a qual remetê-lo-á à JARI, que deverá julgá-lo em 
até trinta dias.

§ 1º O recurso não terá efeito suspensivo.
§ 2º A autoridade que impôs a penalidade re-

meterá o recurso ao órgão julgador, dentro dos dez 
dias úteis subseqüentes à sua apresentação, e, se o 
entender intempestivo, assinalará o fato no despacho 
de encaminhamento.

§ 3º Se, por motivo de força maior, o recurso não for 
julgado dentro do prazo previsto neste artigo, a autorida-
de que impôs a penalidade, de ofício, ou por solicitação 
do recorrente, poderá conceder-lhe efeito suspensivo.

§ 3o Se, por motivo de força maior, o recurso não 
for julgado dentro do prazo previsto neste artigo, a 
autoridade que impôs a penalidade deverá, de ofício, 
conceder-lhe efeito suspensivo.(Redação dada pela 
Medida Provisória nº 75, de 2002) Rejeitada

§ 4o Se o recurso de que trata este artigo não for 
julgado dentro do prazo de sessenta dias, a penalidade 
aplicada será automaticamente cancelada, não gerará 
nenhum efeito e seus registros serão arquivados.(Inclu-
ído pela Medida Provisória nº 75, de 2002) Rejeitada

§ 3º Se, por motivo de força maior, o recurso não for 
julgado dentro do prazo previsto neste artigo, a autorida-
de que impôs a penalidade, de ofício, ou por solicitação 
do recorrente, poderá conceder-lhe efeito suspensivo.

Art. 286. O recurso contra a imposição de multa 
poderá ser interposto no prazo legal, sem o recolhi-
mento do seu valor.

§ 1º No caso de não provimento do recurso, apli-
car-se-á o estabelecido no parágrafo único do art. 284.

§ 2º Se o infrator recolher o valor da multa e apre-
sentar recurso, se julgada improcedente a penalidade, 
ser-lhe-á devolvida a importância paga, atualizada em 
UFIR ou por índice legal de correção dos débitos fiscais.

Art. 287. Se a infração for cometida em localidade 
diversa daquela do licenciamento do veículo, o recurso 
poderá ser apresentado junto ao órgão ou entidade de 
trânsito da residência ou domicílio do infrator.

Parágrafo único. A autoridade de trânsito que 
receber o recurso deverá remetê-lo, de pronto, à au-

toridade que impôs a penalidade acompanhado das 
cópias dos prontuários necessários ao julgamento.

Art. 288. Das decisões da JARI cabe recurso a ser 
interposto, na forma do artigo seguinte, no prazo de trinta 
dias contado da publicação ou da notificação da decisão.

§ 1º O recurso será interposto, da decisão do 
não provimento, pelo responsável pela infração, e da 
decisão de provimento, pela autoridade que impôs a 
penalidade.

§ 2º No caso de penalidade de multa, o recur-
so interposto pelo responsável pela infração somente 
será admitido comprovado o recolhimento de seu valor. 

§ 2o Se o recurso de que trata este artigo não 
for julgado dentro do prazo de noventa dias, será au-
tomaticamente provido.(Redação dada pela Medida 
Provisória nº 75, de 2002) Rejeitada 

§ 2º No caso de penalidade de multa, o recur-
so interposto pelo responsável pela infração somente 
será admitido comprovado o recolhimento de seu valor. 
(Revogado pela Lei nº 12.249, de 2010)

Art. 289. O recurso de que trata o artigo anterior 
será apreciado no prazo de trinta dias:

I – tratando-se de penalidade imposta pelo órgão 
ou entidade de trânsito da União:

a) em caso de suspensão do direito de dirigir 
por mais de seis meses, cassação do documento de 
habilitação ou penalidade por infrações gravíssimas, 
pelo CONTRAN;

b) nos demais casos, por colegiado especial in-
tegrado pelo Coordenador-Geral da JARI, pelo Presi-
dente da Junta que apreciou o recurso e por mais um 
Presidente de Junta;

II – tratando-se de penalidade imposta por ór-
gão ou entidade de trânsito estadual, municipal ou do 
Distrito Federal, pelos CETRAN E CONTRANDIFE, 
respectivamente.

Parágrafo único. No caso da alínea b do inciso I, 
quando houver apenas uma JARI, o recurso será jul-
gado por seus próprios membros.

Art. 290. A apreciação do recurso previsto no art. 
288 encerra a instância administrativa de julgamento 
de infrações e penalidades.

Parágrafo único. Esgotados os recursos, as pe-
nalidades aplicadas nos termos deste Código serão 
cadastradas no RENACH.

CAPÍTULO XIX 
Dos Crimes de Trânsito

Seção I 
Disposições Gerais

Art. 291. Aos crimes cometidos na direção de ve-
ículos automotores, previstos neste Código, aplicam-
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-se as normas gerais do Código Penal e do Código 
de Processo Penal, se este Capítulo não dispuser de 
modo diverso, bem como a Lei nº 9.099, de 26 de se-
tembro de 1995, no que couber.

Parágrafo único. Aplicam-se aos crimes de trânsito 
de lesão corporal culposa, de embriaguez ao volante, 
e de participação em competição não autorizada o 
disposto nos arts. 74, 76 e 88 da Lei nº 9.099, de 26 
de setembro de 1995.

§ 1o Aplica-se aos crimes de trânsito de lesão 
corporal culposa o disposto nos arts. 74, 76 e 88 da 
Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995, exceto se o 
agente estiver: (Renumerado do parágrafo único pela 
Lei nº 11.705, de 2008)

I – sob a influência de álcool ou qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência; 
(Incluído pela Lei nº 11.705, de 2008)

II – participando, em via pública, de corrida, dis-
puta ou competição automobilística, de exibição ou 
demonstração de perícia em manobra de veículo au-
tomotor, não autorizada pela autoridade competente; 
(Incluído pela Lei nº 11.705, de 2008)

III – transitando em velocidade superior à máxima 
permitida para a via em 50 km/h (cinqüenta quilôme-
tros por hora). (Incluído pela Lei nº 11.705, de 2008)

§ 2o Nas hipóteses previstas no § 1o deste ar-
tigo, deverá ser instaurado inquérito policial para a 
investigação da infração penal. (Incluído pela Lei nº 
11.705, de 2008)

Art. 292. A suspensão ou a proibição de se obter 
a permissão ou a habilitação para dirigir veículo au-
tomotor pode ser imposta como penalidade principal, 
isolada ou cumulativamente com outras penalidades.

Art. 293. A penalidade de suspensão ou de proi-
bição de se obter a permissão ou a habilitação, para 
dirigir veículo automotor, tem a duração de dois me-
ses a cinco anos.

§ 1º Transitada em julgado a sentença conde-
natória, o réu será intimado a entregar à autoridade 
judiciária, em quarenta e oito horas, a Permissão para 
Dirigir ou a Carteira de Habilitação.

§ 2º A penalidade de suspensão ou de proibição 
de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir 
veículo automotor não se inicia enquanto o sentencia-
do, por efeito de condenação penal, estiver recolhido 
a estabelecimento prisional.

Art. 294. Em qualquer fase da investigação ou da 
ação penal, havendo necessidade para a garantia da 
ordem pública, poderá o juiz, como medida cautelar, 
de ofício, ou a requerimento do Ministério Público ou 
ainda mediante representação da autoridade policial, 
decretar, em decisão motivada, a suspensão da per-

missão ou da habilitação para dirigir veículo automotor, 
ou a proibição de sua obtenção.

Parágrafo único. Da decisão que decretar a sus-
pensão ou a medida cautelar, ou da que indeferir o 
requerimento do Ministério Público, caberá recurso 
em sentido estrito, sem efeito suspensivo.

Art. 295. A suspensão para dirigir veículo automo-
tor ou a proibição de se obter a permissão ou a habi-
litação será sempre comunicada pela autoridade judi-
ciária ao Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, 
e ao órgão de trânsito do Estado em que o indiciado 
ou réu for domiciliado ou residente.

Art. 296. Se o réu for reincidente na prática de 
crime previsto neste Código, o juiz poderá aplicar a 
penalidade de suspensão da permissão ou habilitação 
para dirigir veículo automotor, sem prejuízo das demais 
sanções penais cabíveis.

Art. 296. Se o réu for reincidente na prática de 
crime previsto neste Código, o juiz aplicará a penali-
dade de suspensão da permissão ou habilitação para 
dirigir veículo automotor, sem prejuízo das demais 
sanções penais cabíveis. (Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008)

Art. 297. A penalidade de multa reparatória con-
siste no pagamento, mediante depósito judicial em 
favor da vítima, ou seus sucessores, de quantia cal-
culada com base no disposto no § 1º do art. 49 do 
Código Penal, sempre que houver prejuízo material 
resultante do crime.

§ 1º A multa reparatória não poderá ser superior 
ao valor do prejuízo demonstrado no processo.

§ 2º Aplica-se à multa reparatória o disposto nos 
arts. 50 a 52 do Código Penal.

§ 3º Na indenização civil do dano, o valor da multa 
reparatória será descontado.

Art. 298. São circunstâncias que sempre agravam 
as penalidades dos crimes de trânsito ter o condutor 
do veículo cometido a infração:

I – com dano potencial para duas ou mais pes-
soas ou com grande risco de grave dano patrimonial 
a terceiros;

II – utilizando o veículo sem placas, com placas 
falsas ou adulteradas;

III – sem possuir Permissão para Dirigir ou Car-
teira de Habilitação;

IV – com Permissão para Dirigir ou Carteira de 
Habilitação de categoria diferente da do veículo;

V – quando a sua profissão ou atividade exigir 
cuidados especiais com o transporte de passageiros 
ou de carga;

VI – utilizando veículo em que tenham sido adul-
terados equipamentos ou características que afetem 
a sua segurança ou o seu funcionamento de acordo 
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com os limites de velocidade prescritos nas especifi-
cações do fabricante;

VII – sobre faixa de trânsito temporária ou per-
manentemente destinada a pedestres.

Art. 299. (VETADO)
Art. 300. (VETADO)
Art. 301. Ao condutor de veículo, nos casos de 

acidentes de trânsito de que resulte vítima, não se im-
porá a prisão em flagrante, nem se exigirá fiança, se 
prestar pronto e integral socorro àquela.

Seção II 
Dos Crimes em Espécie

Art. 302. Praticar homicídio culposo na direção 
de veículo automotor: 

Penas – detenção, de dois a quatro anos, e sus-
pensão ou proibição de se obter a permissão ou a 
habilitação para dirigir veículo automotor.

Parágrafo único. No homicídio culposo cometido 
na direção de veículo automotor, a pena é aumentada 
de um terço à metade, se o agente:

I – não possuir Permissão para Dirigir ou Cartei-
ra de Habilitação;

II – praticá-lo em faixa de pedestres ou na calçada;
III – deixar de prestar socorro, quando possível 

fazê-lo sem risco pessoal, à vítima do acidente;
IV – no exercício de sua profissão ou atividade, es-

tiver conduzindo veículo de transporte de passageiros.
V – estiver sob a influência de álcool ou substân-

cia tóxica ou entorpecente de efeitos análogos. (Inclu-
ído pela Lei nº 11.275, de 2006) (Revogado pela Lei 
nº 11.705, de 2008)

Art. 303. Praticar lesão corporal culposa na dire-
ção de veículo automotor:

Penas – detenção, de seis meses a dois anos e 
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a 
habilitação para dirigir veículo automotor.

Parágrafo único. Aumenta-se a pena de um terço 
à metade, se ocorrer qualquer das hipóteses do pará-
grafo único do artigo anterior.

Art. 304. Deixar o condutor do veículo, na oca-
sião do acidente, de prestar imediato socorro à vítima, 
ou, não podendo fazê-lo diretamente, por justa causa, 
deixar de solicitar auxílio da autoridade pública:

Penas – detenção, de seis meses a um ano, ou 
multa, se o fato não constituir elemento de crime mais 
grave.

Parágrafo único. Incide nas penas previstas neste 
artigo o condutor do veículo, ainda que a sua omissão 
seja suprida por terceiros ou que se trate de vítima com 
morte instantânea ou com ferimentos leves.

Art. 305. Afastar-se o condutor do veículo do lo-
cal do acidente, para fugir à responsabilidade penal 
ou civil que lhe possa ser atribuída:

Penas – detenção, de seis meses a um ano, ou 
multa.

Art. 306. Conduzir veículo automotor, na via públi-
ca, sob a influência de álcool ou substância de efeitos 
análogos, expondo a dano potencial a incolumidade 
de outrem:

Art. 306. Conduzir veículo automotor, na via pú-
blica, estando com concentração de álcool por litro de 
sangue igual ou superior a 6 (seis) decigramas, ou sob 
a influência de qualquer outra substância psicoativa 
que determine dependência: (Redação dada pela Lei 
nº 11.705, de 2008) Regulamento

Art. 306. Conduzir veículo automotor com capaci-
dade psicomotora alterada em razão da influência de 
álcool ou de outra substância psicoativa que determi-
ne dependência: (Redação dada pela Lei nº 12.760, 
de 2012)

Penas – detenção, de seis meses a três anos, 
multa e suspensão ou proibição de se obter a permis-
são ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Parágrafo único. O Poder Executivo federal estipu-
lará a equivalência entre distintos testes de alcoolemia, 
para efeito de caracterização do crime tipificado neste 
artigo. (Incluído pela Lei nº 11.705, de 2008)

§ 1o As condutas previstas no caput serão cons-
tatadas por: (Incluído pela Lei nº 12.760, de 2012)

I – concentração igual ou superior a 6 decigramas 
de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 
miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou (Incluído 
pela Lei nº 12.760, de 2012)

II – sinais que indiquem, na forma disciplinada 
pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora. 
(Incluído pela Lei nº 12.760, de 2012)

§ 2o A verificação do disposto neste artigo poderá 
ser obtida mediante teste de alcoolemia, exame clíni-
co, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios 
de prova em direito admitidos, observado o direito à 
contraprova. (Incluído pela Lei nº 12.760, de 2012) 

§ 3o O Contran disporá sobre a equivalência en-
tre os distintos testes de alcoolemia para efeito de ca-
racterização do crime tipificado neste artigo. (Incluído 
pela Lei nº 12.760, de 2012)

Art. 307. Violar a suspensão ou a proibição de se 
obter a permissão ou a habilitação para dirigir veícu-
lo automotor imposta com fundamento neste Código:

Penas – detenção, de seis meses a um ano e 
multa, com nova imposição adicional de idêntico prazo 
de suspensão ou de proibição.

Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre o 
condenado que deixa de entregar, no prazo estabele-
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cido no § 1º do art. 293, a Permissão para Dirigir ou a 
Carteira de Habilitação.

Art. 308. Participar, na direção de veículo auto-
motor, em via pública, de corrida, disputa ou compe-
tição automobilística não autorizada pela autoridade 
competente, desde que resulte dano potencial à inco-
lumidade pública ou privada:

Penas – detenção, de seis meses a dois anos, 
multa e suspensão ou proibição de se obter a permis-
são ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Art. 309. Dirigir veículo automotor, em via públi-
ca, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilita-
ção ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando 
perigo de dano:

Penas – detenção, de seis meses a um ano, ou 
multa.

Art. 310. Permitir, confiar ou entregar a direção 
de veículo automotor a pessoa não habilitada, com ha-
bilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso, 
ou, ainda, a quem, por seu estado de saúde, física ou 
mental, ou por embriaguez, não esteja em condições 
de conduzi-lo com segurança:

Penas – detenção, de seis meses a um ano, ou 
multa.

Art. 310-A. (VETADO) (Incluído pela Lei nº 12.619, 
de 2012) (Vigência)

Art. 311. Trafegar em velocidade incompatível 
com a segurança nas proximidades de escolas, hos-
pitais, estações de embarque e desembarque de pas-
sageiros, logradouros estreitos, ou onde haja grande 
movimentação ou concentração de pessoas, gerando 
perigo de dano:

Penas – detenção, de seis meses a um ano, ou 
multa.

Art. 312. Inovar artificiosamente, em caso de 
acidente automobilístico com vítima, na pendência do 
respectivo procedimento policial preparatório, inquérito 
policial ou processo penal, o estado de lugar, de coisa 
ou de pessoa, a fim de induzir a erro o agente policial, 
o perito, ou juiz:

Penas – detenção, de seis meses a um ano, ou 
multa.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste ar-
tigo, ainda que não iniciados, quando da inovação, o 
procedimento preparatório, o inquérito ou o processo 
aos quais se refere.

CAPÍTULO XX 
Disposições Finais e Transitórias

Art. 313. O Poder Executivo promoverá a nomea-
ção dos membros do CONTRAN no prazo de sessenta 
dias da publicação deste Código.

Art. 314. O CONTRAN tem o prazo de duzentos 
e quarenta dias a partir da publicação deste Código 
para expedir as resoluções necessárias à sua melhor 
execução, bem como revisar todas as resoluções ante-
riores à sua publicação, dando prioridade àquelas que 
visam a diminuir o número de acidentes e a assegurar 
a proteção de pedestres.

Parágrafo único. As resoluções do CONTRAN, 
existentes até a data de publicação deste Código, con-
tinuam em vigor naquilo em que não conflitem com ele.

Art. 315. O Ministério da Educação e do Despor-
to, mediante proposta do CONTRAN, deverá, no prazo 
de duzentos e quarenta dias contado da publicação, 
estabelecer o currículo com conteúdo programático 
relativo à segurança e à educação de trânsito, a fim 
de atender o disposto neste Código.

Art. 316. O prazo de notificação previsto no inciso 
II do parágrafo único do art. 281 só entrará em vigor 
após duzentos e quarenta dias contados da publica-
ção desta Lei.

Art. 317. Os órgãos e entidades de trânsito con-
cederão prazo de até um ano para a adaptação dos 
veículos de condução de escolares e de aprendizagem 
às normas do inciso III do art. 136 e art. 154, respec-
tivamente.

Art. 318. (VETADO)
Art. 319. Enquanto não forem baixadas novas 

normas pelo CONTRAN, continua em vigor o dispos-
to no art. 92 do Regulamento do Código Nacional de 
Trânsito – Decreto nº 62.127, de 16 de janeiro de 1968.

Art. 320. A receita arrecadada com a cobrança 
das multas de trânsito será aplicada, exclusivamente, 
em sinalização, engenharia de tráfego, de campo, po-
liciamento, fiscalização e educação de trânsito.

Parágrafo único. O percentual de cinco por cento 
do valor das multas de trânsito arrecadadas será de-
positado, mensalmente, na conta de fundo de âmbito 
nacional destinado à segurança e educação de trânsito.

Art. 321. (VETADO)
Art. 322. (VETADO)
Art. 323. O CONTRAN, em cento e oitenta dias, 

fixará a metodologia de aferição de peso de veículos, 
estabelecendo percentuais de tolerância, sendo du-
rante este período suspensa a vigência das penalida-
des previstas no inciso V do art. 231, aplicando-se a 
penalidade de vinte UFIR por duzentos quilogramas 
ou fração de excesso.

Parágrafo único. Os limites de tolerância a que se 
refere este artigo, até a sua fixação pelo CONTRAN, 
são aqueles estabelecidos pela Lei nº 7.408, de 25 de 
novembro de 1985.

Art. 324. (VETADO)
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Art. 325. As repartições de trânsito conservarão 
por cinco anos os documentos relativos à habilitação 
de condutores e ao registro e licenciamento de veícu-
los, podendo ser microfilmados ou armazenados em 
meio magnético ou óptico para todos os efeitos legais.

Art. 326. A Semana Nacional de Trânsito será 
comemorada anualmente no período compreendido 
entre 18 e 25 de setembro.

Art. 327. A partir da publicação deste Código, so-
mente poderão ser fabricados e licenciados veículos 
que obedeçam aos limites de peso e dimensões fixa-
dos na forma desta Lei, ressalvados os que vierem a 
ser regulamentados pelo CONTRAN.

Parágrafo único. (VETADO)
Art. 328. Os veículos apreendidos ou removidos a 

qualquer título e os animais não reclamados por seus 
proprietários, dentro do prazo de noventa dias, serão 
levados à hasta pública, deduzindo-se, do valor arre-
cadado, o montante da dívida relativa a multas, tributos 
e encargos legais, e o restante, se houver, depositado 
à conta do ex-proprietário, na forma da lei.

Art. 329. Os condutores dos veículos de que tra-
tam os arts. 135 e 136, para exercerem suas atividades, 
deverão apresentar, previamente, certidão negativa 
do registro de distribuição criminal relativamente aos 
crimes de homicídio, roubo, estupro e corrupção de 
menores, renovável a cada cinco anos, junto ao órgão 
responsável pela respectiva concessão ou autorização.

Art. 330. Os estabelecimentos onde se executem 
reformas ou recuperação de veículos e os que com-
prem, vendam ou desmontem veículos, usados ou 
não, são obrigados a possuir livros de registro de seu 
movimento de entrada e saída e de uso de placas de 
experiência, conforme modelos aprovados e rubrica-
dos pelos órgãos de trânsito.

§ 1º Os livros indicarão:
I – data de entrada do veículo no estabelecimento;
II – nome, endereço e identidade do proprietário 

ou vendedor;
III – data da saída ou baixa, nos casos de des-

montagem;
IV – nome, endereço e identidade do comprador;
V – características do veículo constantes do seu 

certificado de registro;
VI – número da placa de experiência.
§ 2º Os livros terão suas páginas numeradas ti-

pograficamente e serão encadernados ou em folhas 
soltas, sendo que, no primeiro caso, conterão termo 
de abertura e encerramento lavrados pelo proprietá-
rio e rubricados pela repartição de trânsito, enquanto, 
no segundo, todas as folhas serão autenticadas pela 
repartição de trânsito.

§ 3º A entrada e a saída de veículos nos esta-
belecimentos referidos neste artigo registrar-se-ão no 
mesmo dia em que se verificarem assinaladas, inclusive, 
as horas a elas correspondentes, podendo os veículos 
irregulares lá encontrados ou suas sucatas ser apre-
endidos ou retidos para sua completa regularização.

§ 4º As autoridades de trânsito e as autoridades 
policiais terão acesso aos livros sempre que o solici-
tarem, não podendo, entretanto, retirá-los do estabe-
lecimento.

§ 5º A falta de escrituração dos livros, o atraso, 
a fraude ao realizá-lo e a recusa de sua exibição se-
rão punidas com a multa prevista para as infrações 
gravíssimas, independente das demais cominações 
legais cabíveis.

Art. 331. Até a nomeação e posse dos membros 
que passarão a integrar os colegiados destinados ao 
julgamento dos recursos administrativos previstos na 
Seção II do Capítulo XVIII deste Código, o julgamento 
dos recursos ficará a cargo dos órgãos ora existentes.

Art. 332. Os órgãos e entidades integrantes do 
Sistema Nacional de Trânsito proporcionarão aos mem-
bros do CONTRAN, CETRAN e CONTRANDIFE, em 
serviço, todas as facilidades para o cumprimento de 
sua missão, fornecendo-lhes as informações que so-
licitarem, permitindo-lhes inspecionar a execução de 
quaisquer serviços e deverão atender prontamente 
suas requisições.

Art. 333. O CONTRAN estabelecerá, em até cento 
e vinte dias após a nomeação de seus membros, as 
disposições previstas nos arts. 91 e 92, que terão de 
ser atendidas pelos órgãos e entidades executivos de 
trânsito e executivos rodoviários para exercerem suas 
competências.

§ 1º Os órgãos e entidades de trânsito já existen-
tes terão prazo de um ano, após a edição das normas, 
para se adequarem às novas disposições estabeleci-
das pelo CONTRAN, conforme disposto neste artigo.

§ 2º Os órgãos e entidades de trânsito a serem 
criados exercerão as competências previstas neste 
Código em cumprimento às exigências estabelecidas 
pelo CONTRAN, conforme disposto neste artigo, acom-
panhados pelo respectivo CETRAN, se órgão ou enti-
dade municipal, ou CONTRAN, se órgão ou entidade 
estadual, do Distrito Federal ou da União, passando a 
integrar o Sistema Nacional de Trânsito.

Art. 334. As ondulações transversais existentes 
deverão ser homologadas pelo órgão ou entidade com-
petente no prazo de um ano, a partir da publicação 
deste Código, devendo ser retiradas em caso contrário.

Art. 335. (VETADO)
Art. 336. Aplicam-se os sinais de trânsito pre-

vistos no Anexo II até a aprovação pelo CONTRAN, 
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no prazo de trezentos e sessenta dias da publicação 
desta Lei, após a manifestação da Câmara Temática 
de Engenharia, de Vias e Veículos e obedecidos os 
padrões internacionais.

Art. 337. Os CETRAN terão suporte técnico e fi-
nanceiro dos Estados e Municípios que os compõem 
e, o CONTRANDIFE, do Distrito Federal.

Art. 338. As montadoras, encarroçadoras, os 
importadores e fabricantes, ao comerciarem veículos 
automotores de qualquer categoria e ciclos, são obri-
gados a fornecer, no ato da comercialização do respec-
tivo veículo, manual contendo normas de circulação, 
infrações, penalidades, direção defensiva, primeiros 
socorros e Anexos do Código de Trânsito Brasileiro.

Art. 339. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir 
crédito especial no valor de R$ 264.954,00 (duzentos 
e sessenta e quatro mil, novecentos e cinqüenta e 
quatro reais), em favor do ministério ou órgão a que 
couber a coordenação máxima do Sistema Nacional 
de Trânsito, para atender as despesas decorrentes da 
implantação deste Código.

Art. 340. Este Código entra em vigor cento e vinte 
dias após a data de sua publicação.

Art. 341. Ficam revogadas as Leis nºs 5.108, de 
21 de setembro de 1966, 5.693, de 16 de agosto de 
1971, 5.820, de 10 de novembro de 1972, 6.124, de 
25 de outubro de 1974, 6.308, de 15 de dezembro de 
1975, 6.369, de 27 de outubro de 1976, 6.731, de 4 de 
dezembro de 1979, 7.031, de 20 de setembro de 1982, 
7.052, de 02 de dezembro de 1982, 8.102, de 10 de 
dezembro de 1990, os arts. 1º a 6º e 11 do Decreto-lei 
nº 237, de 28 de fevereiro de 1967, e os Decretos-leis 
nºs 584, de 16 de maio de 1969, 912, de 2 de outubro 
de 1969, e 2.448, de 21 de julho de 1988.

Brasília, 23 de setembro de 1997; 176º da Inde-
pendência e 109º da República. – FERNANDO HEN-
RIQUE CARDOSO – Iris Rezende – Eliseu Padilha.

Este texto não substitui o publicado no DOU de 24.9.1997 e retifi-
cado em 25.9.1997

ANEXO I 
Dos Conceitos e Definições

Para efeito deste Código adotam-se as seguin-
tes definições:

ACOSTAMENTO – parte da via diferenciada da 
pista de rolamento destinada à parada ou estaciona-
mento de veículos, em caso de emergência, e à cir-
culação de pedestres e bicicletas, quando não houver 
local apropriado para esse fim.

AGENTE DA AUTORIDADE DE TRÂNSITO – 
pessoa, civil ou policial militar, credenciada pela au-
toridade de trânsito para o exercício das atividades 

de fiscalização, operação, policiamento ostensivo de 
trânsito ou patrulhamento.

AR ALVEOLAR – ar expirado pela boca de um 
indivíduo, originário dos alvéolos pulmonares. (Incluído 
pela Lei nº 12.760, de 2012)

AUTOMÓVEL – veículo automotor destinado ao 
transporte de passageiros, com capacidade para até 
oito pessoas, exclusive o condutor.

AUTORIDADE DE TRÂNSITO – dirigente máximo 
de órgão ou entidade executivo integrante do Sistema 
Nacional de Trânsito ou pessoa por ele expressamente 
credenciada.

BALANÇO TRASEIRO – distância entre o plano 
vertical passando pelos centros das rodas traseiras 
extremas e o ponto mais recuado do veículo, consi-
derando-se todos os elementos rigidamente fixados 
ao mesmo.

BICICLETA – veículo de propulsão humana, dota-
do de duas rodas, não sendo, para efeito deste Código, 
similar à motocicleta, motoneta e ciclomotor.

BICICLETÁRIO – local, na via ou fora dela, des-
tinado ao estacionamento de bicicletas.

BONDE – veículo de propulsão elétrica que se 
move sobre trilhos.

BORDO DA PISTA – margem da pista, poden-
do ser demarcada por linhas longitudinais de bordo 
que delineiam a parte da via destinada à circulação 
de veículos.

CALÇADA – parte da via, normalmente segrega-
da e em nível diferente, não destinada à circulação de 
veículos, reservada ao trânsito de pedestres e, quando 
possível, à implantação de mobiliário urbano, sinaliza-
ção, vegetação e outros fins.

CAMINHÃO-TRATOR – veículo automotor des-
tinado a tracionar ou arrastar outro.

CAMINHONETE – veículo destinado ao trans-
porte de carga com peso bruto total de até três mil e 
quinhentos quilogramas.

CAMIONETA – veículo misto destinado ao trans-
porte de passageiros e carga no mesmo compartimento.

CANTEIRO CENTRAL – obstáculo físico cons-
truído como separador de duas pistas de rolamento, 
eventualmente substituído por marcas viárias (cantei-
ro fictício).

CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO – máximo 
peso que a unidade de tração é capaz de tracionar, 
indicado pelo fabricante, baseado em condições sobre 
suas limitações de geração e multiplicação de momen-
to de força e resistência dos elementos que compõem 
a transmissão.

CARREATA – deslocamento em fila na via de 
veículos automotores em sinal de regozijo, de reivin-
dicação, de protesto cívico ou de uma classe.
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CARRO DE MÃO – veículo de propulsão humana 
utilizado no transporte de pequenas cargas.

CARROÇA – veículo de tração animal destinado 
ao transporte de carga.

CATADIÓPTRICO – dispositivo de reflexão e re-
fração da luz utilizado na sinalização de vias e veícu-
los (olho-de-gato).

CHARRETE – veículo de tração animal destinado 
ao transporte de pessoas.

CICLO – veículo de pelo menos duas rodas a 
propulsão humana.

CICLOFAIXA – parte da pista de rolamento des-
tinada à circulação exclusiva de ciclos, delimitada por 
sinalização específica.

CICLOMOTOR – veículo de duas ou três rodas, 
provido de um motor de combustão interna, cuja ci-
lindrada não exceda a cinqüenta centímetros cúbicos 
(3,05 polegadas cúbicas) e cuja velocidade máxima de 
fabricação não exceda a cinqüenta quilômetros por hora.

CICLOVIA – pista própria destinada à circulação 
de ciclos, separada fisicamente do tráfego comum.

CONVERSÃO – movimento em ângulo, à es-
querda ou à direita, de mudança da direção original 
do veículo.

CRUZAMENTO – interseção de duas vias em 
nível.

DISPOSITIVO DE SEGURANÇA – qualquer ele-
mento que tenha a função específica de proporcionar 
maior segurança ao usuário da via, alertando-o sobre 
situações de perigo que possam colocar em risco sua 
integridade física e dos demais usuários da via, ou da-
nificar seriamente o veículo.

ESTACIONAMENTO – imobilização de veículos 
por tempo superior ao necessário para embarque ou 
desembarque de passageiros. 

ESTRADA – via rural não pavimentada. 
ETILÔMETRO – aparelho destinado à medição 

do teor alcoólico no ar alveolar. (Incluído pela Lei nº 
12.760, de 2012)

FAIXAS DE DOMÍNIO – superfície lindeira às vias 
rurais, delimitada por lei específica e sob responsabi-
lidade do órgão ou entidade de trânsito competente 
com circunscrição sobre a via.

FAIXAS DE TRÂNSITO – qualquer uma das áre-
as longitudinais em que a pista pode ser subdividida, 
sinalizada ou não por marcas viárias longitudinais, que 
tenham uma largura suficiente para permitir a circula-
ção de veículos automotores.

FISCALIZAÇÃO – ato de controlar o cumprimento 
das normas estabelecidas na legislação de trânsito, por 
meio do poder de polícia administrativa de trânsito, no 
âmbito de circunscrição dos órgãos e entidades exe-

cutivos de trânsito e de acordo com as competências 
definidas neste Código.

FOCO DE PEDESTRES – indicação luminosa 
de permissão ou impedimento de locomoção na faixa 
apropriada.

FREIO DE ESTACIONAMENTO – dispositivo 
destinado a manter o veículo imóvel na ausência do 
condutor ou, no caso de um reboque, se este se en-
contra desengatado.

FREIO DE SEGURANÇA OU MOTOR – disposi-
tivo destinado a diminuir a marcha do veículo no caso 
de falha do freio de serviço.

FREIO DE SERVIÇO – dispositivo destinado a 
provocar a diminuição da marcha do veículo ou pará-lo.

GESTOS DE AGENTES – movimentos conven-
cionais de braço, adotados exclusivamente pelos agen-
tes de autoridades de trânsito nas vias, para orientar, 
indicar o direito de passagem dos veículos ou pedes-
tres ou emitir ordens, sobrepondo-se ou completando 
outra sinalização ou norma constante deste Código.

GESTOS DE CONDUTORES – movimentos con-
vencionais de braço, adotados exclusivamente pelos 
condutores, para orientar ou indicar que vão efetuar 
uma manobra de mudança de direção, redução brusca 
de velocidade ou parada.

ILHA – obstáculo físico, colocado na pista de ro-
lamento, destinado à ordenação dos fluxos de trânsito 
em uma interseção.

INFRAÇÃO – inobservância a qualquer preceito 
da legislação de trânsito, às normas emanadas do Có-
digo de Trânsito, do Conselho Nacional de Trânsito e a 
regulamentação estabelecida pelo órgão ou entidade 
executiva do trânsito.

INTERSEÇÃO – todo cruzamento em nível, en-
troncamento ou bifurcação, incluindo as áreas formadas 
por tais cruzamentos, entroncamentos ou bifurcações.

INTERRUPÇÃO DE MARCHA – imobilização 
do veículo para atender circunstância momentânea 
do trânsito.

LICENCIAMENTO – procedimento anual, relativo 
a obrigações do proprietário de veículo, comprovado 
por meio de documento específico (Certificado de Li-
cenciamento Anual).

LOGRADOURO PÚBLICO – espaço livre desti-
nado pela municipalidade à circulação, parada ou esta-
cionamento de veículos, ou à circulação de pedestres, 
tais como calçada, parques, áreas de lazer, calçadões.

LOTAÇÃO – carga útil máxima, incluindo condutor 
e passageiros, que o veículo transporta, expressa em 
quilogramas para os veículos de carga, ou número de 
pessoas, para os veículos de passageiros.

LOTE LINDEIRO – aquele situado ao longo das 
vias urbanas ou rurais e que com elas se limita.
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LUZ ALTA – facho de luz do veículo destinado 
a iluminar a via até uma grande distância do veículo.

LUZ BAIXA – facho de luz do veículo destinada 
a iluminar a via diante do veículo, sem ocasionar ofus-
camento ou incômodo injustificáveis aos condutores e 
outros usuários da via que venham em sentido contrário.

LUZ DE FREIO – luz do veículo destinada a in-
dicar aos demais usuários da via, que se encontram 
atrás do veículo, que o condutor está aplicando o freio 
de serviço.

LUZ INDICADORA DE DIREÇÃO (pisca-pisca) 
– luz do veículo destinada a indicar aos demais usu-
ários da via que o condutor tem o propósito de mudar 
de direção para a direita ou para a esquerda.

LUZ DE MARCHA À RÉ – luz do veículo desti-
nada a iluminar atrás do veículo e advertir aos demais 
usuários da via que o veículo está efetuando ou a ponto 
de efetuar uma manobra de marcha à ré.

LUZ DE NEBLINA – luz do veículo destinada 
a aumentar a iluminação da via em caso de neblina, 
chuva forte ou nuvens de pó.

LUZ DE POSIÇÃO (lanterna) – luz do veículo 
destinada a indicar a presença e a largura do veículo.

MANOBRA – movimento executado pelo con-
dutor para alterar a posição em que o veículo está no 
momento em relação à via.

MARCAS VIÁRIAS – conjunto de sinais constitu-
ídos de linhas, marcações, símbolos ou legendas, em 
tipos e cores diversas, apostos ao pavimento da via.

MICROÔNIBUS – veículo automotor de transporte 
coletivo com capacidade para até vinte passageiros.

MOTOCICLETA – veículo automotor de duas 
rodas, com ou sem side-car, dirigido por condutor em 
posição montada.

MOTONETA – veículo automotor de duas rodas, 
dirigido por condutor em posição sentada.

MOTOR-CASA (MOTOR-HOME) – veículo auto-
motor cuja carroçaria seja fechada e destinada a alo-
jamento, escritório, comércio ou finalidades análogas.

NOITE – período do dia compreendido entre o 
pôr-do-sol e o nascer do sol.

ÔNIBUS – veículo automotor de transporte co-
letivo com capacidade para mais de vinte passagei-
ros, ainda que, em virtude de adaptações com vista à 
maior comodidade destes, transporte número menor.

OPERAÇÃO DE CARGA E DESCARGA – imobi-
lização do veículo, pelo tempo estritamente necessário 
ao carregamento ou descarregamento de animais ou 
carga, na forma disciplinada pelo órgão ou entidade 
executivo de trânsito competente com circunscrição 
sobre a via.

OPERAÇÃO DE TRÂNSITO – monitoramento téc-
nico baseado nos conceitos de Engenharia de Tráfego, 

das condições de fluidez, de estacionamento e parada 
na via, de forma a reduzir as interferências tais como 
veículos quebrados, acidentados, estacionados irregu-
larmente atrapalhando o trânsito, prestando socorros 
imediatos e informações aos pedestres e condutores.

PARADA – imobilização do veículo com a finalida-
de e pelo tempo estritamente necessário para efetuar 
embarque ou desembarque de passageiros.

PASSAGEM DE NÍVEL – todo cruzamento de ní-
vel entre uma via e uma linha férrea ou trilho de bonde 
com pista própria.

PASSAGEM POR OUTRO VEÍCULO – movimento 
de passagem à frente de outro veículo que se deslo-
ca no mesmo sentido, em menor velocidade, mas em 
faixas distintas da via.

PASSAGEM SUBTERRÂNEA – obra de arte des-
tinada à transposição de vias, em desnível subterrâneo, 
e ao uso de pedestres ou veículos.

PASSARELA – obra de arte destinada à transposi-
ção de vias, em desnível aéreo, e ao uso de pedestres.

PASSEIO – parte da calçada ou da pista de ro-
lamento, neste último caso, separada por pintura ou 
elemento físico separador, livre de interferências, des-
tinada à circulação exclusiva de pedestres e, excep-
cionalmente, de ciclistas.

PATRULHAMENTO – função exercida pela Po-
lícia Rodoviária Federal com o objetivo de garantir 
obediência às normas de trânsito, assegurando a livre 
circulação e evitando acidentes. 

PERÍMETRO URBANO – limite entre área urba-
na e área rural.

PESO BRUTO TOTAL – peso máximo que o ve-
ículo transmite ao pavimento, constituído da soma da 
tara mais a lotação.

PESO BRUTO TOTAL COMBINADO – peso má-
ximo transmitido ao pavimento pela combinação de um 
caminhão-trator mais seu semi-reboque ou do cami-
nhão mais o seu reboque ou reboques.

PISCA-ALERTA – luz intermitente do veículo, uti-
lizada em caráter de advertência, destinada a indicar 
aos demais usuários da via que o veículo está imobi-
lizado ou em situação de emergência.

PISTA – parte da via normalmente utilizada para 
a circulação de veículos, identificada por elementos 
separadores ou por diferença de nível em relação às 
calçadas, ilhas ou aos canteiros centrais.

PLACAS – elementos colocados na posição ver-
tical, fixados ao lado ou suspensos sobre a pista, 
transmitindo mensagens de caráter permanente e, 
eventualmente, variáveis, mediante símbolo ou legen-
das pré-reconhecidas e legalmente instituídas como 
sinais de trânsito.
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POLICIAMENTO OSTENSIVO DE TRÂNSITO 
– função exercida pelas Polícias Militares com o ob-
jetivo de prevenir e reprimir atos relacionados com a 
segurança pública e de garantir obediência às normas 
relativas à segurança de trânsito, assegurando a livre 
circulação e evitando acidentes.

PONTE – obra de construção civil destinada a ligar 
margens opostas de uma superfície líquida qualquer.

REBOQUE – veículo destinado a ser engatado 
atrás de um veículo automotor.

REGULAMENTAÇÃO DA VIA – implantação de 
sinalização de regulamentação pelo órgão ou entidade 
competente com circunscrição sobre a via, definindo, 
entre outros, sentido de direção, tipo de estacionamen-
to, horários e dias.

REFÚGIO – parte da via, devidamente sinalizada 
e protegida, destinada ao uso de pedestres durante a 
travessia da mesma.

RENACH – Registro Nacional de Condutores 
Habilitados.

RENAVAM – Registro Nacional de Veículos Au-
tomotores.

RETORNO – movimento de inversão total de 
sentido da direção original de veículos.

RODOVIA – via rural pavimentada.
SEMI-REBOQUE – veículo de um ou mais eixos 

que se apóia na sua unidade tratora ou é a ela ligado 
por meio de articulação.

SINAIS DE TRÂNSITO – elementos de sinaliza-
ção viária que se utilizam de placas, marcas viárias, 
equipamentos de controle luminosos, dispositivos au-
xiliares, apitos e gestos, destinados exclusivamente a 
ordenar ou dirigir o trânsito dos veículos e pedestres.

SINALIZAÇÃO – conjunto de sinais de trânsito 
e dispositivos de segurança colocados na via pública 
com o objetivo de garantir sua utilização adequada, 
possibilitando melhor fluidez no trânsito e maior se-
gurança dos veículos e pedestres que nela circulam.

SONS POR APITO – sinais sonoros, emitidos 
exclusivamente pelos agentes da autoridade de trân-
sito nas vias, para orientar ou indicar o direito de pas-
sagem dos veículos ou pedestres, sobrepondo-se ou 
completando sinalização existente no local ou norma 
estabelecida neste Código.

TARA – peso próprio do veículo, acrescido dos 
pesos da carroçaria e equipamento, do combustível, 
das ferramentas e acessórios, da roda sobressalente, 
do extintor de incêndio e do fluido de arrefecimento, 
expresso em quilogramas.

TRAILER – reboque ou semi-reboque tipo casa, 
com duas, quatro, ou seis rodas, acoplado ou adap-
tado à traseira de automóvel ou camionete, utilizado 

em geral em atividades turísticas como alojamento, ou 
para atividades comerciais.

TRÂNSITO – movimentação e imobilização de 
veículos, pessoas e animais nas vias terrestres.

TRANSPOSIÇÃO DE FAIXAS – passagem de um 
veículo de uma faixa demarcada para outra.

TRATOR – veículo automotor construído para re-
alizar trabalho agrícola, de construção e pavimentação 
e tracionar outros veículos e equipamentos.

ULTRAPASSAGEM – movimento de passar à fren-
te de outro veículo que se desloca no mesmo sentido, 
em menor velocidade e na mesma faixa de tráfego, 
necessitando sair e retornar à faixa de origem.

UTILITÁRIO – veículo misto caracterizado pela 
versatilidade do seu uso, inclusive fora de estrada.

VEÍCULO ARTICULADO – combinação de veí-
culos acoplados, sendo um deles automotor.

VEÍCULO AUTOMOTOR – todo veículo a motor 
de propulsão que circule por seus próprios meios, e que 
serve normalmente para o transporte viário de pessoas 
e coisas, ou para a tração viária de veículos utilizados 
para o transporte de pessoas e coisas. O termo com-
preende os veículos conectados a uma linha elétrica e 
que não circulam sobre trilhos (ônibus elétrico).

VEÍCULO DE CARGA – veículo destinado ao 
transporte de carga, podendo transportar dois passa-
geiros, exclusive o condutor.

VEÍCULO DE COLEÇÃO – aquele que, mesmo 
tendo sido fabricado há mais de trinta anos, conserva 
suas características originais de fabricação e possui 
valor histórico próprio.

VEÍCULO CONJUGADO – combinação de veí-
culos, sendo o primeiro um veículo automotor e os de-
mais reboques ou equipamentos de trabalho agrícola, 
construção, terraplenagem ou pavimentação.

VEÍCULO DE GRANDE PORTE – veículo au-
tomotor destinado ao transporte de carga com peso 
bruto total máximo superior a dez mil quilogramas e 
de passageiros, superior a vinte passageiros.

VEÍCULO DE PASSAGEIROS – veículo destinado 
ao transporte de pessoas e suas bagagens.

VEÍCULO MISTO – veículo automotor destinado 
ao transporte simultâneo de carga e passageiro.

VIA – superfície por onde transitam veículos, pes-
soas e animais, compreendendo a pista, a calçada, o 
acostamento, ilha e canteiro central.

VIA DE TRÂNSITO RÁPIDO – aquela caracte-
rizada por acessos especiais com trânsito livre, sem 
interseções em nível, sem acessibilidade direta aos 
lotes lindeiros e sem travessia de pedestres em nível.

VIA ARTERIAL – aquela caracterizada por in-
terseções em nível, geralmente controlada por semá-
foro, com acessibilidade aos lotes lindeiros e às vias 
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secundárias e locais, possibilitando o trânsito entre as 
regiões da cidade.

VIA COLETORA – aquela destinada a coletar e 
distribuir o trânsito que tenha necessidade de entrar 
ou sair das vias de trânsito rápido ou arteriais, possi-
bilitando o trânsito dentro das regiões da cidade.

VIA LOCAL – aquela caracterizada por interse-
ções em nível não semaforizadas, destinada apenas 
ao acesso local ou a áreas restritas.

VIA RURAL – estradas e rodovias.
VIA URBANA – ruas, avenidas, vielas, ou cami-

nhos e similares abertos à circulação pública, situados 
na área urbana, caracterizados principalmente por pos-
suírem imóveis edificados ao longo de sua extensão.

VIAS E ÁREAS DE PEDESTRES – vias ou conjun-
to de vias destinadas à circulação prioritária de pedestres.

VIADUTO – obra de construção civil destinada a 
transpor uma depressão de terreno ou servir de pas-
sagem superior.

Download para Anexo II (Vide Resolução nº 160, 
de 2004 do CONTRAN)

(À Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, em decisão terminativa)

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 70, DE 2013

Altera a Lei nº 8.989, de 24 de fevereiro de 
1995, para isentar do IPI a transferência 
por sucessão de propriedade de veículo 
adquirido com benefício fiscal há menos 
de 2 (dois) anos.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 6º da Lei nº 8.989, de 24 de feverei-

ro de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 6º  ...........................................................
§ 1º A inobservância do disposto neste artigo 
sujeita ainda o alienante ao pagamento de mul-
ta e juros moratórios previstos na legislação 
em vigor para a hipótese de fraude ou falta de 
pagamento do imposto devido.
§ 2º O disposto no caput e no § 1º não se apli-
ca às transferências por sucessão de veículos 
adquiridos com fundamento no inciso IV do art. 
1º desta Lei.” (NR)

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data da sua 
publicação.

Justificação

A aquisição de automóveis com isenção de IPI por 
pessoas com deficiência física, visual, mental severa 
ou profunda, ou autistas, autorizada pela Lei nº 10.690, 

de 16 de junho de 2003, constitui inegável avanço no 
processo de inclusão social. Corretamente, a lei res-
tringiu o uso do benefício a período mínimo de dois 
anos. A alienação do veículo adquirido com isenção 
antes desse prazo para pessoa que não preencha os 
requisitos legais para usufruto do benefício gera a obri-
gatoriedade de pagamento do tributo dispensado, com 
os devidos acréscimos legais. Caso o pagamento não 
seja realizado, é prevista a imposição de multa. Este 
projeto pretende instituir exceção a essa regra nos ca-
sos de transmissão por morte do beneficiário original 
antes do prazo de dois anos estipulado pelo art. 2º da 
Lei nº 8.989, de 24 de fevereiro de 1995.

A extensão do benefício aos herdeiros do adquiren-
te original do veículo justifica-se por ser a transferência 
por sucessão fruto de evento normalmente indesejado 
e imprevisível. A morte de um ente familiar já traz em 
si a dor da perda, não sendo justo que o herdeiro, para 
usufruto do veículo, tenha de incorrer em despesas adi-
cionais com tributos para fazer face a isenção por ele não 
pleiteada originalmente. Além disso, não se pode deixar 
de considerar que a utilização de um veículo adaptado 
para um portador de deficiência por um não portador 
demanda, em grande parte dos casos, mudanças no 
veículo que geram despesas para o novo proprietário.

Finalmente, é preciso atentar para a injustiça cau-
sada pela redação atual da Lei nº 8.989, de 1995, que 
trata igualmente qualquer alienação realizada dentro 
do prazo de dois anos por beneficiário a pessoa que 
não preencha os requisitos para a isenção. Não importa 
se feita no primeiro ou no vigésimo terceiro mês após 
a aquisição. No caso da transmissão por sucessão, a 
injustiça é ainda maior por se tratar de evento não de-
sejado pelo transmitente (falecido) nem pelo adquirente.

Por essas razões pedimos apoio para aprovação 
da medida proposta. 

Sala das Sessões, – Senador Valdir Raupp.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI 8989, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1995

Art. 6o A alienação do veículo adquirido nos ter-
mos desta Lei e da Lei no 8.199, de 28 de junho de 
1991, e da Lei no 8.843, de 10 de janeiro de 1994, antes 
de 2 (dois) anos contados da data da sua aquisição, 
a pessoas que não satisfaçam às condições e aos re-
quisitos estabelecidos nos referidos diplomas legais 
acarretará o pagamento pelo alienante do tributo dis-
pensado, atualizado na forma da legislação tributária. 
(Redação dada pela Lei nº 11.196, de 2005)

Parágrafo único. A inobservância do disposto 
neste artigo sujeita ainda o alienante ao pagamento 
de multa e juros moratórios previstos na legislação em 
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vigor para a hipótese de fraude ou falta de pagamento 
do imposto devido

(À Comissão de Assuntos Econômicos, em 
decisão terminativa)

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP 
– RS) – Os projetos que acabam de ser lidos serão 
publicados e remetidos às Comissões competentes.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Sobre a mesa, ofício que será lido.

É lido o seguinte:

Of. nº 4/13 – CDH

Brasília, 4 de março de 2013

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo, informo a Vossa Excelência 

a instalação dos trabalhos e a eleição da mesa desta 
Comissão para o biênio 2013-2014, ocorrido no dia 
28-2-2013. Foi eleita Presidenta e o Senador João 
Capiberibe Vice-Presidente.

Atenciosamente, – Senadora Ana Rita, Presidenta.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – A Presidência recebeu o Ofício nº 5, de 2013, 
da Comissão de Serviços de Infraestrutura, comuni-
cando a aprovação de Substitutivo ao Projeto de Lei 
do Senado nº 68, de 2011.

É o seguinte o Ofício:

Ofício nº 5/2013-CI

Brasília, 6 de março de 2013

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º, do art. 91 do Regimento In-

terno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência 
que esta Comissão aprovou na reunião realizada no 
dia 6 de março do ano em curso, em Decisão Termi-
nativa, o Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 
68, de 2011, que “altera disposições da Lei nº 12.249, 
de 11 de junho de 2010, para incluir os Estados que 
integram a Sudene  e o prazo de vigência do Regime 
Especial de Incentivos para o Desenvolvimento de In-
fraestrutura da Indústria Petrolífera – REPENEC”, de 
autoria do Senador Ricardo Ferraço.

A matéria irá a Turno Suplementar na próxima 
reunião da Comissão, nos termos do art. 282, do Re-
gimento Interno do Senado Federal.

Respeitosamente, – Senador Fernando Collor, 
Presidente da Comissão.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP 
– RS) – Com referência ao Ofício nº 5, de 2013, a 
Presidência comunica ao Plenário que poderão ser 

oferecidas emendas à matéria até o encerramento da 
discussão, no turno suplementar, perante a Comissão 
de Serviços de Infraestrutura.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – A Senhora Presidente da República adotou, em 
28 de fevereiro de 2013, e publicou no Diário Oficial da 
União de 1º de março de 2013, a Medida Provisória 
nº 608, de 2013, que dispõe sobre crédito presumido 
apurado com base em créditos decorrentes de diferen-
ças temporárias oriundos de provisões para créditos de 
liquidação duvidosa nas condições que estabelece e 
dispõe sobre os títulos de crédito e instrumentos emi-
tidos por instituições financeiras e demais instituições 
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, 
para composição de seu patrimônio de referência, e 
altera a Lei nº 12.249, de 11 de junho de 2010.

Nos termos dos artigos 2º e 3º da Resolução nº 1, 
de 2002-CN, da Resolução nº 1, de 2012-CN, e do art. 
10-A do Regimento Comum, está assim constituída a Co-
missão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

Senadores

Bloco Parlamentar da Maioria  
(PMDB/PP/PSD/PV)

Titulares Suplentes
Eunício Oliveira Kátia Abreu
Francisco Dornelles
Sérgio Petecão
Paulo Davim
Ana Amélia

Bloco de Apoio ao Governo  
(PT/PDT/PSB/PCdoB/PRB)

Titulares Suplentes
Wellington Dias Eduardo Lopes
Acir Gurgacz Walter Pinheiro
Rodrigo Rollemberg Zeze Perrella
Inácio Arruda Lídice da Mata

Bloco Parlamentar Minoria (PSDB/DEM)

Titulares Suplentes
Mário Couto Cássio Cunha Lima
Aloysio Nunes Ferreira Alvaro Dias
José Agripino Paulo Bauer

Bloco Parlamentar União e Força  
(PTB/PR/PSC/PPL)

Titulares Suplentes
Eduardo Amorim Alfredo Nascimento
Gim João Costa

*PSOL

Titular Suplente
Randolfe Rodrigues
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Deputados

PT
Titulares Suplentes
José Guimarães Beto Faro
Janete Rocha Pietá Valmir Assunção

PMDB

Titulares Suplentes
Eduardo Cunha Antônio Andrade
Marcelo Castro Darcísio Perondi

PSD

Titulares Suplentes
Eduardo Sciarra Heuler Cruvinel
Eleuses Paiva Hugo Napoleão

PSDB

Titular Suplente
Alfredo Kaefer

PP

Titular Suplente
Arthur Lira

DEM

Titular Suplente
Ronaldo Caiado Mendonça Filho

PR

Titular Suplente
Anthony Garotinho

PSB

Titular Suplente
Beto Albuquerque Glauber Braga

PDT

Titular Suplente
André Figueiredo Ângelo Agnolin

Bloco (PV/PPS)

Titular Suplente

PTB

Titular Suplente
Jovair Arantes

*PTC

Titular Suplente

* Rodízio nos termos do § 3º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN.

É o seguinte o calendário de tramitação da 
Medida Provisória:

Calendário
– Publicação no Diário Oficial da União: 1º-
3-2013
– Designação da Comissão: 6-3-2013

– Instalação da Comissão: 24 horas após de-
signação
– Emendas: até 7-3-2013 (6 dias após a pu-
blicação)
– Prazo na Comissão: **
– Remessa do processo à Câmara dos De-
putados: -
– Prazo na Câmara dos Deputados: até 28-3-
2013 (até 28º dia)
– Recebimento previsto no Senado Federal: 
28-3-2013
– Prazo no Senado Federal: de 29-3-2013 a 
11-4-2013 (42º dia)
– Se modificado, devolução à Câmara dos 
Deputados: 11-4-2013
– Prazo para apreciação das modificações do 
Senado Federal, pela Câmara dos Deputados: 
de 12-4-2013 a 14-4-2013 (43º ao 45º dia)
– Regime de urgência, obstruindo a pauta a 
partir de: 15-4-2013 (46º dia)
– Prazo final no Congresso: 29-4-2013

**Declaração incidental de inconstitucionalidade do caput do art. 5º 
da Resolução do Congresso Nacional nº 1, de 2002, com eficácia 
ex nunc – Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.029 – DOU de 
16/3/2012. Lida a comunicação do Supremo Tribunal Federal ao 
Congresso Nacional na sessão do SF de 15 de março de 2012, e 
feita a comunicação à Câmara dos Deputados por meio do Ofício 
nº 102, de 2012-CN. 

A matéria está publicada em avulsos.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.

São os seguintes os ofícios das lideranças:

Of. nº 39/2013-BLUFOR

Brasília, 1º de março de 2013

Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos e nos termos 

regimentais, dirijo-me a Vossa Excelência para indicar, 
pelo Bloco Parlamentar União e Força, os Senadores 
Eduardo Amorim e Gim, como membros Titulares e os 
Senadores Alfredo Nascimento e João Costa, como 
membros Suplentes, para integrarem a Comissão Mis-
ta destinada a apreciar a Medida Provisória nº 608, 
de 2013, que “Dispõe sobre crédito presumido apura-
do com base em créditos decorrentes de diferenças 
temporárias oriundos de provisões para créditos de 
liquidação duvidosa nas condições que estabelece e 
dispõe sobre os títulos de crédito e instrumentos emi-
tidos por instituições financeiras e demais instituições 
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, 
para composição de seu patrimônio de referência, e 
altera a Lei nº 12.249, de 11 de junho de 2010”.
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Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa 
Excelência protesto de estima e consideração.

Atenciosamente, – Senador Gim, Líder do Bloco 
Parlamentar União e Força PTB/PR/PSC/PPL.

Of. nº 228/2013/PSDB

Brasília, 6 de março de 2013

Assunto: Indicação de Membro de Comissão.
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Alfredo 

Kaefer, como membro titular, para integrar a Comissão 
Mista destinada a proferir parecer a Medida Provisória 
nº 608/13, que dispõe sobre crédito presumido apura-
do com base em créditos decorrentes de diferenças 
temporárias oriundos de provisões para créditos de 
liquidação duvidosa nas condições que estabelece e 

dispõe sobre os títulos de crédito e instrumentos emi-
tidos por instituições financeiras e demais instituições 
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, 
para composição de seu patrimônio de referência, e 
altera a Lei nº 12.249, de 11 de junho de 2010.

Respeitosamente, – Deputado Carlos Sampaio 
Líder do PSDB.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS) 
– A Presidência recebeu o Ofício nº S/2, de 2013 (nº 
182/2013, na origem), do Superior Tribunal de Justiça, 
submetendo à apreciação do Senado a indicação do Se-
nhor ALEXANDRE BERZOSA SALIBA para compor o 
Conselho Nacional do Ministério Público, em conformida-
de com o disposto no art. 130-A da Constituição Federal.

É o seguinte o Ofício:
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – A matéria vai à Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – A Presidência recebeu o Ofício nº S/3, de 2013 
(nº 186/2013, na origem), do Superior Tribunal de Jus-

tiça, submetendo à apreciação do Senado a indicação 
do Senhor GUILHERME CALMON NOGUEIRA DA 
GAMA para compor o Conselho Nacional de Justiça, 
em conformidade com o disposto no art. 103-B da 
Constituição Federal.

É o seguinte o Ofício:
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – A matéria vai à Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Os Srs. Senadores Ivo Cassol e Ciro Nogueira 
enviaram discursos à Mesa, para serem publicados na 
forma do disposto no art. 203 do Regimento Interno.

S. Exªs serão atendidos.
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, a Lei 8.249, de 1992, que dispõe sobre 
as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos ca-
sos de enriquecimento ilícito no exercício do mandato, 
cargo, emprego ou função na administração pública 
direta, indireta, fundacional e dá outras providências, 
completará 21 anos em junho, e estabelece punições 
para os chamados atos de improbidade praticados por 
ocupantes de cargo, emprego ou função na adminis-
tração pública. É considerada um instrumento valioso 
para a prevenção e repressão de condutas que atentam 
contra a moralidade pública, um princípio consagrado 
pela Constituição, mas a sua aplicação prática até hoje 
gera uma certa confusão conceitual.

Abordamos neste projeto, temas como juízo de 
admissibilidade, prescrição, elementos constitutivos do 
ato de improbidade administrativa, foro por prerrogativa 
de função, atos praticados por delegação, entre outros. 
A Lei de Improbidade é um diploma legal altamente 
benéfico à administração pública e à sociedade, mas 
chama a atenção para algumas lacunas no texto, sobre-
tudo no que se refere à tipificação dos atos ímprobos.

É nesse contexto otimista que no futuro, a im-
plantação definitiva da exigência de tipificação fechada 
de quaisquer condutas ilícitas e da sua indispensável 
explicitação no próprio corpo da peça deflagradora da 
ação sancionadora.

É lamentável que condutas ilícitas não estejam 
enfatizadas no atual texto da Lei.

Um dos mais tormentosos problemas da aplica-
ção de normas sancionadoras é o de encontrar a per-
feita apreensão do ilícito passível de punição com as 
sanções legais. Por isso entende-se que sempre será 
preciso ficar bem claro em que consiste a infração, qual 
a medida do justo penal e que sanção aplicar, dentre 
as várias possíveis.

Não seria aceitável, na atual fase da evolução 
jurídica, cogitar-se de sanções sem a prévia definição 
dos correspondentes tipos infracionais, tornando-se 
imperioso proceder como procede o juízo criminal, 
examinando rigorosamente todos os elementos da 
conduta do imputado, não apenas para a certificação 
de sua materialidade, mas também as circunstâncias, 

de modo que a sanção não vá além do necessário, 
nem fique aquém do devido.

Há necessidade de separar-se jurídica e conceitu-
almente o ato ilegal do ato ímprobo, para dar-se a este 
último o tratamento adequado e devido às práticas de 
infrações dolosas, lesivas e típicas. Significa, assim, 
indagar-se quais são os elementos da ilicitude ou da 
ilegalidade que, quando presentes, caracterizam a im-
probidade. Sem essa avaliação, qualquer ato apenas 
ilegal pode ser eventualmente tido como ato ímprobo, 
porque a ausência de tipicidade pode realmente levar 
a essa conclusão demasiada.

Sr. Presidente, outro aspecto relevante e que 
merece ênfase é o instituto da prescrição, diga-se, um 
instituto jurídico quase demonizado nas relações de 
Direito Público e que, no Direito Penal, soa como uma 
voz a favor da impunidade.

Contra a corrente doutrinária que defende a tese 
da não prescrição para ações de ressarcimento de da-
nos decorrentes de atos de improbidade administrativa, 
acolhemos a prescritibilidade do Direito Público, por 
entender que deixar aberta a possibilidade de ação 
configura-se uma agressão à garantia da paz social. 
Agredir esse valor não seria apenas uma negação de 
muitas e preciosas lições doutrinárias, mas, na verda-
de, seria farpear a própria ordem pública.

Lembro, Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. 
Senadores, que ainda que na ausência de norma ex-
pressa – a Lei 8.249/1992 não define prazo de prescri-
ção, contemplado, assim, no projeto que ora apresento.

Acerca da proposta que altera a Lei 8.625, de 12 
de fevereiro de 1993, ressalto que os membros do Mi-
nistério Público (MP) têm um grande poder nas mãos: 
a titularidade de ajuizamento da ação penal pública, E 
poder exige responsabilidade. E fato grave quando um 
membro do Ministério Público ajuíza uma ação penal 
sem fundamento, ou seja, com insuficiência de indícios, 
e que vem a ser rejeitada pelo Poder Judiciário por 
inépcia manifesta (art. 395, I do Código de Processo 
Penal). Tal membro do parquet pode vir a responder 
civilmente pelo seu ato, inclusive por danos morais, e 
também criminalmente, por prevaricação (art. 319 do 
Código Penal – CP), Mas quantos membros do MP 
realmente são responsabilizados por suas atuações 
temerárias?

O presente projeto de lei tem por objetivos (1) 
criar um mecanismo prático de responsabilização de 
membros do MP e (2) possibilitar ao ofendido exercer 
a titularidade dessa responsabilização. A alteração é 
feita na lei orgânica nacional do MP, local mais apro-
priado para tal.

O meu Gabinete realizou uma pesquisa com o fim 
de obter informações de atuais prefeitos e ex-prefeitos 
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sobre a atuação do MP. Foi elaborado um questionário 
com 12 perguntas. 248 prefeitos e ex-prefeitos de todo 
o Brasil responderem ao questionário. Os resultados 
até o momento são os seguintes:

Ações ajuizadas contra ex-prefeitos 1827
Processos julgados 990
Condenações 158
Absolvições 832
Termos de ajustamento de conduta 
(TAC) assinados

439

Os resultados impressionam. Foi possível cons-
tatar, a partir das informações colhidas, a prática de 
abusos por parte do parquet: atuação arbitrária, ações 
penais sem fundamento, perseguição política. O qua-
dro mostra que em 84,06% dos casos em que há ajui-
zamento de ações pelo MP os agentes políticos são 
absolvidos.

Ou seja, a experiência brasileira tem revelado que 
membros do MP têm atuado de forma política – bus-
cando satisfazer interesses distintos daqueles relativos 
.ao desempenho estrito de suas funções. Buscam os 
holofotes da mídia e fazem verdadeiras devassas na 
vida de pessoas públicas. A lei precisa criar medidas 
mais práticas para que esses maus operadores públi-
cos do direito sejam eles mesmos colocados sob os 
holofotes de seus superiores e da sociedade.

Nesse sentido, propomos regular de forma mais 
detalhada o dever funcional previsto no inciso VI do 
art. 43 da lei orgânica do MP e oferecer uma forma 
objetiva e funcional para que a ofensa ao dever possa 
ser configurada (novo § 2° do art. 43). Propomos ainda 
criminalizar tal ofensa, com a previsão de pena (novo § 
3º) Trata-se de crime que se encontra a meio caminho 
entre a prevaricação (art. 319 do CP) e a denunciação 
caluniosa (art. 339 do CP), daí a necessidade de uma 
nova figura típica.

Julgamos tratar-se de uma forma inteligente de 
iniciar um processo de maior responsabilização dos 
membros do MP por suas atuações na sociedade.

Assim, expostos os argumentos, conclamo meus 
nobres Pares para a aprovação da proposta.

O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco/PP – PI. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs Se-
nadoras, Srs. Senadores, não poderia deixar de vir aqui, 
nesta tribuna, deixar registrada a minha homenagem 
às mulheres, em razão do Dia Internacional da Mulher, 
no próximo dia 8 de março.

E quero, então, apontar indicativos que devem ser 
comemorados. Nas últimas duas décadas, a vida de 
grande parte da população feminina brasileira passou 
por grandes transformações. As mulheres participam 
mais da economia, estão em maior número na repre-
sentação política e ocupam mais espaço nos bancos 

das universidades. O número de mulheres com car-
teira assinada cresceu 162% em vinte anos. São 11 
milhões a mais de brasileiras no mercado de trabalho 
formal, número que equivale a quase toda a população 
do estado do Rio Grande do Sul, por exemplo.

Com maior presença no mercado de trabalho 
nos últimos 10 anos, elas aumentaram sua renda em 
83%. Até o final deste ano, elas terão movimentado 
cerca de R$ 1 trilhão, valor equivalente ao PIB da Su-
écia ou da Bélgica. 

Esses dados, senhor Presidente, fazem parte de 
um estudo intitulado “Tempo de Mulher”, do Instituto 
Data Popular, citado por uma reportagem publicada 
pelo jornal Folha de São Paulo desta terça-feira, que 
ressalta a importância da participação feminina na 
economia formal e informal.

Segundo a matéria, para alcançar maior partici-
pação no mercado de trabalho, as mulheres estão se 
preparando mais, seja buscando cursos técnicos de 
capacitação profissional, seja ocupando vagas nos 
cursos de nível superior.

O estudo citado ainda mostrou que o número de 
mulheres que almejam a emancipação profissional 
não se restringiu às classes mais favorecidas. Nos úl-
timos cinco anos, as mulheres das classes C, D e E 
ampliaram sua participação no orçamento familiar e, 
além das atividades do lar, passaram a realizar servi-
ços profissionais como domésticas e atendentes, entre 
outros. Anualmente, elas movimentam R$ 741 bilhões 
na economia brasileira.

O estudo considera que a barreira cultural está 
desmoronando, pois além de mudar a situação eco-
nômica e cultural, as mulheres estão conseguindo 
transformar suas vidas.

Parte dessa transformação, avalia o jornal Folha 
de S.Paulo, vem da participação feminina no empre-
endedorismo. Apesar das mulheres das classes mais 
favorecidas serem responsáveis por 50% dos negócios, 
o estudo destaca que as mulheres das classes C, D e 
E se unem para montar cooperativas e passam a ofe-
recer serviços, produtos e mão de obra especializada, 
embrião do empreendimento.

Nos últimos dez anos, o crescimento da renda 
das mulheres superou o avanço obtido pelos homens. 
Os números são reflexos de mudanças que permiti-
ram maior presença da mulher no mercado de traba-
lho, seja porque ela estudou e buscou oportunidades 
melhores, seja pela necessidade de complementar a 
renda familiar.

Houve transformações. Porém, essas transfor-
mações ainda não são suficientes para colocar a mu-
lher no mesmo patamar econômico e produtivo que o 
ocupado pelos homens.
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Mas, ainda assim, devem ser comemorados. São 
números que demonstram a evolução da sociedade 
brasileira e, principalmente, atestam, mais uma vez, a 
coragem da mulher que, apesar da discriminação que 
sofre, tem alcançado cada vez mais conquistas. Em 
1955, ou seja, recentemente, a revista Querida – de 
grande circulação nacional, dizia: “O lugar da mulher 
é no lar. O trabalho fora de casa masculiniza”.

Hoje, é impossível imaginar o mercado de tra-
balho sem a presença feminina, importante força que 
move este País.

Para encerrar, Senhor Presidente, quero lembrar 
os versos do brilhante compositor Erasmo Carlos: 

“Dizem que a mulher é sexo frágil. Mas que menti-
ra absurda... Eu que faço parte da rotina de uma delas, 
sei que a força está com elas”.

Deixo então registrada a minha sincera admira-
ção pelas mulheres brasileiras, mães, operárias, donas 
de casa, parlamentares, enfim... deixo aqui a minha 
homenagem.

Era o que eu tinha a dizer.
Obrigado, Sr. Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai 
encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs. 
Senadores que constará da próxima sessão deliberativa 
ordinária, a realizar-se amanhã, às 14 horas, a seguinte

ORDEM DO DIA

1 
PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO 

 Nº 27, DE 2011 
(Em regime de urgência,  

nos termos do Requerimento nº 93, de 2013)

Projeto de Resolução nº 27, de 2011, do Sena-
dor Renan Calheiros, que altera o Regimento 
Interno do Senado Federal, para regulamentar 
a competência, prevista no inciso XV do art. 
52 da Constituição Federal, de avaliar o Sis-
tema Tributário Nacional e as administrações 
tributárias dos entes federados.
Pendente de Pareceres da CCJ e CDir.

2 
PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO 

Nº 10, DE 2013 
(Em regime de urgência,  

nos termos do Requerimento nº 103, de 2013)

Projeto de Resolução nº 10, de 2013, da Mesa 
do Senado Federal, que altera o Regimento 
Interno do Senado Federal para dispor sobre o 
comparecimento dos dirigentes das agências 

reguladoras ao Senado Federal, em periodi-
cidade anual.
Pendente de Parecer da CCJ.

3 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 42, DE 2012

Quinta e última sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 42, de 2012, tendo como primeiro 
signatário o Senador Sérgio Souza, que cria 
Tribunal Regional Federal.
Parecer favorável, sob nº 1.144, de 2012, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator: Senador Alvaro Dias, com votos 
vencidos dos Senadores Antonio Carlos Vala-
dares, Armando Monteiro, Pedro Taques, Aloy-
sio Nunes Ferreira, Ricardo Ferraço, Eduardo 
Lopes e a Senadora Ana Rita.

4 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 89, DE 2011

Primeira sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 89, de 2011, tendo como primeiro signatário 
o Senador Walter Pinheiro, que acrescenta § 
2º ao art. 52 da Constituição Federal, para es-
tabelecer que os ocupantes de cargo público 
que tiverem sua escolha aprovada previamente 
pelo Senado Federal, nos termos do art. 52, 
III, f, devem comparecer a essa Casa, anual-
mente, para prestar contas de suas atividades 
nos respectivos órgãos ou entidades.
Parecer favorável, sob nº 1.665, de 2012, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator: Senador Anibal Diniz.

5 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 576, DE 2012

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 576, de 2012 (apresenta-
do como conclusão do Parecer nº 51, de 2012, 
da Comissão Mista, Relator: Senador Jayme 
Campos), que aprova a Política Nacional de 
Defesa, a Estratégia Nacional de Defesa e o 
Livro Branco de Defesa Nacional, encaminha-
dos ao Congresso Nacional pela Mensagem 
nº 83, de 2012. 

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 19 horas e 58 minutos.) 
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Ata da 23ª Sessão, Deliberativa Ordinária, 
em 7 de março de 2013

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência dos Srs. Renan Calheiros, Jorge Viana, da Srª Ana Amélia 
e dos Srs. Anibal Diniz e Paulo Paim

(Inicia-se a sessão às 14 horas e 6 minutos e 
encerra-se às 20 horas e 2 minutos)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Há número regimental. Declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO N° 133, DE 2013
Nos termos do art. 256, do Regimento Interno, re-

queiro a retirada, em caráter definitivo o Requerimento 
950/2012, de minha autoria, que solicita informações 
sobre o Sistema de Controle Interno da União.

Sala das Sessões, 2013. – Senador Aécio Neves.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – A Presidência defere o requerimento que acaba 
de ser lido.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 134, DE 2013

Requeremos, nos termos do art. 199 do Regi-
mento Interno do Senado Federal, em aditamento ao 
Requerimento nº 1.049, de 2012, que a sessão desti-
nada a comemorar os 40 anos da Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA, seja realizada 
no dia 22 de abril de 2013.

Sala das Sessões, de março de 2013.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – O requerimento que acaba de ser lido será vo-
tado oportunamente.

Sobre a mesa, parecer que será lido.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 93, DE 2013

Da Comissão de Relações Exteriores e De-
fesa Nacional, sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 30, de 2010 (nº 413/2007, na 
origem), que aprova o texto do Acordo en-
tre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo dos Estados Unidos da 
América para o Intercâmbio de Informações 
Relativas a Tributos, celebrado em Brasília, 
em 20 de março de 2007.

Relator: Senador Jorge Viana

I – Relatório

É submetido ao exame desta Comissão o Proje-
to de Decreto Legislativo (PDS) nº 30, de 2010, cuja 
ementa está acima epigrafada.

Em cumprimento ao disposto no art. 49, inciso I, 
combinado com o art. 84, inciso VIII, todos da Consti-
tuição Federal, o Presidente da República submeteu 
à apreciação do Congresso Nacional o texto do ato 
internacional referido.

Acompanha o ato internacional em apreço a 
Mensagem nº 741, de 9 de outubro de 2007, do 
Poder Executivo, que encaminha seu texto ao Con-
gresso Nacional, e a Exposição de Motivos nº 216 
(DSF/CGEUC/DAI/MRE-RFA), de 10 de agosto de 
2007, do Ministro de Estado, interino, das Relações 
Exteriores.

A mensagem foi recebida na Câmara dos Depu-
tados e designada para ser apreciada pela Comissão 
de Relações Exteriores e de Defesa Nacional. Nesse 
primeiro órgão, ela deu origem ao Projeto de Decreto 
Legislativo aqui analisado, que, na sequência, passou 
pelo crivo das Comissões de Constituição e Justiça e 
de Cidadania e de Finanças e Tributação. O Acordo 
foi aprovado pelo Plenário daquela Casa em 11 de 
fevereiro de 2010.

No Senado Federal, a proposição foi distribuída 
a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional 
(CRE) em 02 de março de 2010. Não foram apresen-
tadas emendas no prazo regimental.

Finda a legislatura, o projeto foi encaminhado a 
Subsecretaria de Coordenação Legislativa do Senado 
Federal (SCLSF) em atenção ao que prescreve o art. 
332 do Regimento Interno desta Casa (RISF). Em 5 
de janeiro de 2011, a proposição continuou a tramitar 
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nos termos dos incisos I e V do art. 332 do RISF e do 
Ato nº 4, de 2010, da Mesa do Senado Federal. Em 
continuidade, ela retorna a esta Comissão e foi a mim 
distribuída para relatar.

II – Análise

O Acordo para o Intercâmbio de Informações Re-
lativas a Tributos entre Brasil e os Estados Unidos da 
América (EUA) visa estabelecer, em seus 13 (treze) 
artigos, termos e condições destinados a regular o in-
tercâmbio de informações relativas a tributos.

Em relação ao assunto, e oportuno recordar, de 
início, o que dispõe o Código Tributário Nacional (CTN) 
no parágrafo único do art. 199: “a Fazenda Pública da 
União, na forma estabelecida em tratados, acordos 
ou convênios, poderá permutar informações com Es-
tados estrangeiros no interesse da arrecadação e da 
fiscalização de tributos”. Essa possibilidade encontra 
em acordos para evitar dupla tributação à perspectiva 
de sua realização. E usual que os referidos atos inter-
nacionais contemplem dispositivos versando sobre a 
troca de informações.

Assim sendo, parece correto afirmar que o inter-
câmbio de informações fiscais entre o Brasil e outras 
soberanias tem prática consolidada. Há, portanto, con-
vergência de marco jurídico disciplinador dessa forma 
de cooperação tanto na esfera doméstica quanto na 
internacional.

O acordo em análise, no entanto, está vocacio-
nado a disciplinar – de maneira exclusiva – a troca 
de informações entre autoridades fiscais de ambos 
os países envolvidos. Nesse sentido, cuida-se do pri-
meiro tratado dessa natureza celebrado pelo Brasil. A 
iniciativa, no entanto, não é isolada. Ela se inspira em 
modelo produzido no âmbito da Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). O 
assunto, que resultou no Acordo da Organização sabre 
a matéria (Agrement on Exchange of Information on 
Tax Matters), entrou na agenda política internacional 
por conta, sobretudo, da crise financeira global (2008). 
A aplicação de níveis mais elevados de transparência 
e a troca de informações fiscais segue sendo itens de 
primeira grandeza nas considerações de fóruns mul-
tilaterais (p. ex. G-20).

O modelo indicado amplia o disposto no art. 26 
do tratado modelo da OCDE sobre bitributação (Model 
Tax Convention on Income and Capital), que versa so-
bre troca de informações fiscais. Ele trata, tão só, des-
sa matéria. Importa registrar, entretanto, que o artigo 
referido não contou com aprovação inicial de alguns 
países (Andorra, Brasil, Chile, Costa Rica, Filipinas, 
Liechtenstein, Malásia, Mônaco, Tailândia e Uruguai). 
As reservas formuladas ao modelo foram, no entanto, 

afastadas recentemente por todos os Estados indica-
dos. Verifica-se, desse modo, orientação convergente 
no cenário internacional no sentido de efetivar a troca 
de informações fiscais entre diferentes soberanias como 
forma de combate ao crime organizado, a lavagem de 
dinheiro e a evasão fiscal.

A proposição resguarda os direitos e as garantias 
dos contribuintes. Nessa ordem de ideias, percebem-
-se ao longo do tratado inúmeras garantias, tendentes 
a evitar o cometimento de eventuais abusos. Assim, 
por exemplo, vide: art. I (“... cumprimento de suas leis 
internas...”); art. V, 3 (“... na extensão permitida por 
suas leis internas...”); art. V, 3, k (“... que não viole as 
leis ou não destoe da prática administrativa da Parte 
requerida”); art. VI, 1 (“... nos limites permitidos pelas 
leis internas ...”); art. VII (“... contrário ao interesse pú-
blico da Parte requerida”); art. VII, a (“... não deverá ... 
fornecer informações sujeitas a privilégio legal, nem 
reveladoras de qualquer segredo comercial, empresa-
rial, industrial ou profissional ou processo comercial ...”) 
e b (“... tomar medidas administrativas em desacordo 
com suas leis e prática administrativas”).

Entendo, dessa forma, não existir nada fora do 
razoável no ato internacional em análise. Assim concluo 
tendo em vista que as garantias estabelecidas no Acor-
do afastam possíveis afrontas ao nosso ordenamento 
e aos direitos dos contribuintes. De um lado, eventual 
arbítrio da burocracia fiscal brasileira ao interpretar 
essas garantias poderia ser objeto de questionamen-
to em juízo; de outro, penso que não se deve partir da 
convicção de que a burocracia fiscal abusa de suas 
atribuições. Também ela conhecedora do ordenamento 
jurídico a que deve obediência e em relação ao qual 
o Acordo em várias passagens, como destacado, faz 
referência explicita no sentido da necessidade de ob-
servação das leis domésticas.

III – Voto

Pelo exposto, votamos pela aprovação do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 30, de 2010.

Sala da Comissão, 7 de março de 2013.
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LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
I – resolver definitivamente sobre tratados, acor-

dos ou atos internacionais que acarretem encargos ou 
compromissos gravosos ao patrimônio nacional;
....................................................................................

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente 
da República:
....................................................................................

VIII – celebrar tratados, convenções e atos inter-
nacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional;
....................................................................................

LEI Nº 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966

Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional 
e institui normas gerais de direito tributário 
aplicáveis à União, Estados e Municípios.

....................................................................................
199. A Fazenda Pública da União e as dos Esta-

dos, do Distrito Federal e dos Municípios prestar-se-
-ão mutuamente assistência para a fiscalização dos 
tributos respectivos e permuta de informações, na 
forma estabelecida, em caráter geral ou específico, 
por lei ou convênio.

Parágrafo único. A Fazenda Pública da União, na 
forma estabelecida em tratados, acordos ou convênios, 
poderá permutar informações com Estados estran-
geiros no interesse da arrecadação e da fiscalização 
de tributos. (Incluído pela  Lcp  nº 104, de 10.1.2001)
....................................................................................

DOCUMENTO ANEXADO PELA SECRETA-
RIA-GERAL DA MESA, NOS TERMOS DO 
ART 250, PARÁGRAFO ÚNICO, DO REGI-
MENTO INTERNO

RELATÓRIO

Relator: Senador Francisco Dornelles

I – Relatório

Esta Comissão é chamada a pronunciar-se sabre 
o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) nº 30, de 2010 
(nº 413, de 2007, na origem), da Comissão de Rela-
ções Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos 
Deputados, que aprova o texto do Acordo entre o Go-
verno da República Federativa do Brasil e o Governo 
dos Estados Unidos da América para o Intercâmbio de 

Informações Relativas a Tributos, celebrado em Brasí-
lia, em 20 de março de 2007.

Em cumprimento ao disposto no art. 49, inciso I, 
combinado com o art. 84, inciso VIII, todos da Consti-
tuição Federal, o Presidente da República submeteu 
a apreciação do Congresso Nacional o texto do ato 
internacional acima referido.

Acompanha o acordo a Mensagem nº 741, de 
9 de outubro de 2007, do Poder Executivo, que en-
caminha o texto do tratado ao Congresso Nacional, 
e a Exposição de Motivos nº 216 (DSF/CGEUC/DAI/
MRE-RFA), de 10 de agosto de 2007, do Ministro de 
Estado, interino, das Relações Exteriores, da qual cabe 
destacar o seguinte trecho:

O Acordo em tela deverá constituir importante 
elemento de cooperação entre os dois países 
na área tributária. Nesse sentido, permitirá que 
as partes cooperem mediante o intercâmbio de 
informações que possam ser relevantes para 
a administração e o cumprimento de suas leis 
interinas na área tributária, inclusive informa-
ções relativas à determinação, lançamento, 
execução ou cobrança de tributos ou para a 
investigação de processo relacionado a ques-
tões tributárias de natureza criminal.

A mensagem foi recebida na Câmara dos Depu-
tados e designada para ser apreciada pela Comissão 
de Relações Exteriores e de Defesa Nacional. Nesse 
primeiro Órgão, ela deu origem ao Projeto de Decreto 
Legislativo ora analisado, que, posteriormente, passou 
pelo crivo das Comissões de Constituição e Justiça e 
de Cidadania e de Finanças e Tributação. O ato inter-
nacional foi, por fim, aprovado pelo Plenário daquela 
Casa em 11 de fevereiro de 2010.

No Senado Federal, a proposição foi distribuída 
a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacio-
nal em 02 de março de 2010 e, na Comissão, ao Re-
lator que subscreve este Parecer no dia 11 de março 
de 2010. Não foram apresentadas emendas no prazo 
regimental.

II – Análise

Composto de 13 (treze) artigos, o acordo em 
apreciação visa estabelecer termos e condições des-
tinados a regular o intercâmbio de informações rela-
tivas a tributos.

A troca de informações em matéria fiscal está, 
em geral, contemplada em acordos para evitar a du-
pla tributação. Ela, de resto, encontra-se prevista no 
Código Tributário Nacional (CTN). Com efeito, o pará-
grafo único do art. 199 do CTN dispõe que “a Fazenda 
Pública da União, na forma estabelecida em tratados, 
acordos ou convênios, poderá permutar informações 



08110 Sexta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013

com Estados estrangeiros no interesse da arrecadação 
e da fiscalização de tributos”.

Nesse sentido, o intercâmbio de informações 
fiscais entre o Brasil e outras soberanias é matéria 
que tem atrás de si prática relativamente consolidada. 
Verifica-se, pois, a existência tanto de marco jurídico 
disciplinador dessa forma de cooperação quanto de 
prática interestatal nesse domínio.

O acordo em análise, no entanto, está direciona-
do – de modo único e exclusivo – a disciplinar a troca 
de informações entre autoridades fiscais de ambos 
os países. Cuida-se, assim, do primeiro tratado dessa 
natureza celebrado pelo Brasil.

Dessa forma, estimei prudente requisitar infor-
mações adicionais as autoridades competentes antes 
de elaborar meu voto. Assim procedi considerando, 
de um lado, o pioneirismo da matéria; de outro, a 
circunstância de o texto acordado apresentar dispo-
sitivos polêmicos no que tange a sua legalidade e 
constitucionalidade.

O primeiro aspecto não teria, por si só; o condão 
de me induzir a rejeitar o tratado. Entretanto, a afronta 
do texto pactuado a mandamentos fundamentais do 
nosso ordenamento jurídico não me estimulam a vo-
tar no sentido da aprovação do projeto em análise. De 
resto, as informações complementares fornecidas não 
me convenceram do contrário.

E que a eventual aprovação do PDS represen-
taria imensa probabilidade de se fazer tabula rasa de 
princípios e garantias historicamente outorgados ao 
contribuinte pátrio. E mais, possível incorporação do 
acordo ao direito brasileiro representaria, entre outras 
absurdidades, outorgar privilégios a autoridades admi-
nistrativas estrangeiras que nem o Ministério brasileiro 
possui. Sendo vejamos.

O art. V, item 1, estabelece que as informações 
prestadas pela Parte requerida “deverão ser intercam-
biadas independentemente de a Parte requerida delas 
necessitar para propósitos tributários próprios ou de 
a conduta sob investigação constituir crime de acordo 
com as leis da Parte requerida” (ênfase acrescida). 
Pode-se, por exemplo, estar diante de solicitação de 
informação que o contribuinte local não está obriga-
do, pelas leis internas, a prestar. Sendo assim, como 
ficaria o princípio da legalidade?

Ainda no tocante ao art. V, seu item 2 prescre-
ve que “a Parte requerida deverá recorrer a todas as 
medidas relevantes para coletar informações a fim de 
fornecer a Parte requerente as informações solicita-
das, a despeito de a Parte requerida não necessitar 
de tais informações, naquele momento, para seus 
próprios fins tributários” (ênfase acrescida). No pon-
to, o acordo subverte o princípio da razoabilidade. O 

acesso às informações do contribuinte deve ser guia-
do pelo interesse público. Na contramão desse postu-
lado, o Acordo impõe a Parte requerida o exame e a 
entrega de informações alheias à esfera de atuação 
de seu Órgão tributário. Na hipótese de determinadas 
informações serem desnecessárias para os fins de 
fiscalização tributária, não e razoável obrigar qualquer 
das Partes a fornecê-las, muito menos impor-lhes o 
dever de investigá-las ao argumento da necessidade 
de cumprimento de acordo internacional.

Ademais, como justificar, a luz do princípio de 
impessoalidade, que deve orientar todos os níveis da 
Administração Pública (art. 37, caput, da Constituição 
Federal), a busca de informações tidas como desne-
cessárias pelo órgão diretamente responsável pela 
fiscalização tributária?

O item 3 do art. V contempla outras afrontas aos 
direitos fundamentais do cidadão contribuinte. Sua 
alínea e disciplina que, a pedido da Parte requerente, 
a Parte requerida deverá “obter livros, documentos e 
registros originais e não alterados, e outros elementos 
materiais, inclusive, mas não limitados a, informações 
de posse de bancos, outras instituições financeiras, e 
qualquer pessoa, inclusive representantes fiduciários, 
atuando na condição de agente ou fiduciário”. No ponto, 
quem teria legitimidade ativa para requerer em juízo a 
quebra dos sigilos fiscal e bancário? Ou poderíamos 
concluir que tais sigilos, para fins do tratado, deixam 
de existir? Em derradeira análise, o dispositivo conflita 
com a garantia do inciso XII do art. 5º da Constituição 
Federal.

Já a alínea j do citado item 3 indica que a autori-
dade competente da Parte requerida deverá, a pedido 
da Parte requerente, “obter informações referentes à 
propriedade de empresas, parcerias, fideicomissos, 
fundações e outras pessoas, informações em relação 
a todas as pessoas mencionadas em uma cadeia de 
propriedade; no caso dos fideicomissos, informações 
acerca dos instituidores, fiduciários e beneficiários, e, 
no caso das fundações, informações sobre os instituido-
res, membros do conselho e beneficiários (...)”. Nesse 
ponto, fica evidente que as informações vão além do 
campo meramente fiscal. Na sua generalidade, o texto 
admite a prestação de informações que podem revelar, 
por exemplo, segredos comerciais e industriais, a des-
peito da faculdade prevista no art. VII, item 2, alínea 
a, do Acordo. Assim proceder representaria ofensa, 
entre outros, ao direito de concorrência com possíveis 
desdobramentos no campo econômico.

Por seu turno, o item 4 do art. VII estabelece 
que a “Parte requerida não estará obrigada a obter e 
fornecer informações que a Parte requerente estaria 
impossibilitada de obter em circunstâncias similares 
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sob suas próprias leis para o fim de administração/
cumprimento de suas próprias leis tributárias ou em 
resposta a um pedido válido da Parte requerida sob o 
presente Acordo” (ênfase acrescida). Aqui, a expressão 
“não estará obrigada” não é impeditiva; ela está inserida 
no campo da possibilidade. Sendo assim, pergunta-se: 
quem será, no Brasil, o guardião dessa possibilida-
de? O Ministro da Fazenda e o Secretário da Receita 
Federal, autoridades designadas como competentes 
para fins do acordo, teriam o condão de outorgar tais 
informações? Com todo o respeito, essa possibilidade 
parece desbordante das nossas mais elementares tra-
dições no campo da fiscalização tributária, bem como 
afrontosa à garantia constitucional do sigilo na medida 
em que admite seu afastamento mediante atuação de 
autoridades administrativas.

A par de todas as objeções e dúvidas pontuais 
até aqui levantadas, o pecado original do Acordo está 
em estabelecer um arco demasiado amplo de infor-
mações acerca dos tributos visados. Certo é que o 
referido Acordo está direcionado ao rol de tributos fe-
derais elencados no art. III. Nesse âmbito incluem-se 
dados acerca dos bens, direitos, dívidas, operações 
financeiras e outras informações personalíssimas do 
contribuinte, como, por exemplo, as prestadas por meio 
da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda 
e as apuradas no cálculo do Imposto sobre Operações 
Financeiras.

Ocorre que boa parte dessas informações está 
protegida por sigilo fiscal, nos termos do art. 5º, X e 
XII, da Constituição Federal. O Estado brasileiro não 
pode franqueá-las sem a intermediação do Poder Judi-
ciário, que se coloca na condição essencial de garan-
te dos direitos e garantias fundamentais do indivíduo. 
Nesse sentido, nem mesmo o Ministério Público tem 
livre acesso aos dados fiscais dos investigados. Para 
conhecê-los em plenitude, deve dirigir seu pleito a juiz 
competente, que poderá deferir o acesso por meio de 
decisão fundamentada. Por outras palavras, o sigilo 
fiscal não é absoluto no Brasil, mas a sua quebra exi-
ge pronunciamento devidamente fundamentado por 
parte da autoridade judicial competente. Surpreende 
de modo negativo, o fato de que o Acordo não fazer 
referência a essa circunstância em nenhuma passa-
gem, como se quisesse evitá-la.

Do meu ponto de vista, as salvaguardas constan-
tes dos artigos V, item três, e VII, itens 1 e 2, do texto 
em exame não são suficientes para garantir os direitos 
do contribuinte brasileiro. Evidentemente, a palavra final 
seria dada pelo Poder Executivo da Parte Requerida. 
Isto é, caberia à Receita Federal (e não ao Poder Ju-
diciário!) decidir se está ou aquela informação estaria 
protegida pelo sigilo fiscal. Vemos nesse mecanismo 

uma forma sutil de transgredir o princípio da reserva 
de jurisdição. Considere-se que a Parte requerida de 
hoje será a Parte requerente de amanhã, o que leva à 
tendência flexibilização do sigilo fiscal, para não dizer 
sua virtual extinção.

Por outro lado, pondero que a exigência de or-
dem judicial não compromete a cooperação jurídica 
internacional. Vale recordar que está em pleno vigor 
o Acordo de Assistência Judiciária em Matéria Penal 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e 
o Governo dos Estados Unidos da América, conforme 
dispõe o Decreto nº 3.810, de 2 de maio de 2001. Os 
dois países, diga-se de passagem, têm colhido resul-
tados profícuos nesse campo.

Ao registrar as ponderações acima, sublinho 
que não faço oposição à troca direta de informações 
tributárias entre o Brasil e outros países, contanto que 
tais informações sejam mais bem delimitadas e que 
estejamos seguros quanto à preservação dos direitos 
fundamentais do nacional brasileiro.

Finalmente, o Acordo praticamente “funde” os 
Órgãos tributários dos dois Signatários, pregando o 
livre intercâmbio de informações altamente sensíveis 
e, muitas delas, confidenciais, o que merece no míni-
mo uma reflexão sob a ótica do princípio da soberania, 
como insculpido nos arts. 1º, I, e 4º, I, da Constituição 
Federal.

Em resumo, estamos diante de ato internacio-
nal pioneiro entre-nos que objetiva disciplinar, de ma-
neira específica tópico em geral englobado em único 
artigo nos tratados para evitar a bitributação até aqui 
celebrados pela República os aspectos destacados, a 
enormidade do texto para os fins a que se destina e a 
visível afronta a nosso ordenamento jurídico levam a 
crer que estamos na antevéspera, caso o acordo seja 
aprovado, de questionamentos perante o Judiciário local 
com possível descumprimento do acordo em manifes-
to prejuízo a imagem dos país no plano internacional. 
Antes não se vincular ao tratado do que fazê-lo para 
posteriormente não cumpri-lo.

São essas as circunstâncias que não me animam 
a formular voto no sentido da aprovação do Projeto. 
Tenho consciência da necessidade de troca de infor-
mações fiscais entre diferentes soberanias como im-
perativo dos tempos de agora. E certo que se trata de 
cooperação necessária a transparência e, em derradeira 
análise, ao combate a determinados ilícitos. Não me-
nos certo, no entanto, que essa troca de informações 
não se pode dar ao arrepio do ordenamento jurídico 
nacional, mediante afronta aos direitos mais elemen-
tares do cidadão ou ofensa as garantias mínimas do 
contribuinte contra a sanha fiscal do Estado, seja ele 
nacional ou estrangeiro.
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III – Voto

Por todo o exposto, por ser inconveniente e ino-
portuno aos interesses do contribuinte pátrio), ilegal 
e inconstitucional, somos pela rejeição do presente 
Projeto de Decreto Legislativo nº 30, de 2010.

Sala da  Comissão,

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – O parecer que acaba de ser lido vai à publicação.

Nós temos uma lista de oradores inscritos e eu 
convido o Senador Valdir Raupp, que fala como ora-
dor inscrito por cessão do Senador Wilder de Morais. 

O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Srª Presidenta, Srªs e Srs. Senadores, nada melhor 
do que fazer o meu pronunciamento em homenagem 
ao Dia das Mulheres com uma mulher presidindo o 
Senado Federal: uma gaúcha guerreira, representando 
a mulher do Rio Grande do Sul, Estado que acolheu 
familiares meus, minha mãe...

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Eu ia dizer: a mais importante, a sua mãe. 

O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) – 
É, a mais importante é minha mãe, com 93 anos, que 
mora no Rio Grande do Sul, em Capão da Canoa, junto 
com vários filhos naquela cidade, uma família muito 
grande, são 14 irmãos. Então, iniciando pela minha 
mãe, que está lá em Capão da Canoa, no Rio Grande 
do Sul, para homenageá-la neste Dia Internacional da 
Mulher, que é amanhã, quando comemoraremos esta 
data. Ontem houve a sessão aqui no Senado Federal, 
sessão conjunta, Senado e Câmara, para homenage-
ar, também, as mulheres de todo o Brasil, de todos os 
Estados brasileiros.

Mas, Srª Presidenta, Srªs e Srs. Senadores, on-
tem o Congresso Nacional prestou na Sessão Solene 
a merecida homenagem às mulheres pelo Dia Inter-
nacional da Mulher. Foi uma sessão belíssima, na 
qual tivemos a honra de receber, aqui no Parlamento, 
as cinco agraciadas na edição deste ano do Diploma 
Mulher-Cidadã Bertha Lutz. As homenageadas foram 
as seguintes: Adélia Moreira Pessoa, Amabília Vilaron-
ga de Pinho Almeida, Luzia de Assis Ribeiro Santiago, 
Maria do Socorro Jô Moraes e Telma Dias Ayres.

Ressalto que as conquistas que obtivemos nas 
questões femininas ainda não estão plenamente con-
solidadas, Todas as vitórias, grandes ou pequenas, que 

acumulamos no combate à discriminação de qualquer 
espécie devem ser permanentemente monitoradas.

A própria Lei Maria da Penha, um marco mun-
dial na luta contra a violência doméstica direcionada 
à mulher, sofreu ataques e críticas. Uma pesquisa do 
Data Popular mostra que a renda das mulheres prati-
camente dobrou na última década e romperá a marca 
de R$1 trilhão, em 2013, mas só agora elas alcança-
ram o patamar que os homens já haviam atingido dez 
anos atrás.

A representação política feminina ainda é tími-
da, especialmente no Poder Legislativo, mas também 
facilmente verificável no Executivo, não obstante o 
fato de que sejamos atualmente governados por uma 
presidenta, que conta, entre seus ministros, com dez 
mulheres, uma marca inédita em nosso País.

Então, neste momento, Senadora Ana Amélia, 
Senador Sérgio Souza, tenho que abrir um parênte-
se aqui na minha fala para parabenizar a Presidente 
da República Dilma Rousseff – e também o Senador 
Pedro Taques, de Mato Grosso. Tenho que fazer um 
parêntese aqui para parabenizar a Presidente da Re-
pública Dilma Rousseff, porque, além de ela ter sido 
eleita pela primeira vez na história do nosso País, já 
havíamos tido governadoras – hoje temos duas go-
vernadoras, uma do PMDB, a Governadora Roseana 
Sarney, do PMDB do Maranhão, já governadora pela 
terceira vez; e temos também a Governadora Rosalba 
Ciarlini, as duas ex-colegas nossas aqui no Senado, 
a Rosalba é do Estado do Rio Grande do Norte, terra 
de Garibaldi Alves e Henrique Eduardo Alves, nosso 
Presidente da Câmara dos Deputados –, prefeitas e 
governadoras nós já tivemos muitas e temos muitas 
ainda hoje no Brasil, mas Presidente da República, 
até pouco tempo era uma coisa impensada. Ter uma 
Presidente no nosso País, um país com quase 200 
milhões de brasileiros sendo governados pela Presi-
denta Dilma Rousseff. 

E ela não perdeu a oportunidade e colocou no 
seu governo, no seu estafe, nos seus ministérios, dez 
mulheres, hoje nós temos dez ministras. Então, é dig-
na de elogios a nossa Presidente da República Dilma 
Rousseff.

Concedo, com muito prazer, um aparte ao nobre 
Senador Sérgio Souza, do Estado do Paraná. 

O Sr. Sérgio Souza (Bloco/PMDB – PR) – Meu 
caro colega Senador Valdir Raupp, cada vez mais é 
evidente o espaço que a mulher conquistou e conquis-
ta no cenário político, no cenário econômico, no dia a 
dia da administração das famílias e no Poder Judici-
ário. Eu fui, recentemente, na posse de uma Ministra 
do Tribunal Superior Eleitoral, a Luciana Lóssio, e fiz a 
observação de que, dos sete ministros que compunham 
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naquele momento o Tribunal, quatro eram mulheres. 
Veja que, cada vez mais, nós percebemos que a mulher 
está ocupando espaços. E a mulher tem uma capaci-
dade, até maior do que o homem, de aprendizado, de 
percepção do mundo, da sensibilidade, que é própria 
dela, de ver além do que nós enxergamos. Não tenho 
dúvida de que, cada vez mais, teremos mulheres par-
ticipando. Aqui no Senado, somos em quantos? Acho 
que em 14, um total de 14 mulheres; ou eram 14 no 
início da Legislatura. Governadoras, prefeitas, verea-
doras, quantas não aumentaram! Nós vimos no final 
da semana passada, no último sábado, na Convenção 
Nacional do PMDB, quantas mulheres que estão no 
dia a dia das trincheiras partidárias! Estavam ali, bus-
cando, inclusive com a eleição do nosso PMDB Mulher 
nacional. Então, eu também quero me somar a V. Exª 
nessa homenagem às mulheres. Aqueles cinquenta e 
poucos por cento são mulheres; nós outros que não 
somos, somos filhos ou netos dessas mulheres. Então, 
parabéns a todas as mulheres brasileiras pelo seu dia, 
que é amanhã, dia 8 de março.

O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) – 
Obrigado a V. Exª pela contribuição que dá ao nosso 
pronunciamento e peço a incorporação deste impor-
tante aparte à nossa fala.

Realmente, eu não tinha atentado ao fato de que 
a nossa corte suprema eleitoral, o TSE, o Tribunal Su-
perior Eleitoral, já conta com a maioria de mulheres 
ministras, inclusive a Presidente, que é Ministra do Su-
premo Tribunal Federal, a Ministra Cármen Lúcia. De 
forma que as mulheres realmente estão avançando. 
Eu já fui prefeito por dois mandatos e governador, e 
lá também dei uma participação muito forte à mulher. 
Minha Secretária de Fazenda do Município, quando 
fui Prefeito, no primeiro mandato, os quatro anos, foi 
uma mulher; Secretária de Educação e de Ação Social, 
no Governo também. Quando Governador, nomeei a 
primeira mulher – olha que o Tribunal de Justiça de 
Rondônia não tinha uma mulher desembargadora –, 
Procurador Federal, Senador Pedro Taques. 

Eu nomeei a primeira mulher do Ministério Público, 
a Drª Zelite, que depois foi Presidente do Tribunal de 
Justiça. V. Exª estava lá, esteve lá, serviu em Rondônia. 
Foi Presidente do Tribunal Regional Eleitoral também. 
Está lá até hoje a desembargadora. Hoje já há várias 
desembargadoras, não lembro aqui nem o nome, mas 
há várias desembargadoras no Tribunal de Justiça de 
Rondônia e também no Ministério Público.

Concedo um aparte ao nobre Senador atuante 
do Mato Grosso, Senador Pedro Taques.

O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Senador 
Raupp, quero me associar a V. Exª nessa manifestação 
pelo Dia Internacional da Mulher, amanhã. Nós todos 

sabemos que em 8 de março de meados do século 
XIX, muitas mulheres morreram em Nova York, cercadas 
pela polícia, num movimento de defesa do seu direito de 
amamentar seus filhos. A partir daí, a luta na defesa dos 
direitos das mulheres cresce no mundo. No Brasil, nós 
precisamos avançar. Já avançamos, com o direito de votar, 
em 1932, com o direito de a mulher participar votando, 
hoje, o maior apoderamento do poder – pode ser redun-
dante, pleonástico, mas é assim mesmo – da mulher...

(Soa a campainha.)

O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – ... a 
mulher tem que se apoderar. Sua maior participação 
aqui nesta Casa. Temos poucas mulheres tendo em 
conta a proporcionalidade da população brasileira. Eu 
quero aproveitar, se V. Exª me permite, para homena-
gear algumas mulheres do meu Estado. Eu quero ho-
menagear, inicialmente, a Miguelina, que é Líder do 
PDT Mulher no Brasil. É do Rio Grande do Sul, do Es-
tado da Senadora Ana Amélia, a Miguelina. Em Mato 
Grosso, o PDT Mulher, através da Suzana Rondon, da 
Paola Reis, que são lideranças na defesa dos direitos 
da mulher. Eu gostaria também de lembrar, se V. Exª 
me permite, que eu estava lá quando V. Exª indicou a 
procuradora de Justiça e hoje desembargadora para o 
Tribunal de Justiça de Rondônia. Mas, voltando a Mato 
Grosso, quero lembrar uma mulher de luta, D. Teresa, 
que lutava pelos quilombolas do nosso Estado. Quero 
me lembrar também – D. Teresa já morreu – da Gonça-
lina, uma negra, uma mulher de luta no nosso Estado. 
Parabéns pela fala de V. Exª. Eu estava lá nesse dia 
em que V. Exª nomeou essa mulher. Não precisaria de 
testemunho, mas eu fiz questão de dizer isso a V. Exª.

O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) – 
Obrigado a V. Exª pelo aparte, mas também pela incor-
poração do aparte de V. Exª ao nosso pronunciamento.

Realmente, nós estamos avançando. Eu acho 
que as mulheres irão avançar, com certeza, com mais 
velocidade, até porque estão estudando mais do que 
os homens. A informação é de que as mulheres estão 
estudando, estão mais presentes nas escolas, nas 
universidades, de forma que, com certeza absoluta, 
elas vão avançar muito mais.

Portanto, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
existem problemas. Existe muito a ser conquistado, mas 
a sensação que me vem, a cada ano, é de otimismo e 
avanço. Alguns avanços lentos, é verdade; mas, ainda 
assim, avanços. Temos, ainda, números alarmantes 
relativos à violência contra a mulher, mas é inegável 
que o sentimento de indignação contra esses crimes 
também cresce no seio do nosso povo.

O sentimento de que é inaceitável que as mulhe-
res continuem sendo vítimas daqueles que deveriam 
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ser seus companheiros, seus parceiros, seus amigos, 
assim como falou o Senador Sérgio Souza: são 51% 
de mulheres no Brasil e outros são filhos, ou netos, ou 
bisnetos, e, ainda assim, ousam maltratrar as mulheres 
com certa frequência.

Quero ressaltar, Srª Presidente, o papel também 
que o nosso Vice-Presidente da República, Michel Te-
mer, Presidente licenciado e agora reeleito – ele, jun-
to comigo, reeleitos Presidente e Vice-Presidente do 
PMDB nacional, na última convenção –, que, quando 
Secretário de Estado de Segurança Pública do Estado 
de São Paulo, implantou a primeira delegacia da mu-
lher, justamente com essa visão que tem, o alcance 
que tem o nosso Vice-Presidente da República, hoje, 
na época, o Presidente Michel Temer, de saber que as 
mulheres tinham dificuldade de fazer até suas queixas, 
suas reclamações nas delegacias, porque não tinham 
uma mulher para se abrirem. E, assim, ele criou a pri-
meira delegacia da mulher e, hoje, todos os Estados 
brasileiros possuem inúmeras delegacias da mulher, 
para poder receber as reclamações.

Registro, assim, na pessoa da minha esposa 
e companheira, Deputada Federal Marinha Raupp, 
meus parabéns a todas as mulheres – às mulheres 
de Rondônia, às mulheres do Brasil –, pelo transcurso 
de mais um Dia Internacional da Mulher, dia esse que 
lembra todas as lutas...

(Soa a campainha.)

O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) – ... 
e conquistas históricas das mulheres brasileiras e de 
todo o mundo.

Como já disse Victor Hugo: “O homem tem um 
farol: a [experiência]. A mulher tem uma estrela: a 
esperança. O farol guia. A esperança salva. Enfim, o 
homem está colocado onde termina a terra, a mulher 
onde começa o céu! “

Era o que tinha, Srª Presidente. Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS) 

– Obrigada, Senador Valdir Raupp, pelas referências em 
nome das mulheres. Agradeço esse reconhecimento. 
Deveríamos fazer, todos os dias, o Dia Internacional 
da Mulher, como reconhecimento não só àquelas mu-não só àquelas mu-
lheres que se destacam, como essas que receberam 
o Diploma Bertha Lutz, mas àquela mulher que em 
casa, no dia a dia, lava a roupa, arruma a casa, cuida 
dos filhos, do marido, e tem, às vezes, atividade pro-
fissional para sustentar a família. 

Então, essas mulheres anônimas fazem parte 
de um grande exército em nosso País e sustentam, 
também, a economia brasileira.

Obrigada, e cumprimento Senador Valdir Raupp.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Pela 
ordem, Srª Presidente.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Pela ordem, Senador.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Eu gostaria de me ins-
crever para falar pela Liderança do meu Partido, o PDT. 

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – V. Exª está inscrito pela Liderança do PDT. Já 
veio a comunicação à Mesa, e V. Exª é o próximo ora-
dor. Segundo o Regimento Interno, um orador inscrito 
e um orador pela Liderança.

O próximo orador será o Senador Sérgio Souza. 
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Pela 

Liderança. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, cidadãos que nos acompa-
nham pela Rádio, TV, Agência Senado, amigos das 
redes sociais, eu fiz questão de me inscrever para falar 
pela Liderança do PDT sobre este tema que abordarei 
daqui a pouquinho. E por que falar pela Liderança do 
meu Partido? Porque o PDT é um partido que vem de 
longe, como diria o Brizola, e V. Exª sabe bem disso. 
O PDT é um partido que vem de longe, tem história 
na defesa dos direitos fundamentais do cidadão, na 
luta contra a ditadura. 

Qual a razão de eu subir à tribuna nesta tarde, 
Srª Presidente?

Ontem, em Cuiabá, capital do Estado de Mato 
Grosso, que eu tenho a honra de aqui representar, hou-
ve uma manifestação de estudantes da Universidade 
Federal do Estado de Mato Grosso, que estavam no 
exercício do seu direito fundamental, cada um deles, 
individual, e coletivo daqueles estudantes, na mani-
festação em favor da Casa do Estudante Universitário.

Muito bem. A Srª Reitora, que no adjetivo tem que 
ser chamada de Magnífica, a Magnífica Reitora chamou 
a autoridade policial para conter aquela manifestação. 
Muito bem. A Polícia Militar do Estado de Mato Grosso 
exorbitou de suas ações, exorbitou na sua atuação. 

Srª Presidente, eu seria o último a subir a esta 
tribuna para falar mal, para falar contra a centenária 
Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. Eu já falei 
mais de uma vez aqui que eu devo a minha vida à 
Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, e, aliás, na 
semana passada, eu fiz referência a isso, 

Como membro do Ministério Público Federal, eu 
e minha família ficamos quase 6 anos sob a escolta 
da Polícia Federal e da Polícia Militar. Eu não seria 
daqueles a falar mal da Polícia Militar do meu Estado.

No entanto, eu não tenho compromisso com erro. 
Eu não tenho compromisso com erro. Ontem, parte da 
Polícia Militar do Estado de Mato Grosso – nós não 
podemos generalizar, a Polícia do meu Estado é forma-
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da por 6.900 homens e mulheres, na sua esmagadora 
maioria, homens e mulheres de bem, que exercem as 
suas atribuições –, na atuação para acabar com aquela 
manifestação, Senador Sérgio, parte da Polícia Militar 
não agiu de acordo com a Constituição.

E por que isso? Espancaram estudantes da Uni-
versidade Federal do Estado de Mato Grosso que 
estavam exercendo o seu direito constitucional de 
concretizar, de exteriorizar o seu pensamento no que 
se denomina de direito fundamental à resistência, à 
manifestação. 

Estudantes, nós todos já fomos estudantes, sa-
bemos desse momento importante na evolução de 
cada ser. Eles estavam ali se manifestando constitu-
cionalmente. Se houve porventura excesso por parte 
de alguns estudantes, não cabe à Polícia Militar –, e 
eu daqui para frente na minha fala não generalizarei, 
falando em Polícia Militar, porque a Polícia Militar do 
meu Estado, mais uma vez quero ressaltar, é uma Po-
lícia ordeira –, não cabia àqueles homens da Polícia 
Militar que ali estavam, aquela parcela da Polícia Militar, 
espancar e atirar com bala de borracha em estudante.

A polícia hoje, Srª Presidente, tem que ser uma 
polícia cidadã, uma polícia que não pode ter o cidadão 
como inimigo, como existia no período escuro da nos-
sa história, na ditadura. Nós sabemos que, no período 
da ditadura, Senador Sérgio, a polícia tinha o signo 
da repressão, repressão política e ideológica. Hoje, a 
nossa Constituição fala em repressão, lá no art. 144, 
quando fala em segurança, mas repressão com con-
teúdo constitucional, porque nós todos sabemos, e V. 
Exª que é jurista sabe bem disso, que as palavras são 
viajantes, como diz um constitucionalista português. O 
que significa as palavras serem viajantes? Elas mudam 
o seu sentido, tendo em conta o momento e o espaço 
em que elas estão sendo desenvolvidas. Isto significa 
dizer que repressão lá na ditadura tinha um sentido. 
Repressão hoje tem o sentido de ser uma polícia ci-
dadã, uma polícia que não pode espancar estudantes, 
uma polícia que não pode atirar em estudantes com 
bala de borracha. Só estudantes? Não. A polícia ame-
açou jornalistas que estavam ali exercendo seu direito 
constitucional, o direito de informar o cidadão, o direito 
que cada cidadão tem de ser informado. 

A Polícia Militar, não, mas parte da Polícia Militar 
espancou o estudante, ameaçou jornalistas, prendeu 
advogados – advogados, Senador Sérgio, isso não 
pode, porque o advogado é imprescindível para a ad-
ministração da Justiça, conforme está escrito no art. 
133 da Constituição da República – que foram ali, para 
preservar o direito constitucional daqueles cidadãos es-
tudantes que estavam sendo espancados pela Polícia 
Militar – por parte da Polícia Militar, quero voltar a dizer.

Senador Sérgio Souza, antes de ofertar o aparte 
a V. Exª, o que para mim é um motivo de alegria, quero 
dizer que o Presidente da Ordem dos Advogados do 
Estado de Mato Grosso, o Dr. Maurício Audi, tomou as 
providências devidas junto com a Comissão de prerro-
gativa. Quero cumprimentar o Advogado Saulo Gahyva, 
que foi lá, à noite, até de madrugada, para ajudar na 
liberação daqueles estudantes que ali estavam – um 
deles, o Caiubi, da juventude do PDT do meu Estado. 

A Polícia Militar do nosso Estado é uma polícia 
que tem que ser valorizada. A Polícia do nosso Esta-
do, na semana passada, fiz um discurso em seu favor. 
Na semana que vem, farei novamente outro discurso, 
na defesa de policiais militares que são mortos, em 
razão do exercício da função.Mas, mais uma vez, não 
tenho o compromisso com o erro. Quem errou deve 
ser responsabilizado, e o Governador do nosso Esta-
do, do Estado de Mato Grosso, deve prestar contas 
à sociedade a respeito desses lamentáveis fatos que 
ocorreram ontem. Espancar estudantes, atirar com bala 
de borracha em estudantes, proibir que a imprensa 
possa exercer seu direito constitucional e impedir que 
advogados exerçam o seu múnus constitucional não é 
papel de policiais que podem ser determinados como 
membros de uma Polícia cidadã. 

Concedo, para a minha alegria, um aparte a V. 
Exª, Senador Sérgio Souza. 

O Sr. Sérgio Souza (Bloco/PMDB – PR) – Meu 
caro Colega Senador Pedro Taques, primeiro, quero 
me associar a V. Exª contra todo e qualquer tipo de 
ato que venha a reprimir a liberdade de expressão, a 
liberdade de manifestação, seja no Mato Grosso, seja 
em qualquer lugar deste País. Vivemos num Estado 
democrático de direito, temos uma Constituição cidadã, 
estamos em plena democracia e não podemos admitir 
isso. Mas devemos fazer uma reflexão também de que 
precisamos mais bem capacitar aqueles que zelam 
pela segurança do nosso Estado, dos nossos Municí-
pios, da nossa população. E aí, talvez, uma das formas 
seja selecionarmos melhor, no momento da seleção. E 
como você seleciona as pessoas para exercerem uma 
determinada atividade que, muitas vezes, é de risco, 
como é a atividade policial? É no interesse do salário. 
Um salário bom leva pessoas a buscarem esses es-
paços. E eu faço uma referência à PEC nº 300, que é 
necessária para darmos uma valorização ao profissio-
nal da segurança pública. Mas reafirmo: qualquer ato 
que viole, que vá contra a liberdade de expressão, o 
direito de manifestação dos cidadãos brasileiros, deve 
ser reprimido. E esta é uma Casa para nós ecoarmos 
para todo o Brasil manifestações em favor ou contra 
atos nesse sentido. Muito obrigado.
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O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – 
Obrigado, Senador Sérgio. 

V. Exª falou em liberdade. Liberdade nada mais 
significa do que autodeterminação, a possibilidade de 
você escolher o seu destino. Naquele livro que muitos 
de nós leram na infância ou na juventude – e eu te-
nho uma filha de 15 anos que está lendo esse livro – 
A Revolução dos Bichos, a liberdade é definida como 
a possibilidade de você falar o que o outro não quer 
ouvir. Você pode falar o que o outro não quer ouvir. 
Isso é liberdade. 

Estudante, qualquer cidadão tem o direito consti-
tucional de se manifestar, de expressar o seu descon-
tentamento. A imprensa tem o direito fundamental de 
revelar ao cidadão o que está ocorrendo e o advogado 
tem o direito constitucional de defender aquele que, 
por algum motivo, se encontra preso ou com a sua li-
berdade tolhida pelo Estado.

Eu quero valorizar a Polícia do nosso Estado, 
uma Polícia que, tenho certeza, orgulha o povo do Es-
tado de Mato Grasso e que nos orgulhará na Copa do 
Mundo em 2014. Mas a Polícia precisa ser preparada, 
a Polícia precisa ser qualificada como disse V. Exª.

Daí, eu quero também me associar a V. Exª quan-
do fala da PEC 300. A Polícia precisa ser bem remu-
nerada, precisa ser tratada com dignidade. Mas isso 
não justifica erros. Eu não tenho compromisso com o 
erro, eu não tenho compromisso com o erro ou com 
o malfeito. 

Srª Presidente, eu agradeço, mas ainda me res-
tam dois ou três minutos. 

Eu gostaria de dizer que hoje, às 17 horas, no 
Município de Sorriso, no Estado de Mato Grosso, ha-
verá uma manifestação, um movimento que tem o tí-
tulo BR-163: Parada pela Vida. Muitos brasileiros que 
transitam pela BR-163 estão morrendo em razão da 
estrada em péssimas condições. Enquanto muitos bra-
sileiros estão morrendo, outros estão vivendo dessas 
estradas. E estão vivendo dessas estradas, Senador 
Sérgio, porque existe uma promessa de há muito da 
duplicação dessa BR, do Posto Gil até Rondonópolis, 
no Estado de Mato Grosso. Existe a possibilidade de 
concessão da duplicação desta rodovia, de Sinop até 
a divisa de Mato Grosso com Mato Grosso do Sul. Só 
promessas.

Eu quero cumprimentar os organizadores des-
te movimento BR-163: Parada pela Vida, o Prefeito 
Rossato, de Sorriso; o Prefeito de Lucas do Rio Verde, 
Otaviano Pivetta; o Prefeito de Nova Mutum, Adriano 
Pivetta; o Deputado Federal Nilson Leitão, que é um 
dos organizadores deste movimento; e os produtores 
do meu Estado. 

Muito obrigado, Srª Presidente. 

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS.) – Caro Senador Pedro Taques, o Regimento In-
terno não permite, até para conhecimento, que haja 
aparte em manifestação de liderança. Mas, com um 
plenário de pouca assistência e com um tema tão re-
levante, abordado sempre com brilho pelo Senador 
Pedro Taques, entende que o Regimento, nesta hora, 
fica menor do que o tema de interesse no caso de Mato 
Grosso, mas pode ser de São Paulo ou de Porto Ale-
gre, é um interesse igual ao de defesa da democracia 
e os limites da ordem não há necessidade de violência 
para defender ou para protestar. Então, temos que es-
tabelecer isso e cumprimento o Senador Pedro Taques 
pela manifestação. 

Convido para fazer uso da palavra, como orador 
inscrito, o Senador Sérgio Souza. 

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, caros ouvin-
tes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, 
senhoras e senhores:

Na última segunda-feira, depois de anos lutando 
contra um câncer, faleceu, então, o Presidente Hugo 
Chávez, da Venezuela.

Ontem me associei a todas as manifestações e 
votos de pesar já exarados pelo Senado Federal, mes-
mo assim represento as minhas condolências a todos 
familiares e a todos os venezuelanos que perderam o 
principal líder da historia recente daquele País. 

Hugo Chávez conduzia a Venezuela há 14 anos, 
tendo sido reeleito por duas vezes. Polêmico, controver-
so, adorado por muitos, combatido por tanto, verdade 
seja dita, não é possível analisar a geopolítica ameri-
cana dos últimos dez anos sem considerar a liderança 
e a influência de Hugo Chávez em todo o continente.

Os defensores do chavismo ostentam a expres-
siva melhora nos principais índices socioeconômicos 
venezuelanos ao longo do governo do Hugo Chávez e 
os críticos o acusam de perseguir opositores políticos 
e cercear a liberdade de imprensa. 

Senhoras e senhores, meus caros telespecta-
dores da TV Senado, não me move, neste pronuncia-
mento, nenhuma pretensão de avaliar o governo de 
Hugo Chávez ou de me imiscuir na política interna da 
Venezuela.

Embora reconheça que são enigmáticos ou inacei-
táveis e até mesmo inegáveis, avanços sociais como o 
propagado fim do analfabetismo, a redução da miséria 
ou mesmo a elevação do expressivo PIB da Venezue-
la no período, eu também poderia, em contraponto, 
apontar questionamentos acerca de algumas práticas 
que reputo indesejadas para o exercício pleno da de-
mocracia e da diplomacia nos países. Porém, o que 
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realmente me parece absolutamente indiscutível é a 
necessidade de destacar o quão importante é para o 
Brasil a relação com a Venezuela.

Embora eu não estivesse no Senado Federal 
quando ocorreu a aprovação do ingresso da Venezue-
la no Mercosul, eu gostaria de declarar a correção do 
então Presidente Lula em ter assinado, junto aos de-
mais membros do bloco, o acordo e enviado a Mensa-
gem ao Congresso Nacional, para ratificação, e, mais 
ainda, como foi acertada a aprovação da matéria por 
esta Casa, pelo Senado Federal, como também pela 
Câmara dos Deputados.

Lembro-me das discussões em torno do tema e 
me congratulo com todos aqueles Parlamentares que 
defenderam a aprovação da Venezuela no Mercosul 
como um ato entre Estados, nunca entre governos, por-
que é disso que estamos falando, das relações entre 
Estados, o Estado brasileiro e o Estado venezuelano, 
e não entre o governo deste ou daquele Presidente do 
Brasil ou da Venezuela. 

Sabemos todos, e já sabíamos à época da vota-
ção no Senado Federal, da importância das relações 
entre o Brasil e a Venezuela para o saldo da balança 
comercial em favor da nossa economia, ou seja, em 
favor do Brasil.

Em 2003, o comércio bilateral entre o Brasil e 
a Venezuela movimentou US$880 milhões. Em 2011 
o Brasil exportou US$4,7 bilhões para a Venezuela e 
importou US$1,2 bilhões, o que colocou a Venezuela 
entre os três países responsáveis pelo saldo positivo 
da balança comercial brasileira. Em 2012 superamos 
o patamar de US$7 bilhões em comércio bilateral, com 
um saldo amplamente favorável ao Brasil. Ou seja, cres-
cemos quase 1.000%, nesses últimos oito anos, no que 
diz respeito às relações comerciais com a Venezuela.

Louvo, portanto, a estratégia brasileira de apro-
ximar-se mais ainda da Venezuela, de incentivar a 
integração sul-americana e de buscar fortalecer o 
Mercosul. Entretanto, reafirmo a defesa integral da 
máxima de que em diplomacia devemos, sempre que 
possível, procurar nos relacionar com Estados e não 
com os seus governos, como forma de melhor defen-
der os interesses do Brasil.

Sendo assim, tanto como é acertada e positiva a 
relação com a Venezuela e com os demais integrantes 
do Mercosul, também é igualmente correta a busca por 
cooperação com o maior número de países possíveis, 
obviamente respeitadas as nossas responsabilidades 
para com as resoluções da Organização das Nações 
Unidas, desde que isso represente o melhor para os 
interesses do povo brasileiro. Eventuais divergências 
ou convergências em relação à ideologia política de 
um governo não deveriam ser tão preponderantes 

para a aproximação ou distanciamento do Brasil de 
qualquer país.

Mais do que isso, Srª Presidente, temos que es-
tar muito atentos, pois a movimentação recente nas 
relações comerciais entre países, especialmente de-
pois da crise econômica de 2008, tem evidenciado a 
busca efetiva por acordos bilaterais ou pela formação 
de zonas de comércio preferencial.

O ideal seria, Srªs e Srs. Senadores, que fosse 
concluída a Rodada de Doha, dando um exemplo de 
solução multilateral para as relações comerciais no 
planeta. Porém, até o momento, o fim do impasse en-
tre negociadores de Doha segue indefinido e, nesse 
contexto, parece fundamental que a diplomacia tenha 
estratégias alternativas para defender ou incentivar a 
política de comércio exterior do Brasil.

Já são inúmeros os acordos entre outras nações 
que objetivam relações preferenciais de comércio entre 
elas, inclusive, muitos deles envolvendo países sul-
-americanos e outras economias importantes do mundo.

O Brasil, por sua vez, não negocia individualmen-
te com nenhum país em função do Mercosul. É bom 
que se destaque isso. O Brasil privilegia o Mercosul. 
O Brasil faz parte de um bloco econômico e não abre 
mão disso. Portanto, ele não negocia individualmente 
com nenhum país, em função da sua relação e da sua 
posição de liderança dentro do Mercosul, muito em-
bora tenha grande potencial para tanto. E o Mercosul 
não tem conseguido evoluir em acordos que resultem 
efetivos para o nosso País. Cito como exemplo as ne-
gociações com a União Européia, que já se arrastam 
por anos sem previsão para um acordo.

E agora, assistimos aos anúncios do Presiden-
te Barack Obama, o Presidente dos Estados Unidos, 
juntamente com o Presidente da Comissão Europeia, 
José Manuel Durão Barroso, em torno de um ambicio-
so acordo de livre comércio entre Estados Unidos e 
União Europeia. Não tenham dúvidas de que isso não 
será bom para o Brasil, mas o Brasil tem de avançar 
também em relações bilaterais com outros países, do 
ponto de vista econômico. 

Na avaliação de muitos especialistas, se tornado 
efetivo, um acordo entre Estados Unidos da América 
e União Europeia poderá causar efeitos danosos nas 
relações comerciais entre o Mercosul e as duas po-
tências. E o principal prejuízo seria justamente a perda 
de espaço do bloco sul-americano nas negociações 
com os europeus, que passariam a dar prioridade a 
Washington.

Enfim, Srªs e Srs. Senadores, eu penso que o 
Brasil deve estar muito atento a essa onda mundial em 
busca de novos acordos internacionais, especialmente 
à abertura dos mercados americano e europeu, sob 
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pena de nos tornarmos isolados do resto do mundo, 
sempre à espera da conclusão da rodada de Doha.

Alguns defendem que o Brasil passe a negociar 
acordos em separado do Mercosul, caso não haja con-
senso interno nas conversas com parceiros de fora do 
bloco. Não sei se esse é o caminho. Porém, devemos, 
pelo menos, trabalhar mais dentro do bloco, para o 
melhor andamento das futuras negociações.

Hoje, por exemplo, na reunião da Comissão de 
Relações Exteriores, aprovamos convite para audiên-
cia pública com o Ministro Antônio Patriota, quando 
teremos a oportunidade de aprofundar este debate. 
Espero que possamos fazê-lo o quanto antes, porque 
é muito importante ouvirmos a posição do Ministro com 
relação a este tema, que tanto nos aflige.

Por fim, Sra Presidente, ainda sobre a reunião da 
Comissão de Relações Exteriores, destaco com grande 
satisfação a aprovação, na manhã de hoje, do Projeto 
de Decreto Legislativo n° 30, de 2010, relatado pelo 
Senador Jorge Viana, que “aprova o texto do Acordo 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo dos Estados Unidos da América para o Inter-
câmbio de Informações Relativas a Tributos, celebrado 
em Brasília, em 20 de março de 2007”.

Passados mais de cinco anos, praticamente seis 
anos, chegamos, enfim, à aprovação aqui no Senado 
desse acordo.

Trata-se de uma matéria que poderá ampliar 
muito a colaboração e a cooperação entre os dois pa-
íses, sem mencionar as possibilidades que gera para 
avançarmos ainda mais para evitar a bitributação no 
nosso comércio bilateral, resultando em ganho para 
produtores e exportadores das duas nações.

A aprovação desse acordo insere-se, plenamen-
te, nas ações diplomáticas voltadas para a defesa dos 
interesses do povo brasileiro e do nosso comércio ex-
terior, que tanto temos defendido nesta Casa.

Por isso, Sra Presidente, votei favorável e tenho 
a satisfação de destacar e aplaudir desta Tribuna a 
realização desse acordo.

Era o que tinha a dizer, Sra Presidente.
Muito obrigado e uma boa-tarde a todos.
A SRA PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Cumprimentos ao Senador Sérgio Souza, pela 
manifestação.

Com a palavra, o Senador Rodrigo Rollemberg.
Senador, V. Exa queria fazer a inscrição? A ins-

crição é pela Liderança do PSDB.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – Srª 

Presidente, pela ordem.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Pela ordem, Senador Jayme Campos.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Senadora Ana Amé-
lia, eu estou inscrito e também gostaria de reforçar a 
minha inscrição, seguindo a ordem, pela Liderança 
do Democratas.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Pela Liderança do Democratas, V. Exª está ins-
crito, Senador Jayme Campos.

Senador Eunício Oliveira.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 

– Srª Presidente, quero só saber a minha colocação 
na ordem de inscrição, como orador inscrito.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Depois do Senador Rodrigo, será o senhor, na 
ordem de inscrição.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– Obrigado.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Srª Presi-
dente, Senadora Ana Amélia, Srªs e Srs. Senadores, 
como Líder do PSB, não posso deixar de assumir a 
tribuna desta Casa para me solidarizar com o povo 
venezuelano pela perda da sua liderança maior, o 
Presidente Hugo Chávez.

Daqui a alguns anos, quando se estudar a história 
da Venezuela, o que ficará marcado são os inúmeros 
avanços sociais conquistados pela população daque-
le país, sob a liderança do Presidente Hugo Chávez.

A Venezuela era um país que tinha um grande 
contingente – quase 20% da população – de analfa-
betos e hoje é um país livre do analfabetismo.

O Presidente Hugo Chávez também conseguiu 
reduzir pela metade as taxas de mortalidade infantil 
daquele país, além de promover uma grande integra-
ção latino-americana e melhorar muito a infraestrutura 
do seu país.

Por isso, como disse o ex-Ministro Rubens Ricu-
pero, em artigo publicado no Valor Econômico:

Hugo Chávez passará à história como a ma-
nifestação mais inconfundível da afirmação de 
um ator político novo na América Latina: as 
periferias das metrópoles nascidas da urbani-
zação explosiva das últimas décadas. Ele foi 
um dos primeiros a intuir que essas periferias 
não se sentiam representadas pelos partidos 
tradicionais dado o fracasso destes em me-
lhorar a vida das [pessoas].

Portanto, nosso Vice-Presidente Roberto Amaral 
encaminhou mensagem ao Embaixador da Venezuela, 
representando a posição de todo o Partido, no sentido 
de que estamos confiantes de que a Venezuela sabe-
rá superar esse transe, preservando suas conquistas 
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sociais, aprofundando o seu desenvolvimento e con-
solidando a sua soberania.

Srª Presidente, amanhã celebraremos o Dia In- celebraremos o Dia In-
ternacional da Mulher. Um marco como este no calen-
dário mundial tem sua maior função como alerta, do 
que como celebração, porque ainda é extremamen-
te preocupante o cenário de preconceito e violação 
dos direitos das mulheres no mundo e também aqui 
no Brasil.

Eu poderia hoje subir nesta tribuna para come-
morar os avanços, as conquistas das mulheres na vida 
brasileira, que são muitas, sem dúvida, principalmen-
te depois da Lei Maria da Penha e da implantação do 
Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, já em 
sua segunda edição. Mas vou me ater hoje aos desa-
fios mais urgentes que precisam ser discutidos e prio-
rizados em planos mais concretos de enfrentamento.

E a face mais cruel desse processo está no ver-
dadeiro surto de violência que sofrem as mulheres no 
Brasil. Chegamos à situação absurda de uma mulher 
agredida no Brasil a cada cinco minutos. E em 89% 
dos casos, o agressor é o namorado, marido ou ex-
-marido. Ao mesmo tempo, apenas 7% das cidades 
brasileiras têm hoje uma delegacia especializada, 
sendo que somente o Estado de São Paulo concentra 
1/3 de todas as delegacias especializadas de aten-
dimento à mulher.

Segundo levantamento do Instituto Avante Brasil, 
a partir de dados do Datasus, do Ministério da Saúde, 
a cada duas horas uma mulher é assassinada no País. 
Este índice é três vezes maior do que o tínhamos na 
década de 80, quando a escalada de homicídios con-
tra a mulher ocorria a cada 6h28min.

E o Distrito Federal, lamentavelmente, é a unidade 
federativa que apresenta o maior número de denúncias 
registradas, de acordo com o balanço divulgado pela 
Secretaria de Políticas para as Mulheres, da Presi-
dência da República. Temos aqui no DF cerca de 625 
ocorrências para cada 100 mil mulheres, seguido do 
estado do Pará, com 515 denúncias para cada 100 
mil mulheres.

Na capital do Brasil, a cada hora, são registra-
das duas denúncias de violência contra a mulher. E a 
situação só se agrava. Para se ter uma ideia, entre os 
anos de 2008 e 2012, dobraram os casos de agressões 
em Brasília, passando da faixa de 2 mil casos por ano 
para mais de 4.200 registros, no ano passado.

Estudo inédito encomendado pelo Ministério da 
Justiça mostra que uma em cada quatro mulheres as-
sassinadas no Distrito Federal teve como algoz o atual 
ou o ex-companheiro.

E o mais grave é que 70% das vítimas de violên-
cia sexual doméstica no DF têm até 14 anos. 

Em 2011, a Secretaria de Saúde do Distrito Fe-de Saúde do Distrito Fe-
deral registrou 53 casos, sendo 37 com crianças e 
adolescentes. Pior: crianças entre 6 e 11 anos estão 
como maiores vítimas. Uma situação de extrema gra-
vidade para a Capital, que já é uma das cidades mais 
violentas do Brasil, lamentavelmente. Diante isso, o 
maior desafio começa pela urgência na ampliação da 
rede de atendimento, temos aqui no DF apenas uma 
delegacia especializada de atendimento à mulher. 
Como uma delegacia apenas pode dar conta da maior 
demanda de denúncias registradas no País? 

Isso sem contar com os Municípios do entorno, 
que estão, segundo o Mapa da Violência da Unesco, 
entre as cidades com maior número de mulheres as-
sassinadas do Brasil. Planaltina de Goiás, por exem-
plo, está em 6º lugar entre os Municípios com mais 
homicídios contra mulheres. 

No entanto, para todas as 17 cidades do entorno 
há apenas uma delegacia especializada, criada por de-
creto, em Luziânia. Nas outras cidades, o atendimen-
to é feito em instalações precárias dentro da própria 
delegacia comum. 

O desespero das vítimas goianas é tão grande 
que muitas procuram auxílio aqui em Brasília, mas, na 
Capital, apenas registram as ocorrências para enca-
minhá-las às delegacias do entorno. 

É preciso uma ação mais rigorosa frente a este 
problema, que é uma verdadeira calamidade. E tem 
que ser enfrentado com afinco. Fizemos um levanta-
mento na Secretaria de Transparência do Governo do 
Distrito Federal, e descobrimos que o GDF executou 
apenas 14% dos dois milhões autorizados que deve-
riam ser investidos na manutenção das unidades de 
atendimento à vítima e ao agressor. 

Ao mesmo tempo, não empenhou nenhum cen-
tavo dos R$9 milhões autorizados neste ano para a 
construção de creches no DF, que é outra questão 
fundamental, uma das maiores necessidades e rei-
vindicações da mulher contemporânea. Repito, dos 
R$9 milhões do orçamento do Distrito Federal nenhum 
real foi empenhado pelo Governo do Distrito Federal 
para a construção de creches , que também não bus-
cou recursos junto ao FNDE, recursos federais para a 
construção de creches.

A proporção de famílias chefiadas por mulheres, 
segundo critérios do IBGE, cresceu mais do que qua-
tro vezes nos últimos 10 anos. Hoje, 40% das nossas 
famílias são chefiadas por mulheres, quando, dez anos 
atrás, não passavam de 25%. E as políticas públicas 
precisam acompanhar a velocidade dessa dinâmica, 
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não só pelas mães, mas principalmente pelos fiihos 
que ficam desassistidos e sujeitos muitas vezes a si-
tuações expostas e graves riscos.

Outra questão que também precisa de uma ação 
mais enérgica do GDF diz respeito à Casa Abrigo, que 
acolhe e resguarda as mulheres com risco de morte. 
Temos no DF apenas uma Casa Abrigo, que atende em 
média 17 mulheres, com uma estrutura mínima diante 
da demanda reprimida de vítimas na capital.

O aumento das denúncias no DF, e no Brasil, 
mostram que as mulheres estão cada vez mais cons-
cientizadas e encorajadas a não mais permanecerem 
caladas diante da violência, mas sem uma ampla rede 
de atendimento e um investimento prioritário na capa-
citação dos profissionais que estarão na ponta deste 
atendimento não avançaremos de fato. Tão importan-
te quanto o estímulo para encorajar denúncias é a 
qualidade do atendimento e encaminhamento dado a 
estas denúncias.

Então, Srª. Presidenta, Srªs e Srs Senadores, é 
da população. preciso dar respostas mais concretas 
a essa grave situação da mulher no DF e no Brasil, e 
acabar definitivamente com a lógica de que as mulhe-
res são parte de políticas compensatórias. Não, elas 
são parte de políticas estruturantes para a nossa so-
ciedade, para o nosso desenvolvimento. 

O Brasil tem hoje 97 milhões de mulheres, ou 
seja, 51% A estas mulheres quero hoje fazer a minha 
profunda reverência e dizer, Srª Presidenta, que, mui-
to mais do que um dia especial, as mulheres do Brasil 
precisam de um tratamento especial, a cada dia do ano. 
Se nesta data celebramos uma história de conquistas, 
que possamos cada vez mais precisar menos dela 
para entender que uma história assim só se escreve 
por conquistas diárias, pela atenção permanente, pela 
compreensão mais profunda do papel da mulher em 
nossa sociedade.

Um papel que não só diz respeito a questões de 
género, mas ao entendimento do feminino como um 
todo, à singularidade feminina na construção do pen-
samento e do repertório simbólico e cultural do País.

Temos um verdadeiro património feminino no 
Brasil, tecido pelas mulheres no desenvolvimento de 
nossa sociedade, do nosso sistema educacional, da 
nossa diversidade cultural, da nossa democracia, da 
nossa cosmovisão, da nossa cidadania, da nossa for-
ma de atuar no mundo. O Brasil precisa da mulher na 
sua plena condição de cidadã. Precisa da sua inteli-
gência, precisa da sua força, precisa da sua experiên-
cia, precisa da sua coragem, porque a gente sabe que 
na vida é preciso ter coragem. E hoje percebo muitas 

vezes mais a força da coragem nas mulheres do que, 
muitas vezes, em alguns homens.

Esse patrimônio feminino brasileiro está pulsando 
para ser reconhecido e para ensinar novos e melhores 
caminhos para o País, por um Brasil que acolhe as 
diferenças, que busca o diálogo, que transcende bar-
reiras, que se faz profundo e complexo em sua diver-
sidade de matrizes. Um País como este, esta Nação 
sentimental – como afirmava Glauber Rocha ao citar 
o poeta TT Catalão –, só poderia ser mesmo um País 
essencialmente feminino. 

Que todos os seus filhos, homens ou mulheres, 
sejam os primeiros a reconhecer o feminino de sua 
origem, para a construção de um futuro que seja efe-
tivamente de todos, homens e mulheres – um futuro 
onde a verdadeira força será o diálogo, e não mais a 
imposição; será a soma, e não mais a divisão; será a 
tolerância, e não mais a arrogância; será o coletivo, 
e não mais o individual. As mulheres nos ensinam a 
cada dia que, para incluir, não precisamos excluir e 
que podemos ser muito mais se formos muitos, sob 
todas as nossas diferenças.

Desejo, portanto, Senadora Ana Amélia, a essas 
mulheres hoje homenageadas e a todas as mulheres 
brasileiras, a minha gratidão, a minha verdadeira re-
verência e a minha profunda admiração e confiança 
de que elas serão sempre – assim como foi e continua 
sendo a minha mãe – nossa maior e melhor inspiração 
e referência para o futuro.

Muito obrigado.
A SRa PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Obrigada, Senador Rodrigo Rollemberg, que 
usou a palavra pela Liderança do PSB, pela aborda-
gem também das questões relacionadas ao Dia In-
ternacional da Mulher, amanhã, e, sobretudo, por ser 
um tema extremamente relevante. Vou também fazer 
um pronunciamento. Queria também cumprimentá-lo 
por essa abordagem trágica e dramática que a cada 
dia nos assusta mais aqui no Distrito Federal, sobre o 
aumento da violência contra as mulheres aqui. Recen-
temente, tivemos o caso grave de uma mulher assas-
sinada pelo marido a facadas em um shopping center 
da Capital Federal.

Cumprimento o Senador Rodrigo Rollemberg e 
convido para fazer uso da palavra o Senador Eunício 
Oliveira. Ele é rápido, já está na tribuna. 

Senador Eunício Oliveira com a palavra, como 
orador inscrito.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Obrigado, Presidente Ana Amélia.
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Eu subo a esta tribuna, com respeito às Sras e 
aos Srs. Senadores, aos ouvintes, aos telespectadores 
do meu Ceará e de todo o Brasil, que acompanham 
os trabalhos desta Casa, por intermédio dos veículos 
de comunicação do Senado Federal.

O Brasil, Srª Presidente, deu mais uma demons-
tração da importância econômica, social e política do 
setor agrícola ao ampliar o prazo para a renegociação 
das dívidas de produtores rurais vítimas da mais de-
vastadora das secas em muitas dezenas de anos na 
minha região, o Nordeste brasileiro. 

E mais: conforme lembrou o Ministro Guido Man-
tega, ao anunciar que as Resoluções nºs 4.082 e 4.083, 
do Conselho Monetário Nacional, terão seus benefícios 
estendidos, também ficam prorrogados os prazos para 
que os agricultores e os produtores rurais enquadrados 
também no Programa Nacional da Agricultura Familiar, 
o chamado Pronaf, contratem novas linhas especiais 
de crédito e de financiamento.

É muito importante, Srª Presidente, Srs. Sena-
dores, Srªs Senadoras, que usemos esta tribuna e, 
portanto, os meios de comunicação do Senado Fede-
ral para alertar os que vivem nos sertões dos nossos 
Estados nordestinos, no meu querido Ceará, para que 
se dirijam, o mais rapidamente possível, às agências 
do Banco do Nordeste e cobrem a execução dessas 
resoluções, lutadas, mas conseguidas por uma lei im-
posta pelo Congresso Nacional.

A contratação das linhas de crédito oferecidas 
aos produtores rurais afetados pela seca, na área de 
atuação da Superintendência do Desenvolvimento do 
Nordeste, a Sudene, está prorrogada até o dia 31 de 
maio deste ano. São recursos que fazem parte de uma 
linha de crédito no valor total de R$2,4 bilhões e de 
onde já foram emprestados R$1,9 bilhão.

Como sabemos, a burocracia, as informações 
truncadas ou mal divulgadas e, muitas vezes, a má 
vontade de gerentes que querem prestar contas de 
resultados financeiros de um banco, que não é apenas 
um banco financeiro, mas um instrumento de fomento, 
de desenvolvimento e até de sobrevivência dos pobres 
pequenos e micro agricultores do Nordeste brasileiro, 
fazem parte da história de todos os setores da vida 
política brasileira. E eu tenho dedicado parte do meu 
mandato, Senador Jayme Campos, tenho dedicado 
grande parte do meu mandato para que a gente des-
burocratize este País, para que a gente agilize este 
País e dê, verdadeiramente, oportunidade para que 
ele possa continuar crescendo e se desenvolvendo. 

E é por isso que eu venho aqui trazendo este 
assunto, considerando-o da maior importância, para 
que as pessoas possam ir, mais uma vez, repito, ra-

pidamente, às agências do Banco do Nordeste, para 
fazer a renegociação das suas dívidas e tomar novos 
empréstimos, no Nordeste brasileiro, que está passan-
do pela maior seca dos últimos 50 anos. 

Por isso é importante ir o mais rápido possível, 
uma vez que, raramente, esses assuntos são resolvi-
dos em uma única visita às agências bancárias. 

Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, chamo a 
atenção para a importância desses prazos, porque o 
agricultor, muitas vezes, não recebe essa informação 
do Banco do Nordeste, mas recebe a cobrança de um 
oficial de justiça à sua porta. 

Por isso, chamo a atenção para a importância 
destes prazos: a renegociação das dívidas vai até o 
próximo dia 1º de julho, pois cuido desse assunto, Se-
nador Jayme Campos, Senador Rodrigo Rollemberg, 
Senador Anibal Diniz, desde quando ainda exercia o 
mandato de Deputado na Câmara dos Deputados e 
tive a oportunidade ali de apresentar relatório de mi-
nha autoria, um substitutivo à medida provisória, que 
deu origem à Lei n° 11.335, de 13 de julho de 2006.

Naquela Lei, demos início ao processo de rene-
gociação das dívidas de mais de 340 mil famílias de 
agricultores que precisavam repactuar débitos, débitos 
pequenos, que não ultrapassavam R$100 mil, mas que 
beneficiavam principalmente pequenos produtores que 
tomaram empréstimos iguais ou inferiores, originalmen-
te, a R$35 mil reais. E só, nesse volume, de menos 
de R$35 mil de empréstimo tomado, nós chegamos a 
mais de 340 mil contratos renegociados das dívidas 
dos agricultores da região do Semiárido brasileiro. 

Agora, como fizemos em 2006, estamos nova-
mente contribuindo para que, com essa renegociação 
das dívidas aliada a novas linhas de crédito, milhares, 
milhares de famílias do meu Ceará e dos demais Esta-
dos do Nordeste, do norte de Minas Gerais e de parte 
do Espírito Santo voltem a trabalhar com dignidade.

Para finalizar, Srª Presidente, não posso deixar 
de saudar outros dois assuntos importantes: primeiro, a 
notícia que a própria Presidenta Dilma deu ao participar 
do congresso de trabalhadores e trabalhadoras rurais.

Além de garantir que não vai faltar crédito, como 
estamos vendo, a Presidenta comunicou que estuda 
também criar uma agência governamental para cuidar 
exclusivamente desse segmento, com o objetivo de 
ampliar os recursos para a agricultura familiar.

Nós já aprovamos aqui, Srª Presidente, como 
Deputado e agora como Senador, o Refis, necessário 
às grandes empresas brasileiras para que elas conti-
nuassem funcionando. 

Nós tínhamos não apenas que renegociar essas 
dívidas. Eu tenho dito ao Governo, tenho procurado 
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sensibilizar a área econômica do Governo para dizer 
a essa área econômica que o homem do campo, que 
vive no interior da região de Minas Gerais, na parcela 
pobre de Minas Gerais, no Vale do Jequitinhonha, para 
o agricultor que vive no meu Ceará, na minha Lavras 
da Mangabeira, para esse agricultor que tira dali o 
sustento da sua família num ano de seca como este, 
que perdeu seus animais, que não tem o sustento da 
sua família, ele não pode ir para as periferias, ele não 
pode ficar à margem da sociedade nessa luta que fi-
zemos para tirar quase 40 milhões de brasileiros da 
miséria absoluta. Não pode ser inflada novamente pelo 
sofrimento dessas mães, desses pais e desses jovens 
que não têm outra oportunidade de trabalho que não 
seja na chamada agricultura. 

Além de garantir que não vai faltar crédito, como 
estamos vendo, a Presidenta Dilma disse que vai criar 
essa agência com exclusividade para cuidar desse 
segmento. E, enquanto não tivermos o perdão dessas 
dívidas dos pequenos, dos micro agricultores, que fo-
ram ao Banco do Nordeste e pegaram R$4 mil ou R$5 
mil e compraram três, quatro ou cinco vacas, veio a 
seca, essas vacas morreram, eles estão com a dívida 
e passando fome dentro de suas casas. 

Então, é preciso que a gente tenha essa sen-
sibilidade de que, sem dúvida, Sr. Presidente, uma 
decisão de grande alcance social, mas não só, pois, 
comprovadamente, os pequenos e micro agricultores, 
como disse, hoje, mesmo assim, contribuem no res-
to do País, no Mato Grosso, do meu querido Jayme 
Campos e do meu querido Waldemir Moka, e do meu 
querido Júlio Campos, que é seu irmão e que foi tam-
bém Governador daquele Estado, sabem que esses 
micro, que esses pequenos produtores são muitas ve-
zes os que colocam o alimento na mesa dos senhores 
e das senhoras...

O Sr. Waldemir Moka (Bloco/PMDB – MS) – Se-
nador Eunício, V. Exª me concede um aparte que eu 
acho oportuno?

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– É com prazer que eu concedo o aparte a V. Exª.

O Sr. Waldemir Moka (Bloco/PMDB – MS) – 
Ontem eu recebi no meu gabinete o Presidente da 
Federação da Agricultura da Paraíba, o Mário. V. Exª 
certamente deve conhecê-lo. E ele me relata, e até 
para colocar no pronunciamento de V. Exª, que os re-
cursos, hoje, atendem muito a chamada agricultura 
familiar ou do Pronaf, o pronafiano, como eles falam. E 
deixam fora, Senador Eunício, segundo o Mário, aquele 
pequeno agricultor e médio agricultor que não estão 
ali enquadrados como do Pronaf. E esse pessoal tem 
sofrido muito, segundo o Presidente da Federação da 

Paraíba. Aliás, ele foi lá para me pedir que, na Comis-
são de Agricultura, façamos uma audiência pública, e 
acho que V. Exª é a pessoa mais indicada realmente, 
que conhece, em função do seu Estado, que conhece 
como produtor e como representante público, como 
Senador do Ceará. Então, é apenas para dizer a V. 
Exª que esse segmento, especificamente, hoje não 
tem nenhum financiamento e não tem oportunidade 
de crédito.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– V. Exª imagine num Estado pobre como o Ceará, 
num ano de seca terrível como este, as pessoas não 
terem oportunidade de permanecer no campo, porque 
essas pessoas não têm outra atividade, não sabem 
fazer outra coisa senão a lida diária na agricultura, ou 
na pecuária, ou tirar o leite para poder sobreviver na-
quele sertão nordestino.

É com prazer que ouço V. Exª, Senador Jayme 
Campos.

O Sr. Jayme Campos (Bloco/DEM – MT) – Se-
nador Eunício, eu quero cumprimentar V. Exª pelo 
pronunciamento na tarde de hoje, aqui chamando a 
atenção, no bom sentido da palavra, para os pequenos 
agricultores do seu Estado, o Ceará, que estão real-
mente num momento de muita dificuldade. Eu tenho 
acompanhado pela imprensa nacional, sobretudo pela 
televisão, e tenho visto o sofrimento. Eu acho que nós 
temos que tirar o chapéu para o nordestino. Quando 
esse pessoal vem atravessando uma seca sem prece-
dentes, eu tenho visto ali, lamentavelmente, famílias 
pobres, como V. Exª bem disse, que vão ao banco, ti-
ram um pequeno financiamento, compram quatro, cinco 
vacas, vem a seca e não têm o que dar de comer. E o 
milho, por incrível que pareça, este ano, conforme vi 
lá, demorou muito para chegar. A Conab...

(Soa a campainha.)

O Sr. Jayme Campos (Bloco/DEM – MT) – ...re-
almente, por falta de estrutura, por falta de agilidade, 
demorou muito para chegar com esse produto que, 
certamente, iria acudir essas milhões de famílias. V 
Exª acabou de referir um número que me chamou 
muito a atenção. São trezentos e tantos mil contratos. 
Tomando por base três ou quatro pessoas por família, 
que eu imagino ter, trata-se de mais de um milhão de 
pessoas que serão beneficiadas com essa rolagem da 
dívida. Vou mais longe, Senador Eunício, tenho visto, 
aqui, a sua luta em defesa do seu povo, sobretudo, o 
povo nordestino, mas, particularmente, do seu Estado 
do Ceará. Acho que o Governo Federal tem que ter a 
consciência de que tínhamos é que fazer o perdão da 
dívida até um x, por exemplo, até R$20 mil. Acho que 
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não ia onerar o cofre da União; muito pelo contrário, 
nós íamos fazer com que essas famílias permane-
cessem na terra. Hoje, ao contrário, há o êxodo rural 
pelo fato de que há poucas políticas públicas ainda 
em relação a determinados segmentos. Por isso, te-
nha certeza absoluta de que esse avanço que V. Exª 
conseguiu – já está acordado no Ministério da Fazen-
da, Banco do Brasil – para pactuar essas dívidas, ou 
seja, renegociá-las, é fundamental, sobretudo para a 
permanência do homem nordestino, aquele que está 
no Semiárido. Caso contrário, teríamos muita dificul-
dade. Ser nordestino, acho, é ser muito valente, muito 
corajoso, sobretudo, é ter esperança. Tenho o privilé-
gio, na minha região, de ter algumas propriedades e 
de ter muitos nordestinos trabalhando comigo – o ma-
ranhense, o cearense, pessoal do Piauí, há famílias 
que trabalham em minhas propriedades. Acho que é 
um povo aguerrido, trabalhador. É óbvio, evidente, que 
precisamos de boas políticas públicas, sobretudo das 
que venham a atendê-los nesse momento mais difícil 
de suas vidas, em que a seca se abateu na região. O 
Governo, nada mais justo, deveria fazer o perdão até 
um determinado valor. Negociar a dívida já é um bom 
começo? É. Todavia, acho que o Governo poderia fazer 
muito mais. Mas quero cumprimentar V.Exª,...

(Soa a campainha.)

O Sr. Jayme Campos (Bloco/DEM – MT) – ...so-
bretudo, pelo seu esforço, pelo trabalho, aqui. Não po-
demos esquecer o trabalho exitoso, no sentido de levar 
o benefício ao seu querido povo do Estado do Ceará. 
Parabéns, Senador Eunício.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– Muito obrigado, Senador.

Agradeço o aparte de V. Exª que, obviamente, 
engrandece essa fala que faço, nessa tarde de hoje, 
ao povo sofrido do meu Estado.

Finalmente, Srªs e Srs. Senadores, vou comemo-
rar desta tribuna uma das decisões mais importantes, 
no meu entendimento também, do Congresso Nacio-
nal, que foi a votação, nesta madrugada, quando, por 
incontestável maioria, aprovamos a nova distribuição 
da riqueza que o Brasil produz com o nosso petróleo. 

Agora, a maioria dos Estados e dos Municípios 
brasileiros verá uma divisão de recursos mais solidá-
ria, mais democrática, mais republicana do petróleo 
brasileiro, que é de todos os brasileiros, e não mais a 
concentração a que assistimos durante décadas.

Com a derrubada do veto presidencial, a partici-
pação dos Estados não produtores...

(Soa a campainha.)

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– ...aumenta de 1,7% para 24,5% e a dos Municípios 
não produtores também, de 7% para 24,5%.

Esses números, Sr. Presidente, para mim, que 
sou convictamente municipalista – municipalista! –, de-
monstram o espírito da principal obrigação que devo ter 
como representante do Ceará neste Parlamento, pois 
é nas cidades que as pessoas vivem, como ensinava 
o nosso timoneiro, o grande mestre de todos nós, do 
PMDB, Ulysses Guimarães.

Evidentemente, não desconhecemos as iniciativas 
do Governo Federal no sentido de fortalecer e ampliar 
o Programa Bolsa Família, de dar crédito e atenção 
às reivindicações dos trabalhadores rurais, entre ou-
tras que retiram milhões de brasileiros da situação de 
extrema pobreza.

Sabemos, também, que essa nova distribuição 
de recursos para os Estados e Municípios não resol-
verá, de imediato, os problemas da extrema pobreza, 
principalmente do meu querido Estado do Ceará e do 
nosso País.

Mas esse veto que derrubamos na madrugada 
de hoje não é a porta de salvação, mas, com certe-
za, Sr. Presidente, representa a janela da esperança.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Eunício Oliveira, a 
Srª Ana Amélia deixa a cadeira da Presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Anibal Diniz. 

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – Obrigado, Senador Eunício Oliveira.

E, agora, falará, como Líder do DEM, o Senador 
Jayme Campos.

Enquanto ele se encaminha para a tribuna, co-
loco em votação o seguinte requerimento. 

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT 
– AC) – Foi lido o Requerimento nº 134, de 2013, 
da Senadora Ana Amélia e outros Senadores, em 
aditamento ao Requerimento nº 1.049, de 2012, so-
licitando a realização de sessão especial destinada a 
comemorar os quarenta anos da Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), a realizar-se 
no dia 22 de abril. 

Em votação o requerimento. 
As Srªs e os Srs. que o aprovam permaneçam 

como se encontram. (Pausa.)
Foi aprovado. 
Será cumprida a deliberação deste Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 

AC) – Com a palavra, o Senador Jayme Campos.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Pela 

Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
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Senador Anibal Diniz, Srªs e Srs. Senadores, vou falar 
novamente, nesta tribuna, no dia de hoje – pode até se 
tornar repetitivo, mas é muito importante, para o meu 
Estado e, sobretudo, para a nossa Região Centro-Oeste 
do Brasil –, sobre as estradas em nosso Estado.

Na década de 1920, Sr. Presidente, Washington 
Luiz ensinou que governar era construir estradas. De 
fato, toda interligação econômica do País, ao longo do 
século, se deu por meio da implantação de rodovias. 
Este vasto território chamado Brasil é uma nação rodo-
viária. Desses caminhos nasceram povoados, cidades 
e grandes metrópoles.

Mas, se como disse Washington Luiz, construir 
estradas significa avançar no desenvolvimento, o con-
trário, ou seja, permitir que elas se deteriorem e se aca-
bem representa, consequentemente, atrasar o relógio 
do progresso. Portanto, seria intuir que abandonar as 
rodovias é uma forma de desgoverno.

Pois bem, Srªs e Srs. Senadores, faço este de-
sabafo no sentido de denunciar a situação caótica das 
rodovias mato-grossenses. A maioria delas está intran-
sitável e compromete todo esforço produtivo de nossos 
agricultores, pois, sem estradas confiáveis, o custo do 
transporte se eleva e nossas commodities tendem a 
perder competitividade no mercado internacional.

Reportagem exibida no Jornal Nacional, da TV 
Globo, nesta segunda-feira, Senadora Ana Amélia, 
relata muito bem as dificuldades para o escoamento 
da soja produzida em nossa região. Segundo levanta-
mento do Sindicato dos Transportadores de carga, só 
com a manutenção dos veículos, os gastos aumenta-
ram em torno de 30%, ou seja, os caminhões quebram 
e o prejuízo é certo.

Muito além dos aspectos econômicos está a 
própria questão humanitária. Muitos caminhoneiros 
e pais de famílias morrem ou ficam mutilados nessas 
estradas, que são hoje verdadeiras trilhas do risco e do 
medo. Quem sai para trabalhar nessas vias não sabe 
se volta para casa. É um drama que se repete cotidia-
namente na vida de profissionais do transporte e dos 
próprios habitantes que vivem à beira destas rodovias.

Mas, Srªs e Srs. Senadores; gostaria de desta-
car, em especial, a Rodovia dos Imigrantes, que cor-
ta os Municípios de Cuiabá e Várzea Grande, cidade 
onde moro, fazendo a ligação entre o tronco sul das 
BRs 163, 070, 364, que correm no mesmo leito entre 
Rondonópolis e Cuiabá, até o ramal norte, no Trevo do 
Lagarto, onde essa via tem uma bifurcação, seguin-
do a 364 para o Oeste, até Porto Velho; a 070, até a 
fronteira com a Bolívia; e a 163, ao Norte, indo para 
Santarém, no Pará.

Portanto, não é exagero dizer que a Rodovia dos 
Imigrantes une o Sul às porções Oeste e Norte do 
País. É uma estrada curta, de apenas 27km, mas sua 
posição é estratégica, sobretudo para o escoamento 
da safra de grãos do médio norte mato-grossense. 
Trata-se de uma rodovia estadual, que está comple-
tamente abandonada – volto a repetir, completamente 
abandonada –, ao ponto de não se saber mais se a 
estrada tem buracos ou se o próprio buraco é a estra-
da, Senador Anibal Diniz. 

Em média, Senador Raupp, nesse percurso, um 
caminhoneiro chega a perder até 4 horas de viagem, 
num trecho que poderia ser percorrido em, no máximo, 
20 minutos, sem contar que, logicamente, há os riscos 
de acidentes e avarias dos automotores. Segundo as 
estatísticas do próprio Estado, trafegam por este tre-
cho cerca de 17 mil caminhões por dia, sendo que, 
no momento mais agudo do escoamento da safra de 
grãos, esse número chega a dobrar. 

Essa rodovia também foi mostrada na reportagem 
do Jornal Nacional, na segunda-feira, pelo Jornalista 
Jonas Campos, como um retrato do caos que se instalou 
na malha viária mato-grossense. Lamentavelmente, o 
Governo do Estado de Mato Grosso, responsável pela 
conservação dessa via, deu as costas para a comu-
nidade. Sem manutenção ou fiscalização adequada, 
ela se transformou no pesadelo dos transportadores.

(Soa a campainha.)

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – Ou-
tro aspecto importante, Sr. Presidente, é que a Rodovia 
dos Imigrantes corta praticamente Várzea Grande ao 
meio, isolando bairros e distritos que não conseguem 
mais transpô-la, devido aos congestionamentos gigan-
tescos que se formam durante todo o dia – é como se 
uma barreira de caminhões dividisse a cidade em duas 
partes. No final de semana, 200 empresários daque-
la localidade fizeram um protesto, ameaçando fechar 
parte dos 4 mil postos de trabalho gerados na região, 
pelas dificuldades impostas devido à queda de movi-
mento e, consequentemente, de faturamento em suas 
empresas. Eles alegam que o isolamento da comuni-
dade traz prejuízos econômicos e sociais.

Srªs e Srs. Senadores, nesse sentido, proponho 
a federalização da Rodovia dos Imigrantes, posto que 
se trata de uma ligação entre três BRs. 

(Soa a campainha.)

É, portanto, estratégico que o Governo Federal 
assuma a gestão desta via, recuperando sua malha 
asfáltica e planejando sua imediata duplicação. Se o 
Governo estadual se mostra ineficiente para administrar 



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 08125 

esta estrutura, cabe ao poder central assumi-la como 
um fator de integração nacional.

Nesta terça-feira, o Diário Oficial do Estado circu-
lou com um decreto do Governador declarando situação 
de emergência na Rodovia dos Imigrantes, com vistas 
à obtenção de recursos federais para a sua reforma.

A meu ver, Sr.Presidente, trata-se de mais uma 
atitude protelatória, que tem como objetivo criar jus-
tificativas junto à comunidade. O correto seria a ad-
ministração estadual iniciar de imediato o programa 
de recuperação desta estrada. Por isso, Srªs e Srs. 
Senadores, insisto que a maneira mais adequada de 
manter esta rodovia em pleno funcionamento durante 
o ano todo seria a sua federalização. 

(Soa a campainha.)

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – 
Pois, não serão 27 quilômetros que determinarão o 
atraso econômico para toda uma geração de mato-
-grossenses.

Concluindo, Sr. Presidente, requeiro, então, a 
federalização deste trecho, como uma espécie de 
reparação do País em relação ao esforço que nossa 
gente empreendeu pelo desenvolvimento nacional. 
Somos campeões, Presidente Anibal, na produção, 
mas, tristemente...

(Soa a campainha.)

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – ... 
lanterninhas na infraestrutura rodoviária.

Srªs e Srs. Senadores, hoje, recuperar estradas 
é mais do que governar, como pontificou o presiden-
te Washington Luiz; significa, isto sim, restabelecer 
os compromissos éticos do País com seus pioneiros, 
que souberam alargar as fronteiras agrícolas do Brasil, 
produzindo, no campo, a expectativa de uma Nação 
cada vez mais rica e soberana.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 

AC) – Muito obrigado, Senador Jayme Campos.
Com a palavra... O Senador Fernando Collor não 

se encontra (Pausa.)
Com a palavra a Senadora Ana Amélia, pela Li-

derança do PP.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela Li-

derança. Sem revisão da oradora.) – Meu caro Pre-
sidente desta sessão, Senador Anibal Diniz, começo 
lhe fazendo um pedido: amanhã é o Dia Internacional 
da Mulher. Peço agora mais espaço para uma Sena-
dora, em nome da homenagem que o Senado presta 
às mulheres. 

Meus caros colegas Senadores...

O Sr. Jayme Campos (Bloco/DEM – MT) – Eu 
sugiro que pelo menos de 30 a 40 minutos, pelo me-
nos, V. Exª conceda de tempo para a Senadora Ana 
Amélia, tem toda a razão. 

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – Com a anuência do Senador Jayme Campos, 
está concedido o tempo.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Muito 
obrigada pelo apoio Senador Jayme Campos, obriga-
da Presidente.

De fato eu subo à tribuna hoje com essa finalidade, 
mas eu não poderia deixar de fazer um registro sobre 
o que nós vivemos ontem. Os nossos telespectadores 
da TV Senado, ouvintes da rádio Senado, alguns dos 
quais eu tenho certeza, porque acompanhando a rede 
social e o meu Twitter, muitos estavam seguindo a deci-
são, que foi uma decisão extremamente relevante para 
uma questão institucional que diz respeito à Federação 
brasileira, ao princípio federativo, que foi a sessão do 
Congresso. Ontem dos 405 Deputados Federais pre-
sentes, 354, parcial ou totalmente, disseram não aos 
vetos do petróleo; e dos 63 Senadores presentes, 54 
votaram pela derrubada deste veto. 

Este foi um este foi um sinal claro da necessidade 
de, a partir disso, tratarmos dessa questão federativa 
que é muito relevante. 

O senhor tem representação pelo Estado do 
Acre, Senador Anibal Diniz, e sabe das dificuldades 
financeiras do seu Estado, do meu Estado e de todos 
os Estados brasileiros, mas muito mais os Municípios, 
aqueles onde as pessoas vivem e que têm uma situa-
ção cada vez mais complicada: aumento das compe-
tências e responsabilidade e redução da sua receita. 

Então, esta foi uma forma acomodar esses in-
teresses. 

E aqui tem um ex-prefeito, Senador Valdir Raupp 
e de fato essa questão federativa é relevante. E o re-
sultado, os números desta votação ontem do Congres-
so Nacional foram extremamente ilustrativos, desse, 
digamos, gargalo que está, ou deste torniquete das 
finanças dos Municípios e dos Estados. O meu Esta-
do, é um Estado penalizado, está em uma situação 
financeira crítica e o que foi decidido ontem, eu pen-
so, tem uma grande relevância no aumento da receita 
que vai ser distribuída para os Estados e também para 
os Municípios. 

O meu Estado, Senador Valdir Raupp vai receber 
um adicional que praticamente passa 5 milhões para 
123 milhões; enquanto os municípios gaúchos passam 
de 119 para 383 milhões, é um reforço, poderia dizer 
que não é tudo, mas é já alguma coisa para melhorar 
a situação financeira. 
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Com muito prazer, concedo o aparte ao Senador 
Valdir Raupp

O Sr. Valdir Raupp (Bloco/PMDB – RO) – No-
bre Senadora Ana Amélia, V. Exª está abordando um 
assunto interessantíssimo para os nossos Estados 
brasileiros, principalmente para os Municípios. V. Exª 
bem estar falando das dificuldades que os Municípios 
estão enfrentando. Há Município que investe 30%, 
35% na saúde, sem falar dos 25%, que são de lei – 
isso é muito bom, que continue assim ou até mais –, 
de investimentos na educação. Então, só em saúde 
e educação, há Município que gasta mais de 50% do 
seu orçamento.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – E a lei 
fala que são 15%, não é, Senador Valdir Raupp? A lei 
fala que o Município tem que investir 15%. Então, como 
o Estado não faz e a União menos ainda, é isso que 
o senhor está dizendo.

O Sr. Valdir Raupp (Bloco/PMDB – RO) – Por isso 
que é muito justo, tem que se encontrar um caminho, 
uma forma. Eu ainda falei hoje com o Governador do 
Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, que é o meu Partido, e 
vai perder lá R$6 bilhões só neste ano, o Espírito Santo 
deve perder mais – sei lá – R$2 bilhões ou R$3 bilhões, 
mas é injusto que os recursos dos royalties do petróleo 
fiquem concentrados em apenas dois Estados. Então, 
que a União resolva, que encontre um caminho, pelo 
menos nesse período de transição, para não penalizar 
também estes Estados: o Estado do Rio de Janeiro e o 
Estado do Espírito Santo. São Paulo não é problema, 
também é Estado produtor, mas não é problema, não 
está nem reclamando, porque é o Estado mais rico 
do Brasil, o orçamento de São Paulo é praticamente 
o Orçamento da União.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – É um país.
O Sr. Valdir Raupp (Bloco/PMDB – RO) – É um 

país à parte. Mas, sobretudo, para o Rio de Janeiro, que 
tem uma demanda muito forte, e o Governador Sérgio 
Cabral está realmente fazendo um grande trabalho na 
área de segurança pública, de educação, de saúde, 
assim como o Prefeito Eduardo Paes, e não diferente-
mente também o Espírito Santo. Mas eu acho que não 
tinha mais como protelar essa questão dos royalties do 
petróleo para que possa o meu Estado... Há Município 
que vai mais do que triplicar, quadriplicar, quintuplicar 
o dinheiro do royalty. Isso é muito importante para so-
correr os Municípios neste momento. Então de forma 
que eu espero que o Governo Federal e o Congres-
so Nacional encontrem um caminho para equacionar 
essa questão do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, 
mas jamais retroceder nessa questão. E parabenizo 
do Congresso Nacional – a Câmara e o Senado – por 

terem votado essa matéria tão importante e abrindo 
o caminho também para votar o Orçamento da União. 
Acho que isso é uma coisa muito importante. Vamos 
liquidar isso na próxima terça-feira. Não foi possível, 
às 2h da manhã, no plenário da Câmara, o Congres-
so reunido, mas espero que na semana que vem a 
gente resolva também a questão do Orçamento. Não 
dá também para um país do tamanho do Brasil ficar 
sem Orçamento durante três ou quatro meses. Para-
béns a V. Exª.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Fizemos 
a nossa parte ontem. 

Até por questão de justiça e por acompanhar o tra-
balho desenvolvido por correligionários seus, Senador 
Valdir Raupp, no caso, o ex-Deputado e ex-Presidente 
da Câmara Ibsen Pinheiro, que foi o autor da emenda 
que tratou dos royalties, junto com Humberto Souto, 
de Minas Gerais, e também o líder municipalista Paulo 
Ziulkoski, Presidente da Confederação Nacional dos 
Municípios. Essas duas figuras do meu Estado, com 
muito orgulho, tiveram um papel muito relevante. Tam-
bém, claro, o Senador Wellington Dias, aqui no Senado 
Federal, do PT, ex-Governador do Piauí, e o Relator, 
Senador Vital do Rêgo, da Paraíba. Foi um conjunto 
de esforço coletivo para tratar dessas matérias tão 
relevantes. 

Mas eu venho aqui, como pedi ao nosso Presi-
dente um espaço maior, caro Presidente Anibal Diniz, 
para falar sobre as mulheres. As estatísticas recentes 
sobre a participação feminina no mercado de trabalho 
mostram a importância da mulher para o desenvolvi-
mento econômico e social do País. A Pesquisa de Em- econômico e social do País. A Pesquisa de Em-
prego e Desemprego, elaborada pelo Departamento 
Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos 
(Dieese), mostra que aumentou o número de casas 
chefiadas por mulheres na região Metropolitana de 
Porto Alegre, no meu Estado, na nossa capital, entre 
2011 e 2012.

Com muito prazer, dou aparte ao Senador Jay-
me Campos.

O Sr. Jayme Campos (Bloco/DEM – MT) – Mi-
nha cara Senadora Ana Amélia, serei bastante rápido. 
Os assuntos que V. Exª está abordando aqui são dois 
assuntos bastante importantes, sobretudo quando fala 
da mulher, e fala da aprovação, ontem, dos royalties 
do petróleo, que vai melhorar, consequentemente, a 
receita dos Estados e dos Municípios brasileiros. Ago-
ra, na verdade, Senadora Ana Amélia, nós tínhamos 
que discutir um novo Pacto Federativo no Brasil. Esse 
negócio de fazer meia-boca, não vamos resolver, em 
hipótese alguma, a crise que se instalou nas 5.634 ci-
dades brasileiras, nos nossos Municípios. Estão todos 
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eles de pires na mão, mendigando com muita dificul-
dade, alguns sem capacidade de investir sequer um 
centavo de real em termos de obra de infraestrutura. 
Muito mal e porcamente pagam a folha e fazem o cus-
teio da máquina administrativa. Por outro lado, V. Exª 
tem acompanhado, tem discutido aqui, nesta Casa, a 
questão do Governo Federal. Hoje, temos mais de 60% 
da receita tributária do bolo na mão do Governo Fede-
ral. O pobre Município brasileiro fica com uma pequena 
fatia e o Estado com um pouquinho mais. Todavia, tem 
repassado também muita incumbência para os Municí-
pios. Fui prefeito por três mandatos, 14 anos, e faz dez 
anos que eu deixei Prefeitura. De lá para cá, aumentou 
sobremaneira a questão, naturalmente, da carga, de 
peso em relação às políticas sociais do Brasil. Somos 
favoráveis. Todavia, vão os programas, mas tem que 
ir o dinheiro. É muito fácil mandar os programas, mas 
não mandam os recursos. E, para concluir, para não 
ser longo, aqui o Senador Raupp falava em relação ao 
Orçamento. Nós temos que exigir do Governo Federal 
que se faça o cumprimento das emendas orçamentá-
rias. Lamentavelmente, é uma peça de ficção. Orça-
mento da União é uma peça de ficção. Cada Senador 
e cada Deputado Federal tem o direito a R$15 mil de 
emendas individuais e uma de emenda de bancada, e 
depois, com mais dois colegas Senadores ou Deputa-
dos, você faz uma segunda emenda. Mas não é liberado 
nada. Então, você vai às cidades mato-grossenses, eu, 
particularmente, vou ao meu Município, prometo dizer 
que vai ser liberado, e não chega o dinheiro. Quan-
do você consegue empenhar pelo menos um terço, 
ou dois terços. Mas infelizmente, também, depois de 
empenhado, o recurso não é liberado. E aqui quero 
fazer um apelo ao nosso Vice-Presidente do Senado, 
Senador Jorge Viana, ao Presidente da Mesa aqui, o 
Senador Anibal Diniz, que é da base aliada, e ao pró-
prio Raupp, líder que é, Presidente do PMDB, para que 
exijamos que o Governo Federal libere as emendas e 
para que, sobretudo, façamos um orçamento imposi-
tivo. Caso contrário, nós vamos continuar nesse ma-
rasmo. Ou seja, fala-se que se aprovou o Orçamento 
e ele, na verdade, na prática, não é executado. Estão 
aí as obras que nós temos acompanhado. As metas 
não têm sido cumpridas. É vergonhoso! O que tem sido 
liberado em relação ao orçamento de alguns órgãos 
públicos está muito aquém daquilo que tem que ser 
feito. De maneira que cumprimento V. Exª. Tenho visto 
sua luta aqui, sempre brigando em favor dos Municí-
pios brasileiros, particularmente os do seu Estado, o 
Rio Grande do Sul, que, infelizmente, também têm as 
mesmas dificuldades que têm os Municípios do Estado 
de Mato Grosso. Parabéns a V. Exª.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Obriga-
da, Senador Jayme Campos.

De fato, a União concentra 60% do que arrecada, 
os Estados ficam com pouco mais de 20% e os Mu-
nicípios ficam com o que sobra disso. Então, é muito 
complicado. Ainda mais que, no meio do caminho, o 
Governo reduz o IPI, que entra na composição do FPM, 
que é o Fundo de Participação dos Municípios, que é a 
principal fonte de receita para a maioria deles. Aí, real-
mente, não dá para fechar a conta. É muito complicado. 
Agradeço muito o aparte de V. Exª a respeito disso.

Senador Jorge Viana, amanhã é o Dia da Mulher. 
Então, eu queria que me desse pelo menos o presente 
de uns minutinhos a mais para fazer o pronunciamento. 
Em dois minutos eu não vou conseguir porque tive dois 
apartes grandes aqui, de dois Senadores...

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Já está ali mais um tempo. Será dado o tempo 
necessário, Senadora.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Obriga-
da, Presidente.

Eu estava falando sobre a presença da mulher 
no aspecto econômico. 

No período em que foi feito o levantamento em 
Porto Alegre, o índice de “mulheres chefes do lar” pas-
sou de 33,3% para 34,8%, segundo a pesquisa feita 
também com base em dados da Fundação Gaúcha do 
Trabalho e Ação Social e da Fundação de Economia 
e Estatística. Isso significa que a renda das mulheres, 
cada vez mais, representa a principal ou a única fonte 
financeira das famílias. Em média, 80% da renda fa-
miliar é formada por mulheres. Os números do IBGE 
mostram que, duas décadas atrás, as mulheres repre-
sentavam 38,8% das pessoas ocupadas no Brasil. Em 
2011, elas já eram 42,3% dos trabalhadores no país.

Aliás, amanhã, na cidade de Não-Me-Toque, no 
Alto Jacuí, estarei falando para as mulheres produto-
ras rurais. Como a expectativa de vida das mulheres 
está aumentando, cada vez mais viúvas são obrigadas 
a continuar tocando os negócios dos maridos quando 
eles morrem.

Esses dados são muito relevantes, especialmen-
te às vésperas do Dia Internacional da Mulher, que 
será celebrado amanhã. Um sinal importante sobre as 
mudanças em curso na sociedade brasileira. As últi-
mas eleições municipais, em 2012, mostraram como 
a mulher ganhou mais espaço na política. Hoje elas 
comandam 12% das prefeituras municipais.

Comparado a 2008, o número de prefeitas 
aumentou 31%, segundo o Tribunal Superior Elei-
toral. São mais de 660 mulheres prefeitas em todo 
o País, considerando que temos 5568 Municípios. 
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A eleição, claro, da primeira mulher Presidente da 
República, Dilma Rousseff, também marca o início 
de uma nova fase da política brasileira. Na verdade, 
para a condição feminina, um verdadeiro divisor de 
águas. O empoderamento da mulher na política tem 
um primeiro grande passo com a eleição da Presi-
dente Dilma Rousseff.

No meu Estado, a deputada estadual, Silvana Co- deputada estadual, Silvana Co-
vatti, do meu Partido, foi a mais votada no Rio Grande 
do Sul em 2010, com 85 mil votos. Lá o PP é presidido 
pela Ana Regina, possui 7 prefeitas, 12 vice-prefeitas 
e 183 vereadoras. No Rio Grande do Sul, de 497 cida-
des, 35 elegeram prefeitas para os próximos 4 anos. 
No Brasil, dos 513 Deputados Federais brasileiros, 47 
são mulheres. No Senado, dos 81 Senadores, 12 são 
mulheres. Outras três estão afastadas. Duas delas, 
Marta Suplicy, nossa Ministra da Cultura, e Gleisi Ho-
ffmann, no importante Gabinete Civil da Presidência 
da República. Marisa Serrano renunciou ao seu man-
dato no Senado para assumir como Conselheira do 
Tribunal de Contas do Mato Grosso do Sul, e Rosalba 
Ciarlini deixou o Senado para assumir o Governo do 
Rio Grande do Norte.

São, portanto, dados que comprovam o aumen-
to da confiança da população nas representantes 
mulheres.

No Judiciário, também temos bons exemplos: 
as Ministras Carmem Lúcia e Rosa Maria Weber, do 
meu Estado do Rio Grande do Sul, ambas do Supre-
mo Tribunal Federal, que inaugurou a presença das 
mulheres com a Ministra Ellen Gracie, que chegou a 
presidir a Suprema Corte. Vale lembrar também a ex-
-primeira-dama, a antropóloga Ruth Cardoso, a médi-
ca e fundadora da Pastoral da Criança, Zilda Arns, e 
a farmacêutica cearense Maria da Penha, que deu o 
nome à Lei nº 11.340, de 2006, sobre a violência do-
méstica no Brasil, que é uma referência mundial na 
proteção às mulheres.

Ainda sobre o Judiciário, queria fazer um registro 
da presença da Ministra Eliana Calmon, que presidiu 
o Conselho Nacional de Justiça, com um papel de ex-
trema relevância para a questão da moralização e dos 
trabalhos efetivos do Poder Judiciário.

Faço questão também de me referir à Ministra 
Fátima Nancy, do STJ, que é da minha cidade, Lagoa 
Vermelha, e à Ministra Cristina Peduzzi, de Bajé, do 
Tribunal Superior do Trabalho, e a tantas outras va-
lorosas mulheres que integram as cortes superiores.

A Drª Cláudia Lyra, que está aqui, e a Drª Doris 
Peixoto, mulheres valorosas, têm uma representação 
que orgulha a todas nós, não porque são nossas cola-

boradoras efetivas, mas pela relevância do papel que 
desempenham.

Drª Cláudia, eu queria lhe agradecer e cumpri-
mentá-la. Ontem, a senhora foi incansável, ficou horas 
de pé ao lado do Presidente. As pessoas, talvez, não 
entendam, mas é impossível – o Regimento não permite 
– que ela se sente ao lado do Presidente. As cadeiras 
da mesa são só para os Parlamentares. E a senhora 
ficou ali, ao longo de toda aquela longa sessão, que 
foi terminar mais de 2 horas da madrugada, com toda 
coragem e com toda disposição. Então, como mulher, 
como Senadora, eu queria agradecer-lhe e cumprimen-
tá-la. É um orgulho muito grande a sua dedicação, o 
seu conhecimento de Regimento Interno. A senhora 
sabe de cor e salteado um livro grosso que nós temos 
dificuldades de entender. Há muitas resoluções e ela 
sabe tudo – muda e ela já sabe. 

E a Drª Doris Peixoto, também no comando da 
Casa. 

(Soa a campainha.)

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Então, 
ontem, realmente, foi a revelação clara da importância 
do papel dessas mulheres valorosas. Eu tenho certeza 
de que o Presidente, nosso querido Jorge Viana, tam-
bém partilha disso, como eu e os demais Senadores 
desta Casa. Então, eu queria renovar às senhoras...

Eu queria falar também que houve avanços, sim, 
com a Lei Maria da Penha, mas preocupa muito a vio-
lência contra a mulher. Medo, vergonha, humilhação e 
dor são sentimentos recorrentes entre as vítimas de 
agressão. O mais grave é que a violência ocorre den-
tro das casas, na maioria das vezes, envolvendo as 
relações afetivas. 

A Organização das Nações Unidas calcula que, 
em cada 10 mulheres, 7 passarão por algum tipo de 
violência física ou sexual ao longo da vida. É uma 
tragédia. Os dados, inclusive, são parte de uma re-
portagem de capa publicada, nesta semana, pela 
revista IstoÉ. 

No Brasil, apesar das leis avançadas, os índices 
de violência estão entre os maiores do mundo, o que 
é uma vergonha para nós, brasileiros e brasileiras. 

(Soa a campainha.)

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – De acordo 
com dados da Secretaria de Políticas para as Mulheres, 
entre 1980 e 2010, 92 mil mulheres foram assassina-
das no Brasil, sendo 43.700 vítimas somente na última 
década. Isso coloca o nosso País na preocupante e 
vergonhosa 7ª posição no ranking dos países com os 
maiores índices de homicídios femininos do mundo.
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Fernanda Grasielly, de 25 anos, foi esfaqueada 
pelo ex-marido enquanto trabalhava numa loja, em 
um Shopping de Brasília – e o Senador Rodrigo Rol-
lemberg há pouco falou sobre o aumento da violência 
aqui, no Distrito Federal, e no Entorno –, e o caso Eli-
za Samudio, cujo julgamento do ex-amante, o goleiro 
Bruno Fernandes, agora está ocorrendo, são alguns 
fatos recentes que comprovam as aterrorizantes es-
tatísticas da violência contra a mulhere. 

Quanto ao atendimento médico às mulheres, os 
fatos também preocupam. Recebi hoje, Senador Jorge 
Viana, uma mensagem da jovem Fernanda Bernardo 
Fernandes. Ela tem apenas 35 anos e é de Sorocaba, 
São Paulo. Lamentavelmente, ela perdeu o esperado 
primeiro filho, Lucas Emanuel, depois de 26 horas em 
trabalho de parto, sem a devida assistência do Siste-
ma Único de Saúde.

Essa mãe chora, com toda razão, a dor de um 
filho pelo qual ela esperou durante muito tempo. Ela 
fez tratamento para ter esse filho, e ele morreu por falta 
de assistência ou por imperícia médica. 

Por todos esses relatos chocantes, é nosso de-
ver enaltecer exemplos de mulheres que conseguiram 
superar o preconceito, a violência e a impunidade e 
cobrar ações do Poder Público.

Ao dar transparência e visibilidade às questões 
que afetam a vida e a autoestima das mulheres, esta-
mos dando passos firmes para uma sociedade mais 
justa e colaborativa. 

Faço questão, até, de me referir às mulheres do 
meu Estado. A escritora Letícia Wierzchowski, que 
abordou de modo magistral a condição feminina no li-
vro A Casa das Sete Mulheres, que retrata um período 
importante da história do Rio Grande. Outra brilhante 
mulher, Lya Luft, que escreve na revista Veja e que 
encanta com suas crônicas, e, claro, Martha Medeiros. 

E encerro, meu caro Presidente, Sras e Srs. Se-
nadores, com uma crônica para tornar mais leve esta 
sessão, a crônica de Martha Medeiros. Senador Valdir 
Raupp, tenho certeza de que V. Exa vai gostar muito. 
Todos os Senadores gostarão muito, todas as mulhe-
res gostarão muito.

Mulherão, de Martha Medeiros: 

Peça para um homem descrever um mulherão. 
Ele imediatamente vai falar do tamanho dos 
seios, da medida da cintura, do volume dos 
lábios, das pernas, bumbum ou cor dos olhos. 
Ou vai dizer que mulherão tem que ser loira, 
1,80m, siliconada, sorriso colgate.
Mulherões, dentro deste conceito, não existem 
muitas: a Vera Fischer, a Leticia Spiller, a Malu 
Mader, a Adriane Galisteu, Lumas e Brunas. 

Agora pergunte para uma mulher o que ela 
considera um mulherão e você vai descobrir 
que tem uma em cada esquina.
Mulherão é aquela que pega dois ônibus por 
dia para ir ao trabalho e mais dois para voltar 
para casa, e, quando chega em casa, encon-
tra um tanque lotado de roupa e uma família 
morta de fome.
Mulherão é aquela que vai de madrugada para 
a fila garantir matrícula na escola e aquela 
aposentada que passa horas em pé na fila do 
banco para buscar uma pensão de 100 reais.
Mulherão é a empresária que administra de-
zenas de funcionários de segunda a sexta, e 
uma família todos os dias da semana.

Mulherão é quem volta do supermercado segu-
rando várias sacolas depois de ter pesquisado preços 
e feito malabarismo com o orçamento.

Mulherão é aquela que se depila, que passa cre-
mes, que se maquia, que faz dieta,...

(Soa a campainha.)

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – ...que 
malha, que usa salto alto, meia-calça, ajeita 
o cabelo e se perfuma, mesmo sem nenhum 
convite para ser capa de revista.
Mulherão é quem leva os filhos na escola, 
busca os filhos na escola, leva os filhos para 
a natação, busca os filhos na natação, leva 
os filhos para a cama, conta histórias, dá um 
beijo e apaga a luz.
Mulherão é aquela mãe de adolescente que 
não dorme enquanto ele não chega e que de 
manhã bem cedo já está de pé, esquentando 
o leite [e o café].
Mulherão é quem leciona em troca de um sa-
lário mínimo, é quem faz serviços voluntários, 
é quem colhe uva, é quem opera pacientes, 
é quem lava roupa pra fora, é quem bota a 
mesa, cozinha o feijão e à tarde trabalha atrás 
de um balcão.
Mulherão é quem cria filhos sozinha, quem 
dá expediente de oito horas e enfrenta 
menopausa,TPM, menstruação.
Mulherão é quem arruma os armários, coloca 
flores nos vasos, fecha a cortina para o sol não 
desbotar os móveis, mantém a geladeira cheia 
e os cinzeiros vazios.
Mulherão é quem sabe onde cada coisa está, 
o que cada filho sente e qual o melhor remé-
dio pra azia.
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Lumas, Brunas, Carlas, Luanas e Sheilas: mu-
lheres nota dez no quesito lindas de morrer, 
mas mulherão é quem mata um leão por dia

Muito obrigada.

Durante o discurso da Srª Ana Amélia, o Sr. 
Anibal Diniz deixa a cadeira da Presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Jorge Viana, 1º Vice-
-Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Cumprimento V. Exª, Senadora Ana Amélia.

Fiz questão aqui de estender seu tempo pelo 
prazo necessário para que V. Exª concluísse em ho-
menagem às mulheres brasileiras que V. Exª tão bem 
representa nesta Casa. Sei que esse é o sentimento 
de todos.

Tivemos o privilégio de ouvir – eu particularmen-
te – a fase final do discurso de V. Exª. A sua presença 
aqui engrandece as mulheres.

Eu não tenho dúvida de que o Acre é um dos 
Estados que mais teve mulheres nos representando 
aqui. Foram três Senadoras: Drª Laélia de Alcântara, 
Drª Íris Célia e a grande Marina Silva. É um dos pou-
cos Estados que teve essa representação.

A senhora, eu acho, é a segunda Senadora a 
representar aqui o Rio Grande. Antes, foi a Senadora 
Emilia.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – E o seu 
Acre tem a Glória Perez também.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Então, eu queria cumprimentar a senhora e di-
zer que sobre essa observação que V. Exª fez, de as 
pessoas que trabalham aqui não poderem se sentar, a 
Câmara já resolveu. E eu estou disposto a apresentar...
Ontem mesmo, na Mesa Diretora, pois a Drª Claudia 
ou alguém que trabalha 6, 7h, sem se sentar, como 
foi ontem, possa também se sentar aqui, auxiliando a 
Presidência.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Cumprimento V. Exª.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) – 

Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Pela ordem, Senador Valdir Raupp.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
gostaria de pedir a V. Exª, se fosse possível, ler, daqui 
a pouquinho, o que foi encaminhado pela Câmara, no 
dia de hoje, para cá, o PLC nº 2, oriundo do Executi-
vo, de 2013, que trata da transposição dos servidores 
de Rondônia.

É uma luta nossa. Ela começou com a Senadora 
Fátima, comigo, com o Senador Amir. Hoje, estamos 
aqui eu, o Senador Cassol, o Senador Acir Gurgacz. Lá 
na Câmara dos Deputados, a Deputada Maria Raupp 
fez encaminhamento, pegou assinatura de Líderes e 
aprovou, no dia de ontem, em regime de urgência, esse 
projeto do Executivo. E eu estarei fazendo o mesmo, 
dando entrada aqui, depois da leitura desse PLC, de 
um requerimento, pedindo também urgência, pois eu 
sei que temos aqui, pelo Regimento do Senado Fede-
ral, duas sessões para que possamos votar o regime 
de urgência.

Então, já peguei assinatura da grande maioria 
dos Líderes dos Partidos do Senado para, daqui a 
pouco, dar entrada na Mesa nesse requerimento, pe-
dindo urgência na votação deste projeto, do PLC – re-
pito – nº 2, de 2013. Esse projeto é muito importante, 
Sr. Presidente, para o Estado de Rondônia. É muito 
importante para os servidores, para o Governo, para 
a população, que está esperando isso – por que não 
dizer – há quase trinta anos, desde quando foi criado 
o Estado de Rondônia, quando era território.

Então, peço a gentileza de V. Exª para fazer a lei-
tura; e, logo em seguida, estarei dando entrada nesse 
requerimento. E se V. Exª pudesse ainda ler o requeri-
mento, na sessão de hoje, para que possamos votá-lo 
na semana que vem, na terça ou na quarta-feira da 
semana que vem.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Eu cumprimento V. Exª.
Sei da preocupação de V. Exª e da Bancada de 

Rondônia com esse tema. Acaba de chegar à Mesa Di-
retora dos trabalhos essa matéria, oriunda da Câmara 
dos Deputados. E faremos o possível, dentro do que 
estabelece o Regimento, para que essa matéria seja 
incluída ainda hoje e que possa começar a tramitação 
aqui, no Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – A Presidência recebeu, da Câmara dos Depu-
tados, o Projeto de Lei da Câmara nº 2, de 2013 (nº 
4.787/2012, na Casa de origem), de iniciativa da Pre-
sidência da República, que dispõe sobre as tabelas 
de salários, vencimentos, soldos e demais vantagens 
aplicáveis aos servidores civis, aos militares e aos em-
pregados oriundos do ex-Território Federal de Rondô-
nia integrantes do quadro em extinção de que trata o 
art. 85 da Lei nº 12.249, de 11 de junho de 2010, e dá 
outras providências.

É o seguinte o Projeto:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – O Projeto de Lei da Câmara n° 2, de 2013, 
vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Eu convido, para fazer uso da palavra, o Sena-
dor Fernando Collor, como orador inscrito, em permuta 
com a Senadora Angela Portela.

Passo a direção dos trabalhos para a querida 
Senadora Ana Amélia, tendo em vista que tenho de 
me ausentar.

O Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a 
cadeira da Presidência, que é ocupada pela 
Srª Ana Amélia. 

O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco/PTB – AL 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Exmª Srª Senadora Ana Amélia, Presidente desta 
sessão, Srªs e Srs. Senadores, a construção do modelo 
constitucional do Judiciário brasileiro com relação ao 
Supremo Tribunal Federal combina o perfil americano 
e o europeu, atribuindo à nossa Suprema Corte um 
duplo papel: primeiro, o de órgão de cúpula do contro-
le difuso de constitucionalidade, atuando no terceiro 
grau de jurisdição: e, segundo, o de órgão especial e 
originário no sistema concentrado, com competência 
exclusiva e única. 

A magnitude dessas atribuições que, por tanto 
tempo, passou ao largo da percepção institucional em 
maior medida – mas não de menor importância –, tam-
bém da percepção popular, vem ganhando extrema e 
evidente importância nos últimos tempos com o cres-
cente protagonismo assumido pelo Supremo Tribunal 
Federal e, igualmente, pelas delicadas questões que 
lhe vêm sendo submetidas. As decisões da nossa Su-
prema Corte passaram da frieza das paredes do Tribu-
nal para a grande mídia e, por ela, ao povo brasileiro.

Esse movimento levou, paralelamente, à percep-
ção de deficiências a comprometer o endosso institu-

cional, republicano e democrático do perfil do Supremo 
Tribunal Federal. Efetivamente, vêm se acumulando, 
nos últimos anos, as críticas ao modelo constituciona-
lizado para a composição deste Tribunal.

A todas as luzes, Srª Presidente, trata-se de sis-
tema defasado e que demanda urgente atualização, 
com o objetivo declarado de se conduzir à elevada con-
dição de integrante da nossa Corte Constitucional as 
melhores mentes jurídicas de nosso País, impregnadas 
de formação jurídica e humanística que permita àque-
le Tribunal oferecer respostas efetivas às demandas 
que lhe chegam. Como já dito, a intensa penetração 
e repercussão jurídica, social, econômica, política e 
institucional das questões submetidas ao deslinde do 
órgão de cúpula do Judiciário pátrio demandam que 
seja repensado o modelo hoje vigente.

Como premissa, devemos, a todo custo, evitar o 
erro de se tentar replicar no Brasil modelos importa-
dos, que germinaram sobre características políticas, 
humanas, sociais e institucionais estranhas à nossa 
realidade e que, exatamente por isso, jamais fortifica-
rão satisfatoriamente na nossa realidade.

Em apertada síntese, colhe-se no Direito com-
parado o seguinte quadro:

A Suprema Corte dos Estados Unidos da América 
– cuja composição é regrada por normas infraconsti-
tucionais – é feita sem que estejam consolidados re-
quisitos capacitários, sendo a escolha eminentemente 
política, a critério do Presidente da República e apro-
vação do Senado, aproximadamente como praticado 
hoje no Brasil. 

Ocorre assim um forte componente político, cujos 
efeitos potencialmente deletérios são afastados pela 
robustez, pela seriedade e exuberância institucional dos 
órgãos envolvidos lá nos Estados Unidos da América. 
Os nove membros da Suprema Corte são investidos 
sem mandato e sem limite de idade, atuando enquan-
to bem servirem à nação americana, expostos apenas 
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a processo de impeachment. A única exigência para 
investidura é a comprovação de inexistência de víncu-
los com o Poder Executivo e com o Poder Legislativo.

O Tribunal Constitucional austríaco é externo à 
estrutura dos Poderes Executivo, Legislativo e Judici-
ário, mas a inexistência de autonomia administrativa o 
deixa exposto à força do Poder Executivo. É uma Corte 
composta de quatorze membros, todos vitalícios, so-
mente podendo perder o cargo por decisão judicial e 
com aposentadoria compulsória aos 70 anos de ida-
de. São investidos por dois caminhos: pelo Executivo 
e pelo Legislativo. Ao Executivo incumbe nomear seis 
dos seus membros mais o Presidente e o Vice-Presi-
dente, entre magistrados e professores universitários 
de Direito. Ao Legislativo incumbe nomear os seis 
membros restantes, por ação do Conselho Nacional, 
que corresponde à nossa – mais ou menos – Câmara 
dos Deputados, e do Conselho Federal, que equivale 
ao Senado Federal. Há uma relação nas nominatas 
aos partidos com maior representação no parlamento.

O Conselho Constitucional francês é composto 
por ex-Presidentes da República, com mandato vitalí-
cio, além de mais nove membros, com mandato único 
de nove anos, sendo três escolhidos pelo Presiden-
te da República, três pelo Presidente da Assembleia 
Nacional e três pelo Presidente do Senado. Não há 
qualquer espécie de requisito prévio para a escolha, 
inclusive formação jurídica, e, igualmente, não há limite 
de idade mínima e máxima.

O Tribunal Constitucional alemão compõe-se 
de dezesseis membros, divididos em dois Senados – 
que correspondem aqui em nossa Justiça às Turmas 
ou Câmaras –, situados no mesmo plano hierárquico. 
Em cada um, três juízes deverão ser escolhidos entre 
juízes dos Tribunais Federais superiores – ou seja, do 
Supremo, do Trabalho, do Administrativo, do Social e 
de Finanças –, e os demais, livremente. A escolha é 
feita por eleição pelo Parlamento Federal, o Bundestag 
– que corresponde à nossa Câmara dos Deputados –, 
e pelo Conselho Federal, o Bundesrat – que equivale 
ao nosso Senado Federal –, sendo metade dos esco-
lhidos para cada um. A investidura se dá por mandato 
de 12 anos, vedada a recondução, com limite de ida-
de mínimo de 40 anos e máximo de 68 anos para o 
exercício da magistratura.

O Tribunal Constitucional de Portugal é formado 
por 13 juízes divididos em duas sessões, sem hierar-
quia. A investidura ocorre por duas formas distintas: por 
escolha pela Assembleia da República (10 membros), 
por eleição entre as candidaturas apresentadas; e por 
cooptação pelo próprio tribunal (três membros). Des-
ses membros, seis devem ser oriundos de tribunais, 
ou seja, do Supremo Tribunal de Justiça, dos tribunais 

judiciais de primeira e segunda instância, do Supremo 
Tribunal Administrativo e dos demais tribunais admi-
nistrativos e fiscais. Dos outros sete juízes, é exigida 
apenas a formação acadêmica em Direito. Todos os 
membros possuem mandato de nove anos, sem apo-
sentadoria compulsória ou limites de idade mínima e 
máxima, sendo proibida a recondução.

No que tange às competências das diversas su-
premas cortes, um célere exame revela a sobrecarga 
imposta ao nosso Supremo Tribunal Federal, na medida 
em que, somente quanto ao controle de constitucio-
nalidade, o modelo brasileiro, como já dito, combina 
os critérios difuso – nos casos concretos, em qualquer 
processo e juízo – e concentrado, por via das Ações 
Diretas de Inconstitucionalidade, Ação Declaratória de 
Constitucionalidade e da Arguição de Descumprimento 
de Preceito Constitucional. Nas demais cortes, via de 
regra, adota-se apenas um dos modelos.

Sra Presidente, Sras e Srs. Senadores, da análise 
dessa valiosa experiência estrangeira e com foco para 
a realidade, as instituições e os mecanismos de poder 
no Brasil, são colhidos subsídios básicos da Proposta 
de Emenda à Constituição no 3 de 2013, que apresentei 
no último dia 20 de fevereiro, com mais 29 Senadores 
que a subscreveram, ou seja, são coautores, e aos 
quais, de antemão, agradeço pelo apoio.

São os pontos centrais de nossa proposição: 

a) a investidura por mandato; 
b) o aumento numérico na composição da Corte; 
c) o aumento da idade para aposentadoria com-
pulsória e para nomeação; 
d) a adoção de lista quádrupla para indicação;
e) o estabelecimento de restrições às indicações;
f) a elevação da maioria do Senado Federal ne-
cessária à aprovação da indicação presidencial.

Para melhor detalhar esses pontos, Srª Presiden-
te, enumera-se cada um deles:

1. A investidura por mandato tem por objetivo 
garantir a necessária atualização ideológica nas 
linhas construtoras das decisões do Supremo 
Tribunal Federal, mediante a renovação de seus 
quadros. Assim, é fixado o mandato de 15 anos, 
mantendo-se aos atuais integrantes a regra em 
vigor, sem mandato.
2. O aumento numérico para 15 ministros na 
composição do Supremo emerge do desafiador 
volume processual no aguardo do pronuncia-
mento daquela Corte, e homenageia o princípio 
da celeridade processual, insculpido no art. 5º, 
inciso LXXVIII, da Constituição Federal. 
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Nesse diapasão, Srª Presidente, faço aqui um 
parêntese: não bastasse a enorme quantidade de pro-
cessos sob a égide do Supremo – somente em 2010, 
por exemplo, o Supremo julgou mais de 103 mil ações 
– outro fator que retarda os trabalhos ordinários da-
quela Corte é o sistema de empréstimo de ministros 
do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de 
Justiça ao TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. 

Trata-se de modelo que retira precioso tempo e 
energia dos ministros para desenvolver atividades que 
também já se acumulam na Justiça Eleitoral. Além disso, 
o fim da atuação paralela dos Ministros no TSE evitaria 
a antecipação de entendimentos em processos que, 
porventura, cheguem ao Supremo Tribunal Federal. 

Talvez, Srª Presidente – e aqui deixo para refle-
xão desta Casa –, é chegada a hora de resolvermos 
em definitivo esse problema com a criação da carreira 
própria para Ministros do TSE e dos TREs.

3. O aumento da idade para aposentadoria com-
pulsória é fixada em 75 anos. A regra atual de 70 anos 
revela-se, hoje, defasada e incompatível com a realida-
de da maioria dos ministros. Recentes casos mostraram 
o desvínculo obrigatório de ministros em plenas condi-
ções físicas, mentais e intelectuais para continuarem 
exercendo a magistratura máxima de nosso País. Além 
do mais, valoriza-se com a proposta a experiência e a 
maturidade, bem como o reconhecimento dos servi-
ços prestados. De toda forma, mantém-se a idade de 
70 anos para a aposentadoria voluntária, com provi-
mentos integrais. O mesmo conceito, especialmente 
quanto à valorização da experiência, da maturidade e 
do acúmulo de conhecimento, justifica elevar a idade 
mínima de 35 anos para 45 anos para ser nomeado 
Ministro do Supremo Tribunal Federal.

4. A adoção de lista quádrupla para escolha de 
Ministro pelo Presidente da República objetiva arre-
fecer o processo político que se esconde nas indica-
ções de Ministros e, ao mesmo tempo, valorizar as 
instituições integrantes do mundo jurídico dando-lhes 
a competência para sugerir nomes. Assim, os quatro 
nomes a serem levados à escolha do Presidente da 
República serão extraídos de deliberação dos Tribunais 
Superiores, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 
do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) 
e, por fim, da Ordem dos Advogados do Brasil, cada 
qual sugerindo uma indicação.

5. A obrigatoriedade de dois terços do Senado 
para a aprovação do nome indicado pelo Presidente 
da República presta-se a consolidar uma maioria efeti-
vamente representativa da vontade da Câmara Alta do 
Congresso Nacional. A regra de hoje prevê a maioria 
absoluta. Assim, a exigência de 54 votos favoráveis 
em vez de 41, certamente dará mais peso institucio-

nal ao novo integrante da Corte e, ao mesmo tempo, 
demandará maior responsabilidade às indicações dos 
nomes e ao próprio Senado ao apreciá-los.

6. As restrições veiculadas visam a eliminar, ou 
reduzir ao mínimo, a influência política que se possa 
pretender usar para pavimentar o acesso à elevada 
condição de Ministro da Suprema Corte brasileira. Para 
tanto, são criadas regras da chamada quarentena, 
estipulando que não poderá integrar a lista quádrupla 
quem, nos quatro anos anteriores, tenha ocupado car-
go de Ministro de Estado, Presidente de agência regu-
ladora, Advogado-Geral da União ou mandato eletivo 
no Congresso Nacional, e, ainda, que tenha sofrido 
condenação criminal por órgão colegiado.

Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é sempre 
oportuno lembrar, a partir da lição de Oscar Vilhena, 
que a história do Supremo Tribunal Federal no Brasil 
apresenta episódios que já faziam detectáveis necessi-
dades de alteração. Referindo-se ao governo Floriano 
Peixoto, esse doutrinador anota que:

As diversas intervenções – mais ou menos 
incisivas – a que foi submetido o Tribunal nes-
se período são prova do desconforto que o 
Supremo provocou para alguns presidentes. 
Floriano Peixoto não preencheu por um longo 
período as vagas de juízes que se aposenta-
ram, inibindo, dessa forma, a possibilidade 
do Supremo de julgar, uma vez que não era 
alcançado o quorum mínimo previsto por lei 
para o seu funcionamento. Ao fazê-lo, nomeou 
o médico Barata Ribeiro, que foi Ministro por 
mais de um ano, até que o Senado anulasse 
a sua nomeação. Também buscou nomear os 
generais Galvão de Queiroz e Ewerton Qua-
dros, que não tomaram posse. O Presidente 
Hermes da Fonseca também deixou de acatar 
decisões do Supremo, o que gerou protestos 
por parte dos Ministros Pedro Lessa e Amara 
Cavalcanti. (Supremo Tribunal Federal: juris-
prudência política, publicada na Revista dos 
Tribunais, 1994, p. 74.)

No período Vargas, o citado autor anota:

No Período Vargas, do padrão de relaciona-
mento que variou na Primeira República, entre 
o conflito e a submissão do Supremo em re-
lação ao governo, prevaleceu a submissão. O 
reconhecimento pelo Supremo Tribunal Fede-
ral do governo provisório instaurado em 1930 
foi manifestado alguns dias após a tomada do 
poder por Getúlio Vargas, pelo seu Presiden-
te Godofredo Xavier da Cunha, ao transmitir 
ao Presidente da República os [– aspas –] 
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“melhores votos” para o governo de fato, que 
se instalara. (Também do mesmo livro, p. 75.)

Oferecemos, assim – e por isso a presente pro-
posta de emenda à Constituição –, à análise e decisão 
inicial do Senado Federal, confiantes de que saiba o 
constituinte reformador interpretar corretamente os 
reclamos abundantes pelas alterações que se fazem 
tão necessárias.

Era o que tinha a dizer, Srª Presidente, Senado-
ra Ana Amélia, Srªs e Srs. Senadores, agradecendo, 
mais uma vez, a V. Exª a tolerância do tempo que me 
foi concedido.

Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Obrigada, Presidente, Senador Fernando Collor.
De fato, essa reforma no Judiciário poderá evitar 

o que estamos vivendo agora, eleições municipais fora 
de época, porque não foram julgadas as impugnações 
em tempo adequado, e, por isso, essa questão repre-
senta um custo adicional para a sociedade, que, no 
fim, paga essa conta. Talvez um tribunal especializado 
na área eleitoral seja uma das alternativas, além do 
conjunto das propostas que V. Exª apresenta.

Cumprimentos.
O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco/PTB – AL) 

– Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Convido para fazer uso da palavra, pela Lide-
rança do PMDB, o Senador Eduardo Braga. 

Pelo Regimento, Senador Alvaro Dias, V. Exª está 
inscrito para comunicação inadiável. É um orador ins-
crito, um líder e uma comunicação inadiável. Depois 
do Senador Eduardo Braga, há um orador e V. Exª fa-
lará em seguida.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM. 
Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Srª Presiden-
ta, Srs. Senadores, Srªs Senadoras. Faço questão, Srª 
Presidenta, de vir, no dia de hoje, à tribuna, primeiro, 
para que, em nome da Liderança do Governo, possa-
mos cumprimentar o Congresso Nacional pelo diálogo 
federativo que estamos cada vez mais empreendendo e 
buscando estabelecer a partir do Congresso Nacional. 

As questões federativas precisam, efetivamente, 
de uma resposta para Estados, Municípios, e a rela-
ção da União passa exatamente pelo exercício desse 
processo democrático, do diálogo federativo, a partir 
da representatividade do povo na Câmara dos Depu-
tados, e a representatividade da Federação no Sena-
do da República.

Portanto, o dia de ontem foi um dia para que pu-
déssemos estabelecer exatamente a importância e o 
destaque que o Congresso Nacional tem nesse diálo-
go federativo. E, nesse sentido, quero cumprimentar 

a condução dos trabalhos do Congresso Nacional, 
realizada no dia de ontem pelo Presidente Renan Ca-
lheiros, bem como a importante decisão do Presidente 
Sarney, quando estava à frente da Presidência do Se-
nado, para que pudéssemos debater de forma federa-
tiva a questão dos royalties do petróleo e a questão do 
veto dos royalties do petróleo, como foi estabelecido, 
ontem, no Congresso Nacional.

E, vejam, quando se estabelece um debate so-
bre questões federativas, não se trata, Senador Walter 
Pinheiro, de encontrar vencedor e vencidos. Trata-se 
de se debater a representatividade da Federação. E 
é dever do Senado, da Câmara dos Deputados, do 
Governo Federal, da União, portanto, fazer com que o 
diálogo federativo seja permanente e que nós possa-
mos, nesta Casa, diante de questões extremamente 
importantes para o pacto federativo, como, por exemplo: 
a discussão do Fundo de Participação dos Estados, 
que V. Exª relatou; como, por exemplo, a questão do 
ICMS interestadual, que está neste momento sendo 
debatido, sob a coordenação e a relatoria do Senador 
Delcídio do Amaral, na Comissão de Assuntos Econô-
micos do Senado da República; como, por exemplo, 
a questão das dívidas públicas e do indicador das dí-
vidas públicas dos Estados e Municípios, que neste 
momento está com um projeto de lei encaminhado 
por Sua Excelência, a Presidenta da República, para 
a Câmara dos Deputados e para o qual será designa-
do relator na próxima semana, creio, pelo nosso Pre-
sidente Henrique Alves, estabelecendo-se, portanto, 
o início do processo legislativo para mais um ganho 
federativo importante.

Portanto, esse diálogo federativo é essencial, e 
nós não podemos, Srª Presidenta, entender que este 
diálogo deve ser, portanto, estabelecido única e exclu-
sivamente para a análise fria e superficial de que há 
vencidos e vencedores. 

Quero, portanto, aqui, conclamar ao entendimen-
to, conclamar ao diálogo em torno da questão federa-
tiva, porque estamos, inclusive, às vésperas de uma 
votação importante no diálogo federativo – eu me re-
firo ao Fundo de Participação dos Estados – aqui, no 
Senado, através de lei complementar, cujo Relator é 
o Senador Walter Pinheiro.

Quero, também, tratar, Srª Presidenta, de uma ou-
tra questão que reputo importante. Ontem, no aspecto 
federativo, a Presidenta Dilma Rousseff reúne-se com 
governadores e prefeitos para discutir investimentos 
públicos por meio do Projeto PAC, na aceleração dos 
nossos investimentos em infraestrutura, na melhoria 
das condições para que o País possa se modernizar 
neste enfrentamento. 
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O Brasil de dez anos atrás era um país do futu-
ro, que se discutia e se olhava como um país do ter-
ceiro mundo, que tinha dívidas com o FMI, que tinha 
questões estruturantes importantes na sua economia 
e que, hoje, dez anos depois, é um País emergente, 
é um País que é a sexta economia do mundo e que 
está enfrentando déficits de infraestrutura históricos. 

Ora, tentar politizar um encontro federativo como 
aquele de ontem, transformando-o num encontro elei-
toreiro, é, sem nenhuma dúvida, Senador Walter Pi-
nheiro, Senador Presidente José Sarney e outros aqui 
presentes, efetivamente, um exagero daqueles que 
querem antecipar o processo eleitoral.

Subo a esta tribuna hoje para eliminar qualquer 
tentativa de diminuir os feitos do Governo da Presidenta 
Dilma, no sentido de fortalecer esse diálogo federativo 
e de fortalecer os investimentos para que o País possa 
se modernizar.

Sem ter em que se apoiar, alguns querem insis-
tir em falsas verdades que criam fatos fantasiosos em 
relação aos projetos aqui iniciados e continuados pelo 
Governo da Presidenta Dilma. 

Em janeiro do corrente ano, quando da realização 
do Encontro Nacional de Prefeitos, nossa Presidenta 
anunciou um pacote de aproximadamente R$66 bi-
lhões, pacote este que já estaria previsto na segunda 
etapa do Programa de Aceleração do Crescimento.

É importante destacar que o Programa de Acele-
ração do Crescimento teve inicio ainda no governo do 
Presidente Lula e que nós estamos, neste momento, 
na sua segunda fase e em elaboração de uma tercei-
ra fase, numa demonstração de que a continuidade, o 
planejamento, a estratégia de construção de um mo-
delo moderno para a infraestrutura brasileira e para a 
economia brasileira trazem ganhos importantes para 
o nosso povo e para nossa gente.

Acerca do encontro com governadores e prefeitos, 
no dia de ontem, gostaria de destacar que a Presiden-
ta Dilma não fez nenhum relançamento de programa 
anteriormente anunciado, mas, sim, um detalhamento 
da aplicação de parte do valor anunciado. Ou seja: o 
que ocorreu foi a divulgação das listas de obras que fo-
ram selecionadas para receber esses recursos. Houve, 
portanto, o diálogo federativo necessário para imple-
mentação de políticas públicas entre União, Estados 
e Municípios. O esclarecimento da Presidenta foi no 
sentido de informar aos participantes da reunião, go-
vernadores e prefeitos, portanto, chefes dos Executivos 
estaduais e municipais, que aproximadamente R$16 
bilhões seriam para saneamento básico, cerca de R$8 
bilhões para projetos de mobilidade urbana e mais R$8 
bilhões para obras de pavimentação.

Gostaria de frisar que em momento algum en-
tendemos que isso é um relançamento de programas, 
até porque, como é do conhecimento de todos, já foi 
anunciado que outros projetos serão selecionados e 
receberão mais de R$31 bilhões até o mês de abril.

Estamos comprometidos com todas as execuções 
das obras do Programa de Aceleração do Crescimento. 
E o detalhamento feito para governadores e prefeitos, 
repito, chefes dos Executivos estaduais e municipais, 
no diálogo federativo reforça esse compromisso.

O Programa de Aceleração do Crescimento, se-
gundo o próprio Ministro das Cidades, tem um nível de 
execução na ordem de 50%, que é a média das duas 
etapas. Nos seus primeiros 4 anos, o PAC ajudou a 
dobrar os investimentos públicos brasileiros e ajudou 
o Brasil a gerar um volume recorde de empregos: 8,2 
milhões postos de trabalhos foram criados no período.

Não há, portanto, por parte do nosso Governo, 
qualquer pretensão de ludibriar ou disfarçar quem 
quer que seja quanto aos programas do Governo, até 
mesmo porque os números falam por si sós. Este é 
um Governo que já demonstrou o seu comportamen-
to republicano inúmeras vezes. E posso dizer isso 
aqui, inclusive como Governador que fui do Estado do 
Amazonas, dando testemunho de como este Governo 
tem tratado, republicanamente, as diversas correntes 
políticas, quando se trata de questões federativas e 
questões de investimentos do Brasil.

Concluo meu discurso, Srª Presidente, Senadora 
Ana Amélia, certo de que outras críticas poderão vir, 
e sempre serão, prontamente, debatidas e rebatidas, 
nesta Casa, para que possamos fortalecer os nossos 
compromissos e, cada vez mais, deixar claro que o 
diálogo federativo é importante para a construção de 
um país moderno e que se prepara para o futuro, não 
apenas do ponto de vista da infraestrutura, mas tam-
bém da estruturação de uma dinâmica econômica que 
possa gerar mais emprego, mais renda e melhores 
condições de vida para o nosso povo. 

Portanto, Sr. Presidente, Senador Renan Calhei-
ros, que, neste momento assume a Presidência, quero 
encerrar, dizendo que enfrentamos essas críticas com 
a mesma coragem com que enfrentamos os desa-
fios de quebrar recorde de geração de empregos, de 
quebrar recorde na mobilidade social e na mobilidade 
econômica. Só de 2011 para cá, 22 milhões de brasi-
leiros – e isso não é pouco, 22 milhões de brasileiros 
– deixaram a extrema pobreza. Isso é um momento e 
é um motivo de orgulho para todos nós. 

Nossos problemas não estão 100% resolvidos, 
mas, efetivamente, há de se reconhecer que as polí-
tica públicas, Sr. Presidente, estão avançando e que 
as conquistas estão sendo sentidas pelo povo, no seu 
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dia a dia, no seu cotidiano, na sustentação dos seus 
filhos e na preparação de uma vida melhor para as 
futuras gerações. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Eduardo Braga, a 
Srª Ana Amélia deixa a cadeira da Presidên-
cia, que é ocupada pelo Sr. Renan Calheiros, 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª, Senador Edu-
ardo Braga.

Concedo a palavra ao Senador Walter Pinheiro. 
Em seguida, começaremos a Ordem do Dia. 

O Senador Alvaro Dias está inscrito também para 
uma comunicação inadiável.

Com a palavra V. Exª, Senador Walter Pinheiro.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs Senadores, quero aqui, 
nesta tarde, primeiro, dizer que o que nós apreciamos 
ontem à noite faz parte exatamente desse contexto, 
de um ponto de vista iniciado aqui no Senado, no que 
diz respeito aos verdadeiros ajustes para uma com-
pleta e eficiente estruturação desse nosso conhecido 
pacto federativo.

A distribuição de recursos, a forma mais eficaz 
de promover a distribuição desses recursos da União 
e, ao mesmo tempo, no fortalecimento das estruturas 
locais, propiciando, assim, o desenvolvimento econô-
mico em cada região.

Quero, inclusive, como disse o Senador Eduardo 
Braga, parabenizar a Mesa do Senado e, particular-
mente, V. Exª, na condução desse processo no dia de 
ontem. Essa condução nos permitiu analisar os vetos 
aos royalties do petróleo ou ao projeto, perdão, que 
trata dos royalties do petróleo. Mas isso muito mais em 
uma linha de definição, de uma vez por todas, Sena-
dor Renan, para que pudéssemos adotar uma medida.

Portanto, hoje, temos como caminhar e nos somar 
às iniciativas já até patrocinadas por esta Casa. Uma, 
inclusive, V. Exª teve a oportunidade de relatar – e me 
refiro ao comércio eletrônico.

Outra, nós já aprovamos, e, portanto, em curso 
a reestruturação a partir do ICMS Importação. Agora, 
caminhamos firmemente para colocar o dedo nessa 
velha ferida, a chamada guerra fiscal, com a questão 
do ICMS. Completar o ciclo com a votação do Fundo 
de Participação dos Estados e, de forma muito enfá-
tica e consequente, a votação no item que trata dos 
empréstimos, ou melhor, da forma como o Governo 
Federal tratará, daqui por diante, as dívidas de Esta-
dos e Municípios em nosso País.

Portanto, essa é a chamada agenda, de que o Lí-
der do Governo hoje aqui tratou como pacto federativo.

Mas quero também, Senador Eduardo Braga, di-
zer que é importante salientar que as decisões tomadas 
ontem, ou os pacotes, como alguns tentam classificar, 
anunciados ontem, fazem parte desse contexto de es-
truturação do País. 

Não é nem a reinvenção nem a reedição; é a 
consequência de programas para a aceleração do 
crescimento. Essa consequência é que nos leva a 
apresentar estruturas como a de ontem. É desconhe-
cer, efetivamente, que, mesmo num cenário de crise, 
Senador Eduardo Braga, nós temos um dos menores 
índices de desemprego na história deste País. É nes-
te cenário de crise, mesmo com um crescimento que 
ainda não é o que todos nós almejamos ou desejamos, 
mas é nesse cenário que conseguimos, inclusive com 
o resultado de hoje, um resultado positivo da nossa 
indústria. Ainda com um cenário de seca, que temos 
enfrentado de forma muito, eu diria, preocupante no 
Nordeste brasileiro, o meu Estado, a Bahia, teve um 
crescimento de mais de 3%.

Por isso as medidas anunciadas ontem pela Pre-
sidenta Dilma Rousseff, o posicionamento da nossa 
Presidenta em cada vez mais potencializar, através das 
ações de estruturação, de logística e principalmente 
ações que dialogam com a vida da população, como 
o Minha Casa, Minha Vida, políticas de saneamento, 
políticas para infraestrutura e principalmente para a 
geração de trabalho, emprego e renda em cada canto 
deste País.

É fácil, Senador Eduardo Braga, falar em reedição, 
reinvenção ou repetição quando não se vive, quando 
não se dialoga, por exemplo, com os diversos rincões 
deste País – talvez o interior da sua Amazônia; ou os 
rincões, meu caro Pimentel, do seu querido Ceará; ou 
o interior da nossa Bahia; ou as regiões mais difíceis 
de sobrevivência em Alagoas.

Portanto, é preciso conhecer essa realidade, a 
realidade que dialogou a vida inteira com a ausência 
de recursos para o financiamento da agricultura fami-
liar. Foi nessa gestão, Senador Pimentel, que saltamos, 
efetivamente, de um investimento de R$2 bilhões na 
agricultura familiar, até o ano de 2002, para mais de 
R$16 bilhões. Portanto, nós estamos falando em mais 
de oito vezes o investimento para uma área decisiva.

Não basta pregar o homem do campo com um 
prego. A maneira de mantê-lo na sua cidade é exa-
tamente dar-lhe condições de sobrevivência. Não é 
à toa que os mais de 600 mil agricultores da agricul-
tura familiar na Bahia passam a ter um novo alento: 
a possibilidade do acesso à água, a possibilidade do 



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 08203 

acesso à semente, a garantia com o seguro-safra, ou 
Garantia-Safra.

Para que V. Exª tenha uma ideia, Senador Pi-
mentel, eu fui secretário de planejamento, Senador 
Eduardo Braga, e quando cheguei ao Estado, encon-
trei uma estrutura que, no passado, só atendia a 4 mil 
agricultores com o Garantia-Safra. E nós saltamos de 
4 mil para 120 mil agricultores. Imagine essa política 
agora estabelecida para o Norte, Nordeste, Centro-
-Oeste. E por que não dizer para o Sul? O Paraná é 
um dos Estados onde o maior volume de recursos para 
a agricultura familiar, ao longo dos anos, foi investido.

Portanto, falar em Programa de Aceleração do 
Crescimento é falar nesses programas, que se situ-
am exatamente nas duas faixas: na potencialidade da 
economia e, ao mesmo tempo, na força e no vigor do 
atendimento às questões sociais, com habitação, com 
saneamento, com saúde, com abastecimento de água, 
com energia, Senador Renan, V. Exª, que foi o relator 
da MP que tratou desse, eu diria, explosivo tema.

Falo da energia, como o programa, por exemplo, 
Luz para Todos, que conseguiu levar a diversos cantos 
desse nosso País a possibilidade de o cidadão ter não 
só a lâmpada dentro de casa, mas energia para girar 
o motor, como agora, Senador Pimentel, nós estamos 
fazendo do vento a nossa nova energia.

Nessa segunda-feira agora, próximo-passada, 
nós tivemos a oportunidade de assinar com a Alstom 
francesa e com a Renova um investimento de mais 
de R$1 bilhão, para a construção de unidade de fa-
bricação de aerogeradores, na região de Caetité, na 
Bahia, onde vamos consolidar o maior parque eólico 
da América Latina, fazendo chegar a energia do vento 
e, com a energia do vento, rodar a economia desses 
lugares pelo Brasil afora.

Portanto, o programa de ontem, como coloca mui-
to bem aqui o Senador Eduardo Braga, não é um pro-
grama sobre o qual a gente precise ficar aqui o tempo 
inteiro dando explicações, a partir desse ou daquele 
volume. Ele fala por si só, porque ele dialoga com as 
diversas faces, ele penetra nas diversas camadas, ele 
é responsável pela mudança e pela transformação na 
vida de milhões de pessoas...

(Soa a campainha.)

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –...
que acessaram trabalho, que têm renda e que, por-
tanto, conseguem, hoje, fazer parte de toda essa es-
trutura da sociedade.

Então, é nesse sentido que eu acho importante 
que nós continuemos o nosso trabalho, o trabalho, 
aqui, inclusive, de fortalecimento das estruturas, o tra-
balho de completar, de uma vez por todas, algo que 

se discute no País há muito tempo e que não tivemos 
condição de fazer, mas para o que, nesta Legislatura, 
nós demos o primeiro passo: a reforma tributária efe-
tiva e consequente, portanto melhorando as finanças 
públicas, ajustando, sob o ponto de vista da distribui-
ção dos recursos, e garantindo que a melhor fase do 
desenvolvimento seja exatamente o desenvolvimento 
local, onde as pessoas vivem, trabalham e precisam, 
cada vez mais, da chegada dos recursos públicos e 
dos serviços.

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Agradeço a V. Exª.
Concedo a palavra, por cinco minutos, para uma 

comunicação inadiável, nos termos do art. 14, combi-
nado com o art. 158 do Regimento Interno, ao Sena-
dor Alvaro Dias.

Em seguida, começaremos a Ordem do Dia.
Com a palavra, V. Exª.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Para 

uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, 
eu pedi a palavra para comemorar uma conquista do 
meu Estado, o Paraná, que recebeu, no último dia 22 
de fevereiro, a primeira parcela, de um R$1,9 milhão, 
em royalties decorrentes da exploração de petróleo e 
de gás de xisto betuminoso em São Mateus do Sul. 
Esse valor é uma contrapartida pela retirada do xisto 
da cidade para a produção de petróleo e de gás. Os 
recursos equivalem a 5% do valor do óleo em estado 
bruto retirado apenas no mês de janeiro. A celebração, 
no início do ano, de um acordo entre o Governo do 
Paraná e a Agência Nacional de Petróleo formalizou 
essa questão.

Eu quero registrar o fato e rememorar: a Petrobras, 
quando tive a honra de governar o Paraná, anunciou o 
fim do projeto de exploração de xisto betuminoso em 
São Mateus do Sul, uma região pobre do Paraná. A 
Petrobras alegava que o projeto era inviável economica-
mente e, portanto, estava extinto de forma irreversível. 
Não me conformei com a notícia e, como Governador, 
fui ao Rio de Janeiro, à sede da Petrobras. Discutimos 
com a direção da empresa, que manteve a posição: 
disse que era irreversível, que o projeto era inviável 
economicamente.

Não nos conformamos e viemos a Brasília. À noite 
ainda, fomos ao Palácio da Alvorada. O Presidente José 
Sarney nos recebeu com a cordialidade de um grande 
anfitrião. À noite, fora do expediente, na sua residência, 
o Presidente Sarney nos recebeu e discutimos essa 
questão. É evidente que, de início, o Presidente disse 
que era impossível rever uma decisão técnica da Pe-
trobras. Usou o telefone, conversou com os diretores 
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da empresa e com o Presidente da Petrobras, e disse 
que era impossível reverter aquela situação. Argu-
mentamos que, no nosso entendimento, o projeto se 
tornaria viável em médio prazo. O Presidente Sarney 
acabou cedendo e disse que não poderia negar isso 
ao Paraná. Imediatamente, pedi a ele que determinas-
se a viagem do Ministro Fialho até o Estado. E, no dia 
seguinte, na companhia do Ministro Fialho, fomos ao 
Paraná. Chegamos a São Mateus do Sul. Fomos re-
cebidos pela população em praça pública, com faixas 
que anunciavam: “Essa luz não pode se apagar”. E a 
luz não se apagou. O projeto foi retomado, tornou-se 
realidade, uma conquista fruto dessa luta travada pelo 
Paraná e da inteligência do atendimento da parte do 
Presidente da Replan.

Com isso, pudemos assistir à revitalização da 
região sul do Paraná, que alavancou o seu processo 
de industrialização e que continua gerando frutos e 
benefícios, como o aumento da receita pública dos 
Municípios da região e o desenvolvimento industrial. A 
primeira grande empresa que se instalou foi a Incepa, 
e outras vieram na sequência.

Portanto, hoje, nós estamos aqui, nesta tribuna, 
registrando esse feito, uma conquista do Paraná no 
tempo em que eu o governava.

Quero registrar também o agradecimento ao 
Presidente da época, o Presidente José Sarney, que, 
certamente, teve a inspiração de atender àquele plei-
to, contra a vontade dos técnicos da Petrobras. E re-
alizaram um grande projeto, que se tornou exitoso e 
que passa a oferecer ao Paraná, inclusive, agora, be-
nefícios na forma de royalties. O empreendimento se 
viabilizou economicamente e transformou uma região 
do Estado. Isso demonstra a importância de determi-
nadas decisões políticas de quem tem visão de futuro.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Aécio 
Neves, para fazer uma comunicação inadiável, na for-
ma do Regimento.

Com a palavra, V. Exª.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG. Para 

uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) 
– Agradeço a V. Exª, ilustre Senador Renan Calheiros. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ilustre Lí-
der Senador Eduardo Braga, eu gostaria, neste espa-
ço em que o Regimento e V. Exª me permitem utilizar, 
de fazer aqui três considerações distintas, mas com-
plementares. A primeira delas faço com muita alegria, 
porque hoje alguns dos principais jornais nacionais 
divulgam dados de um relatório da Organização Não 
Governamental Todos pela Educação, que monitora o 

desempenho e a qualidade da educação brasileira, em 
especial no que diz respeito à matemática.

Infelizmente, em níveis gerais, o Brasil continua 
muito distante das metas estabelecidas para este ano, 
que regrediram inclusive em relação às metas alcan-
çadas no ano passado.

Pela minha origem mineira e pelo fato de ter go-
vernado, por dois mandatos, o meu Estado, não posso 
deixar aqui de fazer um registro também de homena-
gem a todos os docentes e a todos os que militam na 
educação em Minas Gerais. Foi exatamente o nosso 
Estado que alcançou os melhores indicadores, tanto 
no ensino fundamental quanto no ensino médio, nas 
séries pesquisadas, no quinto ano e no nono ano do 
ensino fundamental e no terceiro e último ano do en-
sino médio. É exatamente Minas Gerais que repete 
aquilo que já havia acontecido quando do Ideb, em 
que também lideramos na avaliação média do ensino 
fundamental. 

Apesar, repito, dos graves números que nos co-
locam ainda com uma distância muito grande de pa-
tamares razoáveis para um país que queira crescer 
e superar efetivamente a pobreza e a miséria, esses 
dados de Minas Gerais apontam para caminhos que 
podem ser perseguidos. Com gestão eficiente, com 
valorização dos docentes, com estabelecimento de 
metas, os resultados são esses que hoje anunciamos 
ao Brasil. Mas a alegria com que anunciamos não é a 
mesma que temos no momento de alertarmos o Brasil 
para a gravidade dos indicadores gerais.

Sr. Presidente, na verdade, no momento em que 
cumprimento os dirigentes de Minas, os governantes 
de Minas por essa ação, faço aqui um comentário ex-
tremamente preocupante. Gostaria de tê-lo feito na 
semana passada, mas não o fiz em face de outros te-
mas que aqui foram discutidos. Volto a algo que escrevi 
recentemente em um jornal de circulação nacional: a 
intolerância é a antessala do autoritarismo.

Desde que assistimos aqui, no Brasil, à visita da 
blogueira cubana Yoani e às manifestações de incom-
preensão e de radicalismo a que ela se submeteu, 
achávamos que isso poderia ter sido apenas um fato 
isolado, mas não é o que tem acontecido, Sr. Presiden-
te. Seja nas redes sociais, na Internet, com respaldo 
de alguns setores, inclusive do Partido dos Trabalha-
dores, continua um esforço enorme em relação à ca-
lúnia, à difamação dos seus adversários. Refiro-me a 
um dado emblemático, até para que ele sirva de alerta, 
Sr. Presidente.

Há poucos dias, um importante e respeitado jor-
nalista brasileiro, com assento inclusive na Academia 
Brasileira de Letras, também foi vítima, na saída de 
um evento público, na inauguração do Museu de Arte 
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do Rio de Janeiro, da intolerância de grupos que se 
diziam políticos – mas, na verdade, distantes disso 
–, que praticamente o agrediram e impediram a sua 
movimentação.

Fica, portanto, um alerta. No momento em que 
nós recebemos sinais preocupantes, no momento em 
que a dirigente maior da Nação diz que na eleição se 
pode fazer o diabo, no momento em que nós, repito, 
assistimos à intensificação dos ataques, da violência 
e da calúnia nas redes sociais, é preciso fazer um 
alerta, até mesmo porque, Sr. Presidente, pelas mi-
nhas origens são-joanenses, como membro da Ordem 
Terceira de São Francisco, sempre prefiro estar mais 
próximo de Deus do que do diabo. Fica aqui um aler-
ta: nós estamos, de forma preocupante e precipitada, 
antecipando um cenário eleitoral que a nada atende 
ao enfrentamento das reais questões ou dos graves 
problemas nacionais.

Ouvi com atenção o discurso, de que gostei, do 
meu amigo, meu companheiro da Câmara dos De-
putados, hoje do Senado, Walter Pinheiro, que aqui 
anuncia investimentos importantes na área de energia 
no seu Estado, com um importante parque eólico. Nós 
esperamos, ilustre Senador, que, dessa vez, o Governo 
não se esqueça de investir nas linhas de transmissão, 
para que essa energia possa efetivamente ser gerada 
e chegar às famílias baianas.

Portanto, há ausência de planejamento de um 
projeto claro de desenvolvimento, que vem sendo subs-
tituído cada vez mais pela comunicação, pelo marke-
ting, pela pirotecnia, pelo relançamento de programas. 

E aqui, mais uma vez, reitero o que disse: não 
há o menor problema para nós, da oposição, em a 
Presidente da República lançar uma, duas, três ou 
quatro vezes o mesmo programa e anunciar os mes-
mos recursos. Aproveitei a oportunidade apenas para 
dizer que ela perdeu, aí, sim, uma oportunidade única 
de cumprir pelo menos mais um dos programas, dos 
compromissos de campanha que havia anunciado no 
dia 17 de outubro de 2010, no Museu da Língua Por-
tuguesa, em São Paulo. A praticamente uma semana 
das eleições, ela anunciou aos brasileiros que zeraria 
os impostos cobrados das empresas de saneamen-
to, que acabaria com o PIS/Cofins das empresas de 
saneamento. Isso permitiria aos Estados fazer mais 
investimentos do que pagar impostos, como ocorre 
hoje. Isso não aconteceu. O Governo prefere a lógica 
do centralismo, assim como fez com os prefeitos em 
janeiro; prefere subordiná-los à dependência dos seus 
convênios e da sua bondade a irrigá-los, a partir, por 
exemplo, da recuperação das receitas deles, vítimas 
também da desoneração ou das desonerações per-
manentes que vem fazendo.

Temos uma visão absolutamente distinta no que 
diz respeito à Federação. Não queremos Municípios 
e Estados dependentes da boa vontade do Governo 
Federal. Queremos Municípios e Estados cada vez em 
melhores condições de eles próprios enfrentarem as 
suas dificuldades.

Perdeu uma enorme oportunidade o Governo 
Federal de resgatar esse compromisso público de 
campanha, desonerando as empresas de saneamento. 
Se não foi feito lá, fica aqui, Srs. Senadores, ilustres 
líderes, a sugestão de apoio a um projeto de minha 
autoria, que tramita desde o início do ano passado, 
exatamente contribuindo para que a Presidente possa 
fazer esse resgate. Esse projeto infelizmente não tem 
caminhado nesta Casa, em função de sermos minoria 
e de a maioria do Governo a ele não ter emprestado 
até agora seu apoio.

Agradeço, portanto, Sr. Senador Renan Calhei-
ros, a deferência por esse tema. 

O que quero dizer é que estaremos, nós da opo-
sição, sempre, permanentemente, à disposição para o 
bom debate, para o enfrentamento das ideias, para a 
discussão de teses, de posições que temos divergen-
tes em relação ao melhor caminho para o País crescer.

Nenhum brasileiro, Sr. Presidente, pode ter o mo-
nopólio da verdade ou da sensibilidade social. 

Se o Brasil é hoje um País melhor – e é um País 
melhor – é porque todos nós, quando tivemos oportu-
nidade, de alguma forma contribuímos para isso.

O Brasil de hoje não é obra de um só governo e 
muito menos de um só partido, Sr. Presidente.

Muito obrigado.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) 

– Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Eduardo Braga, pela ordem, 
concedo a palavra a V. Exª.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem até para que possamos aqui 
estabelecer exatamente o bom debate, o bom diálogo 
que o nosso Senador Aécio trouxe após o discurso que 
fiz na tribuna ainda há pouco, falando sobre o diálogo 
federativo e, ao mesmo tempo, sobre os avanços que 
o Brasil vem tendo.

Ainda há pouco, o Senador Aécio Neves falou 
sobre os avanços nos indicadores do Ideb no Estado 
de Minas Gerais. O Senador Aécio Neves foi Gover-
nador de Minas quando eu fui Governador do Amazo-
nas. Esse talvez tenha sido um dos bons momentos 
em que convivemos, ele como Governador de Minas 
e eu como Governador do Amazonas.
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Ao chegar ao Governo do Estado do Amazonas, 
Sr. Presidente, eu me deparei com índices de educa-
ção lamentáveis. Encontrei um Ideb, seja nos anos 
iniciais ou nos anos finais do ensino fundamental no 
Amazonas, extremamente preocupante para as futuras 
gerações do nosso Estado. Mas com políticas públicas 
alavancadas graças ao diálogo federativo e às políticas 
métricas estabelecidas para os avanços da educação 
pudemos medir o que evoluímos nessa questão.

O Amazonas, por exemplo, nos anos iniciais, 
avançou das últimas para as melhores colocações em 
nosso País. O Amazonas avançou, nos anos finais do 
ensino fundamental, de forma substancial. Criamos po-
líticas de qualificação de professores, planos de cargos 
e salários, estabelecemos o 14º e o 15º salários, tudo 
isso graças à implantação do Fundeb, que estabeleceu 
melhores políticas de remuneração.

Isso não implica dizer que não se deve reconhe-
cer que o antecessor do Fundeb estabeleceu pilares 
iniciais, mas a vida significa avanços. E avanços signi-
ficam novos paradigmas. E o Fundeb estabeleceu um 
novo paradigma. Graças ao Fundeb e à inclusão no 
Fundeb, por exemplo, da educação infantil, é possível 
agora, com o Brasil Carinhoso, fazer avanços que não 
tivemos condições de fazer quando estivemos no Go-
verno do Estado e nos Governos Municipais. Quando 
fui Prefeito de Manaus, não havia mecanismo para fi-
nanciamento de creches. Nossas crianças não tinham 
acesso à alfabetização na idade certa. 

Ora, quando falamos de políticas sociais, de diá-
logo federativo, estamos falando de preparar gerações 
para o futuro. O Brasil precisa erradicar o analfabetismo, 
não apenas o analfabetismo da idade adulta, mas o 
analfabetismo na idade certa, o analfabetismo funcio-
nal. E, para fazermos isso, precisamos de políticas de 
inclusão social, Sr. Presidente. 

Não vamos fugir do bom debate. Não vamos fugir 
do bom diálogo federativo. O que não vamos permitir 
é que a discussão antecipada das questões eleitorais 
tente diminuir as políticas de fortalecimento do diálo-
go federativo. 

Uma reunião entre a Presidenta da República, os 
Governadores e os prefeitos significa uma reunião de 
chefes dos Executivos, a união da República Federati-
va brasileira para discutir um programa de aceleração 
de investimentos em infraestrutura, em saneamento, 
em mobilidade urbana. E isso, Sr. Presidente, deveria 
ser fato para o bom debate sobre como avançar em 
questões que estamos enfrentando e que, lamentavel-
mente, não foram enfrentadas durante anos. 

Apenas para fazer essas colocações e dizer que 
queremos fazer, sim, o bom diálogo, o bom debate e 

o bom enfrentamento, para que o Brasil se prepare e 
avance para o futuro. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Passamos à

ORDEM DO DIA

Item 1:

PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO 
Nº 10, DE 2013 

(Em regime de urgência, nos termos 
do Requerimento nº 103, de 2013)

Projeto de Resolução nº 10, de 2013, da Mesa 
do Senado Federal, que altera o Regimento 
Interno do Senado Federal para dispor sobre o 
comparecimento dos dirigentes das agências 
reguladoras ao Senado Federal, em periodi-
cidade anual.

Durante o prazo regimental, foram apresentadas 
Emendas nºs 1 a 3, de Plenário. 

A matéria depende de parecer da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania sobre o projeto e as 
emendas da Comissão Diretora.

Tenho a honra de conceder a palavra ao Senador 
Jayme Campos, para proferir parecer sobre o projeto 
e as emendas, em substituição à Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania. E sobre as emendas tam-
bém, Senador Jayme Campos, da Comissão Diretora, 
em substituição à Comissão Diretora. 

PARECER Nº 94, DE 2013–PLEN

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Para 
proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, Senador Renan Calheiros, Srªs e Srs. Senadores, 
fui nomeado ad hoc para relatar a emenda, baseado 
no art. 101. 

Trata-se de que o Ministro da Justiça compareça 
anualmente à Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania do Senado Federal para prestar informações 
e esclarecimentos a respeito da atuação da sua Pasta, 
assim como avaliar as políticas públicas no âmbito de 
sua competência.

Como Relator ad hoc, meu relatório é favorável 
à emenda, baseado no art. 101-A. Como também, 
na outra emenda ao Projeto de Resolução nº 10, 
que é de autoria do Senador Ricardo Ferraço, que, 
baseado no artigo do Regimento Interno do Senado 
Federal, passa a vigorar acrescido do inciso IX, no 
art. 103, ou seja:

Art. 103: .........................................................
IX – A Comissão promoverá audiências pú-
blicas no início de cada Sessão Legislativa, 
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com os Ministros das Relações Exteriores e 
da Defesa, para prestar informação no âmbito 
de suas competências.

Como Relator ad hoc, também voto favoravel-
mente. É o voto do Relator ad hoc nomeado pela 
Mesa Diretora.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Eu queria comunicar à Casa que o Se-
nador Walter Pinheiro tem uma proposta de emenda à 
Constituição com igual fundamento, e que, na verdade, 
inspirou a decisão da Mesa Diretora no sentido de que 
nós puséssemos essa alteração no Regimento Interno 
do Senado Federal para que pudéssemos convocar 
diretores de agências reguladoras com as emendas 
que foram apresentadas em plenário. É evidente que 
a opção da Mesa Diretora foi para que essa modifica-
ção acontecesse num curto espaço de tempo, porque 
a proposta de emenda à Constituição vai depender de 
apreciação em dois turnos na Câmara dos Deputados, 
e isso poderia demorar. E, na linha do fortalecimento 
das prerrogativas do Congresso Nacional, seria funda-
mental que mudássemos o Regimento, porque a pró-
pria Constituição faz sempre remissão aos Regimen-
tos Internos do Senado e da Câmara dos Deputados.

Senador Walter Pinheiro, com a palavra, V. Exª.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, na terça-feira, 
quando V. Exª inclusive chegou ao plenário para a 
Ordem do Dia e o Senador Jorge Viana dirigia aque-
la sessão, V. Exª inclusive informou a substituição da 
ferramenta ou do mecanismo, para que nós procedês-
semos dessa forma.

O que eu tinha inclusive colocado para V. Exª e 
para o Senador Jorge Viana é que, no caso especí-
fico das agências reguladoras, nós estamos tratando 
de uma matéria que é regulada por dispositivo consti-
tucional e que tem uns absurdos. Eu nomeio, porque, 
na realidade – “eu”, eu estou me referindo ao Senado 
Federal –, é quem sabatina e é quem efetivamente 
cria as condições para que um dirigente de agência 
ou de órgãos como o Dnit, por exemplo, possa assu-
mir o cargo e ganhar um mandato. Mas o Senado da 
República, por exemplo, que faz isso, não tem a prer-
rogativa sequer de convocá-los. Convocamos Ministros 
de Estado, não dirigentes de agências.

Então, esta é até uma luta histórica minha desde 
a época da Câmara dos Deputados, ou melhor, desde 
a época do surgimento das agências reguladoras. As-
sim, o que eu tinha pleiteado a V. Exª é que não hou-
vesse essa substituição e que nós consagrássemos e 
fizéssemos a alteração em definitivo, com a emenda à 

Constituição dando essa prerrogativa, trazendo para 
cá, para este fórum, a prestação de contas.

É óbvio que isso ganhou mais força a partir dos 
últimos episódios com dirigentes de agências no Brasil; 
portanto, a gente faz a sabatina, mas não tem a condi-
ção inclusive de fazer o acompanhamento a cada ano.

Era nesse sentido que eu tinha cobrado de V. 
Exª, para que a matéria tivesse esse tipo de encami-
nhamento e, portanto, permitindo. 

Lembrando, como foi dito aqui hoje, que esse 
procedimento da vinda de ocupantes de autarquias, 
de agências, de órgãos, foi uma primeira experiência 
aqui, inclusive patrocinada à época pelo ex-Senador 
Aloizio Mercadante, quando da vinda do dirigente do 
Banco Central para a apresentação de balanço, pres-
tação de contas aqui no plenário do Senado, porque 
é a nossa prerrogativa fazer esse acompanhamento.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.

As Srªs e os Srs. Senadores que as aprovam... 
O parecer do nobre Relator Jayme Campos é 

favorável ao projeto e às três emendas. 
Votação do projeto sem prejuízo das emendas. 

Do projeto de resolução proposto...
Discussão do projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o projeto, de-

claramos encerrada a discussão e passamos à votação.
Votação do projeto, sem prejuízo das emendas.
As Senadoras e os Senadores que o aprovam 

permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Votação das Emendas nºs 1 a 3, de Plenário, de 

parecer também favorável do Senador Jayme Campos.
As Senadoras e os Senadores que as aprovam 

permaneçam como se encontram. (Pausa).
Aprovadas.

É o seguinte o parecer oferecendo a redação 
final:

PARECER Nº 95, DE 2013 
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Resolução nº 
10, de 2013.

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução nº 10, de 2013, que altera 
o Regimento Interno do Senado Federal para dispor 
sobre o comparecimento dos dirigentes das agências 
reguladoras ao Senado Federal, em periodicidade anu-
al, consolidando as emendas aprovadas pelo Plenário.

Sala de Reuniões da Comissão, 7 de março de 
2013. – Senador Renan Calheiros, Presidente – Se-
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nador Jorge Viana, Relator – Senador Jayme Cam-
pos – Senador João Durval.

ANEXO AO PARECER Nº 95, DE 2013

Redação final do Projeto de Resolução nº 
10, de 2013.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, 
Presidente, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do 
Regimento Interno, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO Nº , DE 2013

Altera o Regimento Interno do Senado Fe-
deral para dispor sobre o comparecimen-
to de Ministros de Estado e dirigentes das 
agências reguladoras ao Senado Federal, 
em periodicidade anual.

O Senado Federal resolve:
Art. 1º O Regimento Interno do Senado Federal 

passa a vigorar acrescido dos seguintes artigos:

“Art. 96-A. Os dirigentes máximos das agên-
cias reguladoras comparecerão ao Senado 
Federal, em periodicidade anual, para prestar 
contas sobre o exercício de suas atribuições 
e o desempenho da agência, bem como para 
apresentar avaliação das políticas públicas no 
âmbito de suas competências.
Parágrafo único. O comparecimento de que 
trata o caput ocorrerá em reunião conjunta da 
comissão temática pertinente e das Comissões 
de Assuntos Econômicos e de Constituição, 
Justiça e Cidadania.”

“Art. 101-A. O Ministro de Estado da Justiça 
comparecerá anualmente à Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal 
para prestar informações e esclarecimentos a 
respeito da atuação de sua Pasta, bem como 
para apresentar avaliação das políticas públi-
cas no âmbito de suas competências.”

Art. 2º O art. 103 do Regimento Interno do Se-
nado Federal passa a vigorar acrescido do seguinte § 
2º, numerando-se o atual parágrafo único como § 1º:

“Art. 103.  .......................................................
 .......................................................................
§ 1º  ...............................................................
§ 2º A Comissão promoverá audiências públi-
cas, no início de cada sessão legislativa, com 
os Ministros das Relações Exteriores e da De-
fesa para prestarem informações no âmbito de 
suas competências.” (NR)

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) –Discussão da redação final. (Pausa.)

Não havendo quem queira discutir a redação fi-
nal, declaro encerrada a discussão da redação final.

Votação da redação final.
As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam a re-

dação final permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Item 2 da pauta:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 112, DE 2012 
(Em regime de urgência, nos termos do 

Requerimento nº 109, de 2013)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara nº 112, de 2012 (nº 865/2011, na 
Casa de origem), de iniciativa da Presidência 
da República, que altera a Lei nº 10.683, de 
28 de maio de 2003, que dispõe sobre a or-
ganização da Presidência da República e dos 
Ministérios, criando a Secretaria da Micro e 
Pequena Empresa, cargo de Ministro de Es-
tado e cargos em comissão, e a Lei Comple-
mentar nº 123, de 14 de dezembro de 2006; 
e dá outras providências.

O Parecer sob nº 90, de 2013, de Plenário, em 
substituição às Comissões de Assuntos Econômicos; 
e de Constituição, Justiça e Cidadania, que teve como 
Relator o Senador Walter Pinheiro, é favorável ao pro-
jeto e contrário à emenda apresentada perante a Co-
missão de Assuntos Econômicos.

Poderão ser oferecidas emendas até o encerra-
mento da discussão.

Ainda há, sobre a mesa, uma emenda que será 
lida.

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – 

EMENDA Nº 2, DE PLENÁRIO, AO PLC Nº 112/2012

Altera a Lei nº 10.683, de 28 de maio de 
2003, que dispõe sobre a organização da 
Presidência da República e dos Ministérios, 
criando a Secretaria da Micro e Pequena 
Empresa, cargo de Ministro de Estado e 
cargos em comissão, e a Lei Complementar 
nº 123, de 14 de dezembro de 2006; e dá 
outras providências.

É a seguinte a Emenda na íntegra:
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EMENDA Nº 2 – PLENÁRIO 
(Ao PLC nº 112, de 2012) 

Altera a Lei nº 10.683, de 28 de maio de 
2003, que dispõe sobre a organização da 
Presidência da República e dos Ministérios, 
criando a Secretária da Micro e Pequena 
Empresa, cargo de Ministro de Estado e 
cargos em comissão, e a Lei Complemen-
tar nº 123, de 14 de dezembro de 2006; e dá 
outras providências.  

Suprima-se o art. 8º do PLC, nº 112, de 2012. 

Justificação

O Governo fala em corte de gastos, mas insiste 
na criação de novas estruturas e de cargos de confian-
ça, de livre nomeação. Nada mais inoportuno do que 
inflar ainda mais o Estado. Os gastos com pessoal e 
encargos pelo Governo Federal comprometem cada 
vez mais o orçamento público, limitando um cresci-
mento mais  consistente do investimento.

Como o Governo está transferindo do Ministério 
do Desenvolvimento para a nova Secretária as com-
petências, o quadro de servidores efetivos, o acervo 
patrimonial e as dotações orçamentárias, por que não 
transferir também os cargos em comissão DAS, ao in-
vés de criar outros novos 66 cargos?

Sala das Sessões, 6 de março de 2013.  – Sena-
dor Aloysio Nunes Ferreira, Líder do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Wal-
ter Pinheiro para proferir parecer sobre a emenda de 
plenário em substituição às Comissões de Assuntos 
Econômicos e de Constituição, Justiça e Cidadania.

Com a palavra V. Exª.

PARECER Nº 96, DE 2013–PLEN

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Para 
proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, a emenda apresentada...

Aliás, deixe-me fazer só uma ressalva, porque o 
Senador Agripino não está aqui. Na sessão passada, 
nós já havíamos dado parecer contrário à emenda 
apresentada pelo Senador Agripino, que tratava exa-
tamente da transferência, ou melhor, das atribuições 
que pudessem ser absorvidas e tocadas pelo Sebrae.

O Senador defendeu o seu ponto de vista, mas, 
do ponto de vista da constitucionalidade, a emenda 
não poderia ser aceita e, também, nós tínhamos uma 
divergência quanto ao mérito da matéria.

Portanto, só para fazer este registro, já que o Se-
nador Agripino não está aqui para fazê-lo de viva voz.

A Emenda nº 2, apresentada pelo Senador Aloy-
sio, busca fazer um ajuste entre o que é a transferên-
cia das atribuições do Ministério de Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio e, ao mesmo tempo, a questão 
da ocupação desses espaços, ou melhor, o preenchi-
mento desses cargos para essas atribuições. Portanto, 
a ideia é transferir a estrutura, que é importante. Tanto 
é verdade que a criação do ministério por si só, Sena-
dor Aloysio, já justifica isso, porque a atual estrutura do 
Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
não é suficiente para o tamanho da demanda e, princi-
palmente, para a capilaridade que a micro e pequena 
empresa ocupam nesse cenário da economia.

Então, nós estamos transferindo essas atribuições 
e estamos ampliando as condições para que essas 
atribuições sejam verdadeiramente desempenhadas 
pelo novo ministério. Daí a necessidade, inclusive, 
dessa ampliação do quadro de pessoal. Senão, seria 
uma mera transferência de estrutura e continuaría-
mos com o tratamento que há hoje. Nesse caso, não 
se justificaria ter criado o ministério. Estamos crian-
do o ministério exatamente para dar a esse setor da 
economia o tratamento ajustado e adequado a essa 
necessidade do nosso tempo.

Por isso, nós vamos ficar contra a emenda do Se-
nador Aloysio Nunes, entendendo que há necessidade 
da transferência das atribuições, com a consequente 
mudança da estrutura no novo ministério, para dotar 
esse novo ministério de condições para atender a essa 
grande demanda.

Então, eu até brincava com o Senador Aloysio 
Nunes, que dizia que explicasse, pelo amor de Deus, 
que não é contra a micro e pequena empresa. Creio 
que não. Acho o Senador Aloysio zeloso e, principal-
mente, preocupado com a questão dos gastos públicos. 
Mas as nossas micro e pequenas empresas precisam, 
Senador Renan Calheiros, de uma estrutura condizen-
te com as tarefas que hoje desempenham no País: 
uma geração de oportunidades no desenvolvimento 
econômico e, principalmente, na capacidade de atuar 
pelo Brasil afora.

Então, não adianta a gente criar um ministério, 
Senador Renan, que não tenha condições efetivas de 
atender esse que é, hoje, um dos maiores pilares da 
nossa economia, na atualidade.

Por isso, somos contrários à emenda e, mais 
uma vez, reafirmamos nossa posição favorável ao 
texto principal.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O parecer do Senador Walter Pinheiro 
é contrário.
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Para discutir o projeto e as emendas, concedo 
a palavra ao Senador Aloysio Nunes Ferreira. Com a 
palavra V. Exª.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Para discutir. Com revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, Srs. Senadores, agradeço ao eminente 
Senador Walter Pinheiro o seu comentário lateral, es-
clarecendo ao Plenário e a todos os que nos assistem 
que não sou contra a microempresa. Claro que não! 
Sou contra esse projeto.

As micro e pequenas empresas, as empresas 
artesanais são um viveiro de inovações, são um lugar 
onde o brasileiro dá asas à sua criatividade, ao dese-
jo de construir a sua própria vida, sem depender de 
ninguém. A microempresa e as pequenas empresas, 
os pequenos negócios são os primeiros a se abate-
rem quando vem a crise e, às vezes, os últimos a se 
recuperarem quando vem a bonança. 

Precisam, evidentemente, de amparo governa-
mental. Sobretudo, precisam que o Governo não atra-
palhe com burocracias, com excessos de fiscalizações, 
com regras inexequíveis. Precisam de uma política 
governamental para ampará-las.

Com o resto, foi o Simples, criado no governo 
do Presidente Fernando Henrique Cardoso, e o Super 
Simples, criado por iniciativa de parlamentares que 
hoje estão na oposição. Agora, será que precisamos 
desse ministério?

Ainda não foi inventado um aparelho chamado 
“sincerômetro” para medir a sinceridade do Governo 
quando diz que precisa criar um ministério, com 66 
cargos de DAS, para cuidar da pequena empresa. 
Não existe o “sincerômetro”. Se existisse, eu tenho a 
impressão de que ele registraria ali uma interrogação.

Acho que, na verdade, isso se chama campanha 
eleitoral, se chama de chamariz para atrair mais um 
partido para a gigantesca, balofa e pouco combativa 
Base do Governo. 

Tão pouco combativa que, ontem, Senador Re-
nan, V. Exª, que presidiu uma sessão tumultuada, difícil, 
que se sentou na cadeira às 19h30min e à 01h30min 
continuava sentado, viu que não havia Senadores da 
Base do Governo para aprovar o Orçamento da União. 
Então, a Base é superabundante, mas quer somar 
apoio de olho no tempo da televisão, evidentemente. 
Mas precisamos criar 66 cargos para isso? Por que 
não deslocar cargos de outros ministérios para com-
por a estrutura administrativa dessa nova secretaria? 
Cargos, por exemplo, do ministério dos portos, cujo 
ministro, diante da polêmica suscitada pela MP dos 
Portos, chegou a dizer que não tinha nada com isso, 
que não tinha sido ouvido para a edição de uma MP, 
aliás, instruída por um expediente dele. Por que não 

tirar alguma coisa de lá? Por que não pegar no próprio 
Ministério do Desenvolvimento, onde até hoje, supos-
tamente, o tema da pequena empresa mereceria a 
solicitude do Governo? Por que não pegar lá DAS que 
há hoje nesse quadro?

Aliás, o projeto prevê transferência de pessoal, 
de patrimônio, do acervo patrimonial dessa parte do 
Ministério do Desenvolvimento para criar essa nova 
Secretaria. Porque não trazer também os DAS, ou será 
que ninguém cuidava? Não havia ninguém ocupando 
DAS, no Ministério do Desenvolvimento, cuidando da 
pequena empresa? Não acredito! Será possível? O Go-
verno não fazia nada pela pequena empresa até agora? 

Por que não pegar, por exemplo, aquele cargo da 
Secretaria Geral da Presidência da República, ocupado 
por um rapaz que foi fazer um curso rápido de agitprop, 
de agitação e propaganda em Cuba, de agitação e 
propaganda virtual? Será que esse DAS ocupado por 
esse jovem é tão importante para o Brasil a ponto de 
estar ali integrando a estrutura governamental?

Então, era perfeitamente possível, meu querido 
Líder Eduardo Braga, pescar, distribuir os DAS.

A Presidência, depois da Emenda nº 32, tem 
competência para fazê-lo por decreto. Vai transferir uma 
parte, para que criar mais DAS? Já que vai transferir 
acervo patrimonial, dotações orçamentárias deveria 
transferir servidores efetivos ou DAS. Será que o Mi-
nistro Pimentel, até hoje, não cuidou da pequena em-
presa? Não tinha ninguém lá para cuidar disso? Por 
que essas pessoas não podem ser transferidas para 
o novo ministério?

É claro, Sr. Presidente, que o meu argumento é 
no sentido de querer que o Governo incremente a sua 
ação em benefício dos empreendimentos de pequeno 
porte. Inclusive querer, desejar ardentemente que o 
BNDES, que hoje é obcecado pela ideia de financiar 
os grandes e fazê-los campeões mundiais, seja mais 
generoso com a pequena empresa. Talvez seja neces-
sário haver alguém na estrutura do Governo realmente 
preocupado com isso.

Eu não estou, nem quero estar, Sr. Presidente, 
a par dos segredos do Governo, mas comenta-se, a 
boca pequena, que alguém que poderia vir a ocupar 
esse cargo é meu prezado e querido amigo, o Vice-
-Governador de São Paulo, Guilherme Afif. Aliás, nem 
sei se deveria falar nisso porque posso, eventualmente, 
atrapalhar a condução de S. Exª.

Se eu pudesse fazer emenda, diria: não há DAS 
nenhum, mas crio o cargo para o Guilherme Afif. Crio na 
condição de ser o Guilherme Afif. Porque o Guilherme 
Afif evidentemente é alguém que tem total identificação 
com o tema, que foi um dos grandes responsáveis pela 
criação do microempreendedor individual, tem uma 
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vida toda dedicada a esse tema. Agora, para que um 
ministério? Guilherme Afif, por si só, é um ministério. 
Poderia ser assessor, trabalhar junto, ao lado, ou tal-
vez até no lugar do Ministro Pimentel.

Então, Sr. Presidente, creio que esse ministério, 
no fundo, é uma demasia, desperdício de dinheiro, 
dispersão de energias, e é por isso que somos contra, 
é por isso que vamos votar contra. Se, porventura, o 
Governo insistir em aprovar, faço um apelo ao Governo, 
que tanto fala em economia de recursos, que exaure a 
sua imaginação com manobras contábeis para disfar-
çar as dificuldades fiscais reais que o Brasil apresenta: 
por que não fazer economia desses 66 DAS? Por que 
criar mais um ministério? Nós já temos 38! Em 2002, 
eram 28; hoje, temos 38. Criar mais um, para quê? A 
resposta, meu querido Líder do Governo, é só uma: 
campanha eleitoral.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Alva-
ro Dias.

Estão inscritos, também, o Senador Aécio Neves 
e o Senador José Pimentel.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, Srªs Senadoras, na contramão da moder-
nidade, estamos avalizando aqui, na tarde de hoje, 
com o plenário quase vazio, a reforma administrativa 
às avessas.

O País necessita de uma reforma administrativa. 
Tanto é que o Presidente do Conselho de Gestão e De-
senvolvimento nomeado pela Presidente da República, 
Jorge Gerdau, há pouco tempo, afirmou: é impossível 
governar com 40 ministérios!

Meu Líder, Senador Aloysio, já afirmou que tí-
nhamos, em 2002, 28 e temos agora 39. Por quê? 
Criaram-se ministérios, secretarias, departamentos, 
coordenadorias, empresas, cargos comissionados, 
no maior aparelhamento do Estado brasileiro da nos-
sa história. É por isso que estamos autorizados a afir-
mar: instalou-se em Brasília um balcão de negócios, 
estabelecendo uma relação de promiscuidade entre o 
Poder Executivo, Legislativo e partidos políticos. É a 
estratégia da cooptação de todas as siglas, ampliando 
a Base de Apoio do Governo, constituindo uma verda-
deira fábrica de escândalos que produziu, por exem-
plo, o histórico mensalão, já condenado pelo Supremo 
Tribunal Federal.

O Supremo condenou o mensalão; nós temos que 
condenar a fábrica de escândalos, que é este modelo 
de cooptação partidária, a pretexto de se estabelecer 
a governabilidade, como se fosse impossível governar 
sem um balcão de negócios.

O que se pretende é mais um partido à sombra 
do poder, ampliando o tempo de televisão na campa-
nha eleitoral. Aliás, para que mais? O desequilíbrio já 
é brutal, é descabido, é histórico; jamais tivemos dese-
quilíbrio desta natureza na história da representação 
popular brasileira ou, quando tivermos uma oposição 
numericamente insignificante, limitadíssima, não há 
razão para o Governo buscar mais adeptos, mais 
partidos, mais siglas, para ampliar a sua base, a não 
ser este motivo: ampliar a base eleitoral, sustentação 
eleitoral, tempo de TV e de rádio.

Talvez eu possa não estar correto, mas afirmo, 
com muita tranqüilidade e convicção: se nós não des-
truirmos esse modelo, não há como este País atingir 
os índices de desenvolvimento que pode atingir. Esse 
modelo promíscuo que amplia essa base de apoio mo-
numental e, com isso, aumenta as despesas correntes 
na sua manutenção limita a capacidade de investir do 
Estado brasileiro, esgota a energia financeira do po-
der público no País, comprometendo a qualidade dos 
serviços públicos oferecidos à população. Os recursos 
são desperdiçados com essa superposição de ações, 
com o paralelismo.

Nós já temos o Sebrae, por exemplo, com 0,6 de 
toda a folha das empresas brasileiras, que arrecada 
uma fortuna para cuidar de micro e pequenas empresas.

Enfim, esse Ministério é mais um grande cabide 
de emprego: 66 cargos comissionados para apanigua-
dos do Poder.

Repito: é nosso dever destruir esse modelo. É 
nosso dever dar continuidade a essa ação moraliza-
dora do Supremo Tribunal Federal que condenou os 
mensaleiros no grande escândalo de corrupção dos 
últimos tempos, neste País. Que o Supremo Tribunal 
Federal nos inspire a cumprir o nosso dever: destruir 
esse modelo que impõe o aparelhamento do Estado à 
custa do dinheiro público, para tornar a administração 
pública mais eficiente. 

É evidente que o aparelhamento que substitui 
quadros técnicos qualificados por quadros partidários 
tecnicamente desqualificados puxa para baixo a qua-
lidade da gestão pública no País. É a isto que nós es-
tamos assistindo como consequência desse modelo.

Portanto, não é uma atitude partidária, não é uma 
opinião em razão da tarefa oposicionista que exercita-
mos nesta Casa. É a constatação da realidade. É a ten-
tativa de refletir aqui as aspirações do povo brasileiro, 
que quer, sim, um Estado eficiente, mais próximo do 
cidadão, mas os brasileiros querem um Estado mais 
enxuto, menos perdulário, menos gastador, e o que 
nós verificamos é que, a cada passo, a cada momento, 
o Governo brasileiro vai se tornando mais perdulário, 
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aumentando as despesas correntes e reduzindo sua 
capacidade de investir produtivamente.

Portanto, Sr. Presidente, nosso voto é contrário 
à aprovação desse projeto.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Aécio 
Neves.

V. Exª dispõe se até dez minutos para discutir a 
matéria. Com a palavra, V. Exª.

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, há alguns dias, eu terminei um pro-
nunciamento desta mesma tribuna, dizendo algo muito 
simples e que, de alguma forma, foi amplamente divul-
gado em todo o País. Eu, depois de fazer uma análise 
daqueles que considerava os principais equívocos da 
administração petista dos últimos dez anos, encerrei, 
dizendo: “Não é mais a Senhora Presidente da Repú-
blica que governa o Brasil; quem governa o Brasil é a 
lógica da reeleição”.

Inicio essas minhas breves palavras, reiterando 
aquilo que disse naquela ocasião: quem governa hoje 
o Brasil é a lógica da reeleição.

Não precisaria eu, Sr. Presidente, estar aqui para, 
mais uma vez, como já fez o Senador Alvaro Dias e o 
Senador Aloysio Nunes, dizer as razões objetivas que 
levam à criação de mais esse ministério. São as ações 
do próprio Governo, as palavras da própria Presidente 
da República que demonstram que aquela minha afir-
mativa estava correta, seja pelo lançamento e relança-
mento dos mesmos programas para públicos diferen-
tes no Palácio do Planalto, seja pelas inconvenientes 
declarações em eventos públicos em outras regiões do 
País, criando um clima de acirramento de uma disputa 
eleitoral de forma absolutamente extemporânea, seja 
por atos como esse.

Não há dúvida de que a valorização da pequena 
e da microempresa é uma necessidade permanente de 
um país como o Brasil. Nós estamos falando de mais 
de sete milhões, talvez, de microempresas. Nós esta-
mos falando de uma contribuição em torno de 25% na 
construção do nosso Produto Interno Bruto. Nós es-
tamos falando de cerca de 15 milhões de empregos 
formais, Senador Aloysio, 

E nós podemos falar disso porque está no nos-
so DNA, no DNA do PSDB, algumas das principais 
inovações que possibilitaram ganhos importantes às 
micro e pequenas empresas. O Simples, a que V. Exª, 
Líder Aloysio, aqui já se referiu; o Supersimples, uma 
construção política no tempo em que esta Casa ain-
da fazia política numa grande convergência, iniciativa 
também dos nossos companheiros, o que possibilitou 

a inclusão de novas empresas naquela nova modali-
dade tributária.

Mas é preciso que nós saibamos claramente o 
que está por trás da criação desse Ministério.

Ele não vem sozinho. Ele vem, como aqui já foi 
dito, com a criação de novos cargos em comissão. 
Mais 66. Pode parecer pouco, mas eu vou dizer a V. 
Exª, ilustre Líder Eduardo Braga – certamente V. Exª 
disso sabe –, Senador Alvaro Dias: sabem quantos 
cargos comissionados existem hoje no âmbito da Pre-
sidência da República, Presidente Renan Calheiros? 
Apenas no âmbito da Presidência da República são 4 
mil cargos comissionados, distribuídos ao bel-prazer 
do governante. 

Será que não seria possível, já que essa Secreta-
ria com status ministerial é criada exatamente no âmbito 
da Presidência da República, será que não seria pos-
sível, razoável, respeitoso com a população brasileira 
que 66 cargos, se necessários, fossem transferidos 
dessa estrutura para essa nova Secretaria? E tenho 
minhas dúvidas efetivamente sobre se ela contribui-
rá com uma nova estrutura burocrática para avanços 
no que diz respeito à viabilidade das micro e peque-
nas empresas. Ou, como sugeriu o Senador Aloysio, 
no âmbito do próprio Ministério do Desenvolvimento 
Econômico – que, até hoje, tem a responsabilidade de 
tratar, de cuidar, de atender, de valorizar as micro e 
pequenas empresas –, não seria natural que os cargos 
que já cuidam dessa matéria pudessem acompanhar 
a nova estrutura?

Novos cargos para que, ilustre Senador Aloysio 
Nunes? Para trazer mais um partido para a base do 
Governo.

A cooptação pelas qualidades do Governo, pela 
sedução da própria Presidente da República ou dos 
seus Ministros é absolutamente natural num regime de-
mocrático, mas a sedução através de cargos públicos, 
através de dinheiro da população, para ampliar uma 
base de apoio com vista, exclusivamente, às eleições, 
não é legítimo, não é lícito.

Nós estamos, ilustres Senadores, a 22 meses 
do final desse mandato. Essa nova estrutura agrega-
rá à PEC uma transição complexa, uma transição que 
demanda tempo, que demanda estudos. Será que ela 
estará pronta, efetivamente, essa transição, até o final 
desse mandato? É claro que não! E se efetivamente, 
Sr. Presidente, Srs. Senadores, a criação de Ministérios 
significasse alguma coisa, um sinal sequer de melhoria 
da qualidade dos serviços públicos ou de melhoria da 
qualidade de gestão do governo, nós não seríamos o 
penúltimo colocado em crescimento no nosso conti-
nente, aqui na América do Sul, em especial; nós não 
seríamos hoje lanterna na qualidade de educação pú-
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blica. E hoje eu dizia, um pouco mais cedo, dos dados 
divulgados recentemente na avaliação da educação no 
quesito Matemática, onde nós estamos cada vez mais 
distantes das metas pretendidas. 

Eu me lembro, apenas para ficar aqui ao nosso 
lado, da Argentina, que não é um bom exemplo em 
muitas coisas, mas tem 17 ministérios; o Chile tem 22 
ministérios; a Alemanha, uma economia muito mais 
pujante e vigorosa do que a nossa, tem, Senador Pi-
mentel, 16 ministérios.

Que lógica é essa? O Governo, cada vez mais, 
distancia-se da lógica da eficiência; e o Governo, cada 
vez mais, faz da criação de espaços públicos com di-
nheiro público de cargos públicos um instrumento para 
a sua manutenção no poder.

Lembrarão os senhores que estão aqui, membros 
da Comissão de Justiça, que, talvez na última sessão 
do último ano, eu apresentei um voto em separado em 
torno do PLC nº 56, que criava, novamente, Sr. Sena-
dor Figueiró, no âmbito da Presidência da República, 
cerca de 90 cargos em comissão, há dois meses. Não 
seria natural também, ou pelo menos mais razoável, 
que parte desses cargos fosse transferida para essa 
nova estrutura, se ela, Senador Simon, fosse efetiva-
mente necessária – e não acredito que seja? Não, é 
a criação de cargos que serão entregues a um parti-
do político para que esse partido político componha a 
base e some alguns segundos de tempo na televisão 
no pleito que se avizinha.

Portanto, Srªs e Srs. Senadores, repito aqui o que 
disse o Senador Alvaro Dias: é preciso enfrentar essa 
lógica perversa de um Estado a serviço de um proje-
to político. O Partido dos Trabalhadores, infelizmente, 
inverteu a lógica de que os partidos políticos devem 
estar a serviço do Estado, a serviço de mudanças e 
de transformações, e estabeleceram a perversa lógica 
de que é o Estado que tem que estar a serviço de um 
partido e do seu projeto de poder.

Portanto, Sr. Presidente, no momento em que o 
BNDES pouco atende aos interesses das micro e pe-
quena empresas, no momento em que propaganda 
oficial nos transforma rapidamente, como num passe 
de mágica, num País quase sem problema, sem po-
breza e sem miséria, nós, da oposição, vamos estar 
permanentemente e cada vez mais atentos para que 
o debate político se dê no campo das ideias e a co-
optação de aliados se dê pelo convencimento, e não 
com dinheiro público.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador José 
Pimentel.

V. Exª dispõe de até dez minutos para discutir 
a matéria.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Se-
nador Renan Calheiros; Srªs Senadoras, Srs. Sena-
dores, eu quero começar registrando que eu cheguei 
ao Congresso Nacional em fevereiro de 1995 e devo 
isso às famílias cearenses. E uma das bandeiras que 
eu trazia para o mandato era exatamente o fortaleci-
mento da micro e da pequena empresa. 

Participei ativamente como Deputado de oposi-
ção em 1996, votando favorável à criação do Simples 
Federal. Aquele desenho do Simples Federal permitiu, 
durante o período de 1996 a 2006, a formalização de 
apenas 1,337 milhão de micro e pequenas empresas. 
Aquele desenho lá de 1996 dizia que o pacto federativo, 
os 26 Estados e o Distrito Federal fariam uma adesão 
ao Simples Federal. Dizia também que os 5.564 Mu-
nicípios do Brasil fariam adesão ao Simples Federal. 
Dez anos depois, nenhum Estado do Brasil fez adesão 
ao Simples Federal. E, dos 5.564 Municípios, menos 
de cem fizeram adesão ao Simples Federal. 

Em 2003, nós tivemos o cuidado de aprovar a 
Emenda à Constituição nº 42, alterando a Constituição 
para que o Congresso Nacional pudesse legislar sobre 
essa matéria e, através de lei complementar, vincular 
o pacto federativo. Passamos todo o Governo Lula. 
Deixamos passar as eleições de 2006, para criar um 
ambiente político no Brasil para que o Simples Nacio-
nal fosse criado em dezembro de 2006, através da Lei 
Complementar nº 123.

Atuei fortemente nesse processo. Tive a colabo-
ração da base do Governo Lula e também da oposição. 
Quero aqui registrar o trabalho do Deputado Luiz Car-
los Hauly, excelente Parlamentar e hoje Secretário de 
Governo do Estado do Paraná, profundo conhecedor 
também da micro e pequena empresa. Quero registrar 
o trabalho do Deputado Carlos Melles, que hoje é Se-
cretário de Estado de Minas Gerais, profundo conhe-
cedor da matéria e também colaborador desse grande 
desenho da Lei Complementar nº 123.

Esta Lei Complementar nº 123, agora, em de-
zembro de 2012, nos permitiu comemorar a entrada 
na formalidade de 7,2 milhões de micro e pequenas 
empresas no Brasil. E, nesse processo, nós tivemos 
todo um envolvimento do Pacto Federativo, fruto dessa 
grande articulação do melhor e do maior Presidente 
de todos os tempos no Brasil, Luiz Inácio Lula da Sil-
va, a fim de que pudéssemos sair daquele patamar de 
1,337 milhão de micro e pequenas empresas formais, 
em dezembro de 2006, após o término de seu primei-
ro governo. E a alteração constitucional e a aprovação 
do Simples Nacional, que alguns o chamam de Super 
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Simples, foram essenciais para que pudéssemos hoje 
comemorar a formalização de 7,2 milhões de micro e 
pequenas empresas.

Eu fui o autor do Projeto de Lei Complementar 
nº 128, de 2008, que criou o Empreendedor Indivi-
dual. Em seguida, fui nomeado para o Ministério da 
Previdência, e, ali, como base de estudo para criar o 
Empreendedor Individual, nós constatamos, por meio 
de um trabalho do IBGE em parceira com o SEBRAE, 
a existência de cerca de 11 milhões de pessoas de-
sejosas de ingressar na formalidade, de se legalizar e 
de produzir e, assim, estarem inseridos no processo 
econômico brasileiro. Contudo, o Estado nacional vivia 
de costas para eles, não permitindo que eles tivessem 
as condições de se formalizar.

Logo após a criação do EI (Empreendedor In-
dividual), em dezembro de 2012, estávamos com 2,9 
milhões empreendedores individuais formalizados no 
Brasil. Um trabalho forte de todo Pacto Federativo: dos 
Municípios, dos Governos Estaduais e com o apoio 
do Governo Federal, tendo o Sebrae como o grande 
articulador.

Esse processo permite que tenhamos, hoje, o 
maior instrumento de geração de emprego no Brasil. 
Se voltarmos a 2008, um período muito difícil da eco-
nomia internacional, da grande crise econômica, o 
Brasil teve, na micro e pequena empresa, o principal 
instrumento de geração de emprego e de formalização. 
Se não fossem a micro e pequena empresa, o Brasil 
estaria hoje tendo saldo negativo e mais desemprego, 
como acontece em outros países.

Nas médias e grandes empresas, em 2008, 2009, 
2010, 2011 e 2012, verificou-se um saldo negativo em 
relação à geração de empregos. Quem tem gerado 
emprego no Brasil e coberto essa diferença são exa-
tamente as micro e pequenas empresa.

Nós tivemos, é verdade, um baixo crescimento 
econômico em 2012, em particular, mas tivemos tam-
bém a geração de 1,3 milhão de novos empregos, 
empregos de verdade, com carteira assinada, isso 
se compararmos ao saldo que tínhamos em 2011. 
E, durante esse período de dez anos do governo do 
Partido dos Trabalhadores – oito anos do Presidente 
Lula e dois anos da Presidenta Dilma –, foram mais 
de 18 milhões de empregos criados no Brasil, sobre 
um saldo que tínhamos em janeiro de 2003. Quando 
nós analisamos...

O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – 
SP) – V. Exª me concede-me um aparte, nobre Líder?

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Em 
dois minutos concederei, nobre Senador Aloysio, um 
aparte a V. Exª.

Se observarmos, no mundo do emprego, a mas-
sa salarial dos trabalhadores das micro e pequenas 
empresas, veremos que estes têm tido reajustes reais 
acima da média do crescimento da massa salarial dos 
empregados nas médias e grandes empresas.

Há um estudo da Fundação Getúlio Vargas, a 
pedido do Sebrae, concluído em janeiro de 2013, que 
traz um banco de dados muito robusto sobre o que re-
presentam, hoje, a micro e a pequena empresa para 
a economia brasileira.

É por isso que o nosso governo, que a Presiden-
ta Dilma mandou ao Congresso Nacional, em abril de 
2011, este projeto de lei que hoje estamos votando no 
Senado Federal.

Sua Excelência poderia muito bem ter editado 
uma medida provisória, mas, para valorizar o Congres-
so Nacional, enviou a matéria na forma de projeto de 
lei. É verdade que a nossa Câmara Federal esteve, por 
quase dois anos, com este projeto de lei, segurando-o 
ali; enquanto que aqui, no Senado, é também verda-
de, chegou já no final do ano de 2012, bem próximo 
do recesso parlamentar. Agora, estamos votando aqui 
no plenário, neste processo de debate, em regime de 
urgência regimental, para que a gente possa efetiva-
mente tornar essa proposição uma realidade.

Queria registrar que, em 2003, quando fomos 
criar o Ministério do Desenvolvimento Agrário, assisti 
ao mesmo debate, dizendo que não havia necessidade, 
pois o MAPA, o Ministério da Agricultura, daria conta. 
Hoje, todos comemoram a criação do MDA, porque ele 
se especializou na agricultura familiar, ele se especia-
lizou na parte dos assentamentos e liberou o MAPA 
para cuidar do agronegócio...

(Soa a campainha.)

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – ... do 
setor exportador, da grande produção, setor em que 
temos observado todo esse crescimento.

Nós queremos, com esse sistema, liberar o nosso 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
para cuidar da grande empresa, do setor exportador, 
de equilibrar e melhorar a nossa balança comercial, 
passando este Ministério a cuidar do setor que próprio 
da micro e da pequena empresa, diminuindo a morta-
lidade nesse setor, que ainda é significativo, embora 
tenha diminuído. Precisamos, isto sim, ter um processo 
de desburocratização muito forte, seja na criação, na 
alteração ou na baixa da empresa.

Sr. Presidente, eu pediria a tolerância de V. Exª 
para ouvirmos o nosso Senador Aloysio Nunes Ferreira 
e, em seguida, encerrarmos o nosso pronunciamento.

O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – 
SP) – Senador Pimentel, V. Exª faz um bom discurso, 
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mas que permite duas interpretações. Em primeiro 
lugar, incontestavelmente, V. Exª traça um panorama 
de ações governamentais e legislativas, em apoio à 
pequena empresa, à microempresa, aos pequenos 
negócios. Eu me lembro muito bem da presença de V. 
Exª, inclusive, no Palácio dos Bandeirantes, ao lado 
do Governador Serra, quando firmamos um convênio 
entre o Governo Federal, o governo estadual e os con-
tabilistas do Estado, para apressarmos a implantação 
do projeto do...

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – ... do 
empreendedor individual.

O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – 
SP) – ... do empreendedor individual. Mas esse resgate 
é, ao mesmo tempo, uma razão para não criarmos o 
ministério. Se se fez tudo isso sem o ministério, ape-
nas com gente animada, com gente boa, com gente 
dedicada, focada no assunto, para que se criar um 
ministério? Que serventia terá para a microempresa 
um macroministério com 66 cargos?

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – No-
bre Senador...

O Sr. Eduardo Braga (Bloco/PMDB – AM) – V. 
Exª me permite um aparte?

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Pois 
não.

O Sr. Eduardo Braga (Bloco/PMDB – AM) – Se-
nador Pimentel, apenas para aditar ao pronunciamento 
de V. Exª e ao aparte do nobre Senador Aloysio Nunes 
Ferreira a seguinte consideração: se fizemos tudo isso 
sem uma dedicação exclusiva e sem dar uma atenção 
prioritária e específica à micro e pequena empresa, 
imagine o quanto poderíamos ter feito se há tempos já 
tivéssemos priorizado uma atividade tão fundamental 
para a economia, para a geração de empregos, para 
a inovação tecnológica e de novas oportunidades. 
Quanto não teríamos feito se já estivéssemos dando 
a valorização e a importância que a micro e a pequena 
empresa deveriam ter na macroestrutura e na macro-
economia brasileira?

O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – 
SP) – Isso quer dizer que, nesses dez anos, o PT não 
se priorizou a microempresa. Está registrado.

O Sr. Eduardo Braga (Bloco/PMDB – AM) – Não. 
Isso quer dizer que, durante os governos do Presi-
dente Sarney, do Presidente Fernando Henrique, do 
Presidente Itamar e do Presidente Lula, nós tivemos 
avanços, mas, agora, pelo crescimento da economia 
brasileira, pelo fato de o País ter deixado o terceiro 
mundo para ingressado no status de emergência eco-
nômica, passando a ser a sexta economia do mundo, 
é hora de darmos o tratamento prioritário, a relevância 
e a importância estratégica que a micro e a pequena 

empresa têm na economia brasileira. Portanto, quero 
cumprimentar V. Exª, porque a micro e a pequena em-
presa precisam ser reconhecidas como mola propulso-
ra da geração de emprego, da inovação e das novas 
oportunidades numa economia emergente como a 
economia brasileira.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Sr. 
Presidente, eu quero registrar que, nesse processo 
da micro e pequena empresa, tive o cuidado de visitar 
os 27 governadores de então, independentemente de 
partido, inicialmente como coordenador e presidente 
da Frente Nacional da Micro e da Pequena Empresa 
e, em seguida, como Ministro de Estado do presidente 
Lula, para estimular, agilizar e formalizar.

Quero registrar que esse projeto é um dos mais 
exitosos do governo Lula. Os números falam por si sós: 
no final do seu primeiro governo, era 1,337 milhão de 
micro e pequenas empresas formais no Brasil; em de-
zembro de 2012, eram 7,2 milhões de micro e pequenas 
empresas formais, além do mundo do emprego e do 
fortalecimento da massa salarial desses trabalhadores.

Agora, queremos fazer mais, e esse mais é exa-
tamente criar o Ministério Especial da Micro e Peque-
na Empresa.

Peço o apoio de todos para que se torne realidade.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Jayme Campos.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
apenas quero dizer ao Senador Walter Pinheiro, que 
ponderou na sua fala como Relator dessa matéria que 
está sendo votada na tarde de hoje, após fazermos 
uma reflexão em relação à emenda proposta pelo meu 
Líder, Senador José Agripino, que a emenda não é 
inconstitucional.

A bem da verdade, o Sebrae recebeu, no ano 
passado, quase dois bilhões em repasses por parte 
dos cofres da União. Nesse caso, também é fiscaliza-
do pelo Tribunal de Contas da União, como também 
os conselheiros diretores são indicados pelo Poder 
Público, ou seja, pelo Executivo federal.

Nesse caso, a emenda não é inconstitucional.
Cabe, naturalmente, a V. Exª, como Relator da 

matéria, acatar ou não a emenda proposta pelo Sena-
dor, mas, particularmente, eu tenho a tese, que defen-
do, de que a emenda do Senador José Agripino não 
é inconstitucional.

Por outro lado, Sr. Presidente, imagino que V. Exª 
já vai colocar em votação a matéria, o DEM sempre 
defendeu aqui a não criação de novos cargos, sobre-
tudo de novos ministérios. Já ponderaram algumas 
Lideranças, como a do PSDB, que o Brasil, agora, 
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ficará praticamente com 40 Ministérios – é Ministério 
para dar, vender, emprestar e alugar.

Tudo bem? Tudo bem, mas há também a criação 
de novos cargos aqui. São quase 70 novos cargos.

Todavia, em respeito aos microempresários e 
pequenos empresários deste Brasil, nós vamos enca-
minhar pelo DEM, Sr. Presidente, o voto “sim”, favo-
ravelmente à votação da matéria que está em curso 
aqui, no plenário da Casa.

O DEM vai votar “sim” em respeito aos micro-
empresários brasileiros. E espero que melhorem, com 
certeza, as ações propostas através dessa Secreta-
ria, onde certamente teremos pessoas competentes, 
para bem geri-la.

E, sobretudo, como bem disse o Senador Aloy-
sio, que esse Ministério seja um viveiro para a criação 
de novos empregos e postos de trabalho para o povo 
brasileiro.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Walter, Relator da matéria.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Como 

Relator. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, como 
Relator da matéria, quero dizer ao Senador Jayme 
que fiz questão de frisar a emenda do nobre Líder 
do DEM, Senador José Agripino Maia, na realidade, 
referindo-me à inconstitucionalidade, porque ela tem 
uma proeza, Senador Jayme, de caminho. A emenda 
faz uma espécie de transferência das competências 
do MDIC – portanto, competências próprias do MDIC 
– que poderiam ser passadas para o Sebrae, substi-
tuindo essas questões. Isso aí é transferência de papel 
de um Ministério para o Sebrae, que não é um órgão 
com essas características.

Diferentemente – e acho que essa foi a intenção, 
pelo que concordo plenamente com o Senador Agri-
pino –, ele tentava falar das outras competências. As 
competências que estão no âmbito do MDIC e que são 
atividades desenvolvidas pelo Sebrae, essas compe-
tências, sim, poderiam ser, só e somente só, desem-
penhadas pelo Sebrae. Essas competências, efetiva-
mente, não teriam esse grau de inconstitucionalidade.

Todavia, na medida em que falo da competên-
cia, das atribuições do MDIC para o Sebrae, aí eu vou 
criando um caminho que poderíamos chamar até, para 
suavizar a inconstitucionalidade, de confronto ou de 
incidências legislativas, para não agredir isso.

Eu diria até, Presidente Renan, que a ideia do 
Senador Agripino é boa para ser trabalhada naquilo 
que o Sebrae inclusive já faz hoje. E o novo Ministério 
teria condições de avaliar, inclusive, a ampliação des-
se trabalho, um trabalho eficiente de consultoria, de 

acompanhamento, que o Sebrae faz, reconhecido por 
todos nós, com um grau de competência acentuado.

Portanto, foi por esse motivo que nós rejeitamos 
a emenda, sem desqualificar, inclusive, a intenção po-
sitiva do nobre Senador Agripino Maia.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Encerrada a discussão.

Passamos à votação do projeto, sem prejuízo 
das emendas.

As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado contra o voto do Senador Aloysio Nu-
nes Ferreira, Líder do PSDB aqui no Senado Federal.

Há requerimento de destaque, sobre a mesa.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – 

Sr. Presidente, nos termos do art. 312, II, do 
Regimento Interno do Senado Federal, re-
queiro destaque para a votação em separado 
da Emenda nº 2, em plenário, de minha au-
toria, oferecida ao Projeto de Lei da Câmara 
nº 112, de 2012, que propõe suprimir o art. 8º 
do referido Projeto. Senador Aloysio Nunes, 
Líder do PSDB.

É o seguinte o Rerquerimento na íntegra:

REQUERIMENTO N° 135, DE 2013

Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 312, inciso II do Regimento 

Interno do Senado Federal, requeiro Destaque para a 
Votação em Separado da Emenda nº 2-Plenário, de 
minha autoria, oferecida ao Projeto de Lei da Câmara 
nº 112, de 2012, e que propõe suprimir o artigo 8º do 
referido Projeto.

Justificação

O Governo fala em corte de gastos, mas insiste 
na criação de novas estruturas e de cargos de con-
fiança, de livre nomeação.

Nada mais inoportuno do que inflar ainda mais o 
Estado. Os gastos com pessoal e encargos pelo gover-
no federal comprometem cada vez mais o orçamento 
público, limitando um crescimento mais consistente 
do investimento.

Como o Governo está transferindo do Ministério 
do Desenvolvimento para a nova Secretaria as com-
petências, o quadro de servidores efetivos, o acervo 
patrimonial e as dotações orçamentárias, por que não 
transferir também os cargos em comissão DAS, ao in-
vés de criar outros novos 66 cargos?

Sala das Sessões, 7 de março de 2013. – Sena-
dor Aloysio Nunes Ferreira, Líder do PSDB.
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O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, encaminhamos de 
modo contrário ao requerimento, portanto, pela rejeição 
do parecer do nobre Senador Aloysio Nunes.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O parecer do Senador Walter Pinheiro 
para esta emenda é contrário.

Vou colocar em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer como se encontram. (Pausa.)
Rejeitado o requerimento.
Passamos à votação, em globo, das emendas 

de parecer contrário.
As Srªs e os Srs. Senadores que as aprovam 

permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Rejeitadas.
A matéria vai à sanção.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos 

Deputados.

É a seguinte a matéria aprovada:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 112, DE 2012 
(n° 865/2011, na Casa de origem) 

(De iniciativa da Presidência da República)

Altera a Lei n° 10.683, de 28 de maio de 
2003, que dispõe sobre a organização da 
Presidência da República e dos Ministérios, 
criando a Secretaria da Micro e Pequena 
Empresa, cargo de Ministro de Estado e 
cargos em comissão, e a Lei Complemen-
tar n° 123, de 14 de dezembro de 2006; e dá 
outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° A Lei n° 10.683, de 28 de maio de 2003, 

passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 1°  ..........................................................
 .......................................................................
XIII – pela Secretaria da Micro e Pequena 
Empresa.
 ............................................................. ” (NR)
“Art. 8°  ..........................................................
 § 1°  ..............................................................
 .......................................................................
II – pelos Ministros de Estado Chefes da Casa 
Civil, da Secretaria-Geral, do Gabinete de Se-
gurança Institucional, da Secretaria de Assun-
tos Estra tégicos, da Secretaria de Políticas para 
as Mulheres, da Secretaria de Direitos Huma-
nos, da Secretaria de Políticas de Promoção 
da Igualdade Racial e da Secre taria da Micro 
e Pequena Empresa;
 ............................................................. ” (NR)

“Art. 24-E. À Secretaria da Micro e Pequena 
Empresa compete assessorar direta e ime-
diatamente o Presidente da República, espe-
cialmente:
I – na formulação, coordenação e articula-
ção de:
a) políticas e diretrizes para o apoio à microem-
presa, empresa de pequeno porte e artesanato 
e de fortalecimento, expansão e formalização 
de Micro e Pequenas Empresas;
b) programas de incentivo e promoção de 
ar ranjos produtivos locais relacionados às 
microempre sas e empresas de pequeno porte e 
de promoção do de senvolvimento da produção;
c) programas e ações de qualificação e ex-
tensão empresarial voltadas à microempresa, 
empresa de pequeno porte e artesanato; e
d) programas de promoção da competitividade 
e inovação voltados à microempresa e empre-
sa de pe queno porte;
II – na coordenação e supervisão dos Progra-
mas de Apoio às Empresas de Pequeno Porte 
custea dos com recursos da União;
III – na articulação e incentivo à participação 
da microempresa, empresa de pequeno por-
te e ar tesanato nas exportações brasileiras 
de bens e serviços e sua internacionalização.
§ 1° A Secretaria da Micro e Pequena Empre sa 
participará na formulação de políticas voltadas 
ao microempreendedorismo e ao microcrédito, 
exercendo suas competências em articulação 
com os demais órgãos da administração pú-
blica federal, em especial com os Ministérios 
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior, da Fazenda, da Ciência, Tecnologia 
e Inova ção e do Trabalho e Emprego.
§ 2° A Secretaria da Micro e Pequena Empre-
sa tem como estrutura básica o Gabinete, a 
Secretaria Executiva e até 2 (duas) secre-
tarias.”

Art. 2° Ficam transferidas as competências refe-
rentes à microempresa, empresa de pequeno porte e 
artesanato do Mi nistério do Desenvolvimento, Indús-
tria e Comércio Exterior pa ra a Secretaria da Micro e 
Pequena Empresa.

Art. 3° O acervo patrimonial dos órgãos que ti-
veram suas competências absorvidas será transferido 
para a Secreta ria da Micro e Pequena Empresa.

Parágrafo único. O quadro de servidores efetivos 
dos órgãos de que trata este artigo será transferido para 
a Secre taria da Micro e Pequena Empresa.

Art. 4º Os Ministérios do Desenvolvimento, In-
dústria e Comércio Exterior e do Planejamento, Orça-
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mento e Gestão ado tarão, até 90 (noventa) dias após 
a data da entrada em vigor desta Lei, as providências 
necessárias para a efetivação das transferências de 
que trata esta Lei, inclusive quanto à movi mentação 
das dotações orçamentárias.

Parágrafo único. No prazo de que trata o caput, o 
Mi nistério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior prestará o apoio administrativo e jurídico ne-
cessário para ga rantir a continuidade das atividades 
da Secretaria da Micro e Pequena Empresa.

Art. 5° A Lei Complementar n° 123, de 14 de 
dezembro de 2006, passa a vigorar com as seguintes 
alterações: 

“Art. 2°  ..........................................................
 .......................................................................
§ 5° O Fórum referido no inciso II do caput 
deste artigo tem por finalidade orientar e as-
sessorar a formulação e coordenação da po-
lítica nacional de desenvolvimento das micro-
empresas e empresas de pequeno porte, bem 
como acompanhar e avaliar a sua implantação, 
sendo presidido e coordenado pela Secretaria 
da Micro e Pequena Empresa da Presidência 
da República.
 ............................................................. ” (NR)

“Art. 76. Para o cumprimento do disposto nesta 
Lei Complementar, bem como para desenvol-
ver e acompanhar políticas públicas voltadas 
às microempresas e empresas de pequeno 
porte, o poder público, em consonância com o 
Fórum Permanente das Microempresas e Em-
presas de Pequeno Porte, sob a coordenação 
da Secretaria da Micro e Pequena Empresa da 
Presidência da República, deverá incentivar e 
apoiar a criação de fóruns com participação 
dos órgãos públicos competentes e das enti-
dades vinculadas ao setor.
Parágrafo único. A Secretaria da Micro e Pe-
quena Empresa da Presidência da República 
coordenará com as entidades representativas 
das microempresas e empresas de pequeno 
porte a implementação dos fóruns regionais 
nas unidades da federação.” (NR)

“Art. 85-A.  .....................................................
 .......................................................................
§ 3° A Secretaria da Micro e Pequena Empre-
sa da Presidência da República juntamente 
com as entidades municipalistas e de apoio 
e representação empresarial prestarão su-
porte aos referidos agentes na forma de ca-
pacitação, estudos e pesquisas, publicações, 

promoção de intercâmbio de informações e 
experiências.” (NR)

Art. 6° Fica criado o cargo de Ministro de Estado 
Chefe da Secretaria da Micro e Pequena Empresa da 
Presidência da República.

Art. 7° Fica criado o cargo de natureza especial 
de Secretário Executivo da Secretaria da Micro e Pe-
quena Empresa da Presidência da República.

Art. 8° Ficam criados os seguintes cargos em 
comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Su-
periores destinados à Se cretaria da Micro e Pequena 
Empresa da Presidência da República:

I – 2 (dois) DAS-6;
II – 7 (sete) DAS-5;
III – 17 (dezessete) DAS-4;
IV – 18 (dezoito) DAS-3;
V – 15 (quinze) DAS-2; e
VI – 7 (sete) DAS-1.

Art. 9° Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Art. 10. Fica revogada a alínea “h” do inciso IX 
do art. 27 da Lei n° 10.683, de 28 de maio de 2003.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Consulto o Plenário se poderemos co-
locar em votação, evidentemente se não houver obje-
ção, o Projeto de Decreto Legislativo nº 30.

Item extrapauta:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 30, DE 2010

Projeto de Decreto Legislativo nº 30, de 2010 
(nº 413 de 2007, na Câmara dos Deputa-
dos), que aprova o texto do acordo entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e 
o Governo dos Estados Unidos da América, 
para o Intercâmbio de Informações Relativas 
a Tributos, celebrado em Brasília em 20 de 
março de 2007.

Quero dizer ao Senado que esta matéria é fun-
damental para a transparência, com a qual estamos 
todos comprometidos, e para a fundamental aproxi-
mação do Parlamento com a sociedade brasileira. 
O acordo deverá constituir importante elemento de 
cooperação entre os dois países na área tributária. 
Nesse sentido, permitirá que as partes cooperem, 
mediante intercâmbio de informações, que possam 
ser relevantes para a administração e o cumprimen-
to de suas leis internas na área tributária, inclusive 
informações relativas à determinação, lançamento, 
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execução ou cobrança de tributos ou para investiga-
ção de processos relacionados a questões tributárias 
de natureza criminal.

A relatoria foi do Senador Jorge Viana.
O parecer do Senador Jorge Viana é favorável.
Coloco, portanto, em discussão o Projeto de De-

creto Legislativo.
Com a palavra, o Senador Aloysio Nunes Ferreira.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/

PSDB – SP. Para discutir. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, eu concordo inteiramente com V. Exª. 
O projeto é meritório. Está mais do que na hora de 
aprovarmos esse instrumento de cooperação pelas 
razões que V. Exª apontou e também pelas razões que 
aduziu hoje, perante a Comissão de Relações Exterio-
res, o nobre Senador Jorge Viana, no seu minucioso 
e competente parecer.

Portanto, o PSDB é a favor, como votou a favor 
na Comissão, a favor da urgência e a favor no plenário.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O PSDB é a favor.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador José Pimentel.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) – Eu quero parabe-
nizar o trabalho do Senador Jorge Viana na Comis-
são de Relações Exteriores, que aprovou esta ma-
téria por unanimidade, com a colaboração de todos 
os seus pares, para que nós possamos ter, hoje, no 
plenário, este projeto de convênio internacional, que 
vem complementar o que o Congresso Nacional e 
o Senado Federal votaram no final de 2012 sobre a 
atualização da Lei de Lavagem de Dinheiro. No fi-
nal do ano, tivemos essa atualização, que está per-
mitindo ao Poder Judiciário brasileiro atuar no que 
diz respeito aos crimes antecedentes e, com isso, 
desarticular as organizações criminosas nos mais 
variados tipos. Agora, esse acordo internacional vem 
somar-se a isso.

Por isso, o Governo é favorável e parabeniza o 
nosso Senador Jorge Viana pela sua iniciativa.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – V. Exª, o Senador Jorge Viana e o 
Senador Aloysio Nunes Ferreira têm absoluta razão. 
Este projeto é fundamental para a cooperação de 
combate à lavagem de dinheiro entre Brasil e Es-
tados Unidos.

Encerrada a discussão, passamos à votação do 
projeto.

As Senadoras e os Senadores que aprovam per-
maneçam como se encontram. (Pausa.).

Aprovado.
A matéria vai à promulgação.

É a seguinte a matéria aprovada:

(*) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N° 30, DE 2010 

(Nº 413/2007, na Câmara dos Deputados)

Aprova o texto do Acordo entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Go-
verno dos Estados Unidos da América para 
o Intercâm bio de Informações Relativas a 
Tributos, celebrado em Brasília, em 20 de 
março de 2007.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o texto do Acordo entre o 

Governo da República Federativa do Brasil e o Governo 
dos Estados Unidos da América para o Intercâmbio de 
Informações Relativas a Tributos, celebrado em Brasí-
lia, em 20 de março de 2007.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação 
do Congresso Nacional quaisquer atos que possam 
resultar em revisão do referido Acordo, bem como 
quaisquer ajustes com plementares que, nos termos 
do inciso I do art. 49 da Cons tituição Federal, acar-
retem encargos ou compromissos gravo sos ao patri-
mônio nacional.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

(*) A íntegra do texto do acordo encontra-se publicada no DSF de 

3-3-2010.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Item nº 3 da pauta.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 89, DE 2011

Segunda sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 89, de 2011, tendo como primeiro signatá-
rio o Senador Walter Pinheiro, que acrescenta 
§ 2º ao art. 52 da Constituição Federal, para 
estabelecer que os ocupantes de cargo pú-
blico que tiverem sua escolha aprovada pre-
viamente pelo Senado Federal, nos termos 
do art. 52, inciso III, “f”, devem comparecer 
a esta Casa anualmente, para prestar contas 
de suas atividades nos respectivos órgãos 
ou entidades.
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O parecer é favorável, sob nº 1.665, de 2012, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, e teve 
como Relator o nobre Senador Anibal Diniz.

Transcorre hoje, portanto, a segunda sessão de 
discussão.

Em discussão a proposta. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir a proposta, 

declaro encerrada a discussão.
A matéria constará da Ordem do Dia da próxima 

sessão deliberativa ordinária para prosseguimento da 
discussão.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – Sr. 
Presidente, só uma retificação ou até...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Walter Pinheiro.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 
...se entendi de maneira equivocada.

V. Exª, quando da aprovação do projeto, chegou 
a falar do envio do projeto de lei que cria a Secreta-
ria de Micro e Pequena Empresa para a Câmara dos 
Deputados.

Será que ouvi...ou V. Exª se referiu à comunica-
ção? Então, só...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Comunicação à Presidência da Repú-
blica.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – Foi 
isso, para fazer a retificação, se for o caso. Provavel-
mente eu tenha entendido errado.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Item 4:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 576, DE 2012

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 576, de 2012 (como 
conclusão do Parecer nº 51 da Comissão Mis-
ta, que teve como Relator o Senador Jayme 
Campos), que aprova a Política Nacional de 
Defesa, a Estratégia Nacional de Defesa e o 
Livro Branco de Defesa Nacional, encaminha-
dos ao Congresso Nacional pela Mensagem 
nº 83, de 2012.

A Presidência esclarece ao Plenário que a ma-
téria será submetida a dois turnos, nos termos do art. 
143 do Regimento Comum.

No primeiro turno, a matéria será discutida em 
duas sessões consecutivas pelo menos.

Transcorre hoje a segunda sessão de discussão, 
em primeiro turno. (Pausa.)

Não havendo quem queira discutir a matéria, de-
claro encerrada a discussão.

Passa-se à votação.
Em votação.
As Senadoras e os Senadores que o aprovam 

permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria constará da Ordem do Dia oportuna-

mente, para o segundo turno, obedecido o interstício 
regimental.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB – 
AL) – Eu queria esclarecer ao Senador Walter Pinheiro 
que a matéria vai à sanção e que seria feita a devida 
comunicação à Câmara dos Deputados.

Quero fazer um apelo aos Líderes partidários. 
Marcamos a votação dos critérios do Fundo de Par-
ticipação para o dia 19. Mas, para que possamos 
trazer essa importante matéria para deliberação 
aqui no dia 19, precisamos da assinatura dos Líde-
res na urgência.

Portanto, mais uma vez, faço um apelo para que 
os Líderes partidários assinem a urgência, a fim de que 
não percamos essa oportunidade de procedermos à 
votação dessa matéria que está sendo cobrada pela 
sociedade brasileira.

O novo prazo, como todos sabem, termina em 
junho. Seria importantíssimo se, no dia 19, pudésse-
mos deliberar.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Voltamos à lista de oradores.

Concedo a palavra ao Senador Paulo Paim.

O Sr. Renan Calheiros, Presidente, deixa a 
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Nobre Senador Paulo Paim, V. Exª dispõe do 
tempo regimental de 20 minutos.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, há poucos dias, nesta Casa, aprovamos 
a Medida Provisória nº 582, de 2012, que traz inúme-
ras desonerações na folha de pagamento, tributando 
a receita bruta. O projeto também concede outros be-
nefícios com o objetivo de estimular a economia.

Estima-se que o impacto fiscal será da ordem 
de R$16,48 bilhões entre 2013 e 2017. As empresas 
do ramo de transporte rodoviário coletivo de passa-
geiros, de transporte ferroviário e metroviário de pas-
sageiros, de prestação de serviços de infraestrutura 
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aeroportuária e de engenharia e de arquitetura; as 
prestadoras de serviços de manutenção de veículos 
e equipamentos militares e aeroespaciais; e as de 
serviços hospitalares poderão pagar uma alíquota de 
2% sobre a receita até 31 de dezembro de 2014. Já 
para as transportadoras rodoviárias de cargas e de 
táxi-aéreo, para as empresas jornalísticas e de radio-
difusão, para as empresas que recuperam resíduos 
sólidos para reciclagem e para outros setores, como, 
por exemplo, o de armas e de munições, a alíquota 
será de 1%. A desoneração, até pelas emendas apre-
sentadas na Câmara dos Deputados, vai atingir mais 
de 70 setores da economia.

Sr. Presidente, tal medida cria o Regime Espe-
cial de Incentivo ao Desenvolvimento da Infraestrutu-
ra da Indústria de Fertilizantes (Reif), que abrange a 
desoneração de Cofins, PIS/Pasep e IPI de máquinas, 
equipamentos e materiais de construção utilizados 
pela indústria de fertilizantes para a implantação ou a 
ampliação da infraestrutura de produção.

Desonera também o PIS/Pasep, Cofins e IPI, as 
operações de venda de bens de defesa nacional e de 
prestação de serviço às Forças Armadas por benefi-
ciários do Regime Especial Tributário para a Indústria 
da Defesa (Retid).

Determina os limites para que as pessoas físicas 
e jurídicas possam efetuar deduções de doações para 
o Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica 
(Pronon) e para o Programa Nacional de Apoio à Aten-
ção da Saúde da Pessoa com Deficiência (Pronas/PC) 
no Imposto de Renda.

Outra importante modificação feita, Sr. Presidente, 
foi o aumento de R$48 milhões para R$72 milhões do 
limite para enquadramento de empresas no sistema 
de tributação por lucro presumido.

Enfim, o texto aprovado elenca uma série de 
medidas importantes para a economia nacional, não 
temos dúvida.

Estima-se que o total da renúncia fiscal deve ficar 
na ordem, mais ou menos, de R$17 bilhões.

Não sou contra as renúncias fiscais, pois sempre 
defendi uma tributação menor. O Brasil ainda desponta 
como líder mundial ao pagar uma média de 57,56% 
do valor bruto do salário em tributos, visto que a mé-
dia global é de 22,52%, de acordo com dados da rede 
mundial de auditoria e contabilidade UHY.

Sr. Presidente, ao mesmo tempo em que entendo 
que são fundamentais para a nossa economia essas 
medidas encaminhadas pela Presidenta, quero dei-
xar sempre aqui meu alerta quanto aos recursos da 
previdência.

Embora eu reconheça que haja previsão de 
que a União compensará o Fundo do Regime Ge-
ral de Previdência Social no valor correspondente à 
estimativa de renúncia previdenciária decorrente da 
desoneração, por mim citada, quero também dizer 
que é importante nós nos lembrarmos de manter a 
saúde financeira do Regime Geral de Previdência 
Social, pela sua repercussão na própria saúde e as-
sistência social.

Sr. Presidente, também quero destacar para a 
reflexão de todos nós que setores articulados da so-
ciedade defendem sempre a tese de que a previdên-
cia é deficitária. Vivem alardeando que não é possível 
acabar com o fator previdenciário.

Quero dizer, Sr. Presidente, que, hoje, contamos 
com a presença do Líder do Governo, Senador Pimen-
tel; do Presidente da Central Única dos Trabalhadores 
(CUT), companheiro Vagner, e de sua executiva; e do 
Líder do Partido dos Trabalhadores, Senador Welling-
ton Dias, numa importante reunião em que discutimos 
questões como essas e também apontamos caminhos 
para o fim do fator previdenciário e para uma política 
que, realmente, valorize os aposentados e pensionis-
tas e o próprio salário mínimo.

Sr. Presidente, tenho certeza de que as contribui-
ções que financiam o Regime Geral de Previdência são 
fundamentais para manter a previdência superavitária. 
Se a seguridade social for mal, a previdência social, 
no seu todo, e a saúde também irão mal.

Mais uma vez, repito: aposentados e pensionistas 
poderão sofrer perdas se a previdência não correspon-
der à expectativa, porque ela foi criada uma vez que a 
gente não tinha recursos suficientes para cobrir aquilo 
que partiu da proposta de desoneração.

Por fim, termino, Sr. Presidente, este pronun-
ciamento com uma frase da Drª Meire Monteiro, Pre-
sidente da Associação Nacional dos Procuradores 
Federais da Previdência Social (Anpprev). Diz ela no 
seu artigo intitulado “Orçamento da previdência pode 
ser peça decorativa”:

[…] o orçamento da Seguridade Social deve 
permanecer autônomo em relação ao orça-
mento fiscal, jamais a reboque dele, mesmo 
porque historicamente é a Seguridade Social 
que sofre com os frequentes ataques orça-
mentários, como demonstram os sucessivos 
superávits obtidos por meio dos desvios das 
receitas próprias do sistema para o Tesouro 
Nacional [condutas que, no nosso entendi-
mento, partem principalmente do Tesouro 
Nacional].
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A Constituição de 1988, blindou a Seguridade 
Social ao dotá-la de orçamento próprio, e o 
fez em razão da cobiça que ela desperta nos 
governantes.

Por fim, Sr. Presidente, quero cumprimentar as 
centrais sindicais que, na reunião de ontem com a 
Presidenta Dilma, deixaram bem claro que não são 
contra a desoneração que beneficia o setor produti-
vo e garante o emprego. Eles também perguntaram à 
Presidenta se não era a hora de avançarmos na con-
trapartida para os trabalhadores.

Na visão das centrais sindicais, pela informação 
que nos deu o Presidente da CUT, o companheiro Vag-
ner, a contrapartida deveria ser, primeiro, a proibição 
da demissão imotivada; segundo, o fim do fator pre-
videnciário; terceiro, a valorização dos benefícios dos 
aposentados e dos pensionistas do Regime Geral da 
Previdência; quarto, a redução da jornada de trabalho 
das 44 horas atuais para 40 horas semanais – segundo 
a Central, poderia ser reduzida uma hora por ano –; 
quinto, a atualização da tabela do Imposto de Renda, 
acompanhando o crescimento da inflação.

Segundo o Presidente Vagner, a Presidenta Dil-
ma disse a todas as centrais que estavam lá e, conse-
quentemente, aos principais líderes sindicais do País 
que o Governo Federal está aberto ao diálogo, pronto 
para começar uma negociação a partir das propostas 
apresentadas pelo movimento sindical.

Essas informações chegaram ao nosso conhe-
cimento por intermédio do Presidente da CUT, o com-
panheiro Vagner Freitas, e da sua executiva, como 
também de outros dirigentes sindicais das centrais 
coirmãs que estiveram com a Presidenta.

Eu diria, Senador Jorge Viana, que a ampla 
maioria dos presidentes das centrais saiu animada 
da conversa que tiveram com a Presidenta Dilma. A 
Presidenta mostrou sensibilidade à pauta apresenta-
da pelos trabalhadores depois de uma marcha que 
fizeram aqui, em Brasília, com aproximadamente 50 
mil trabalhadores.

Eu acompanhei a marcha, acompanhei a chega-
da, acompanhei-os no Senado da República, na visita 
que fizeram ao Presidente do Senado e do Congresso 
Nacional. Depois, eles se deslocaram para o encontro 
com a Presidenta Dilma. E, pelas informações que re-
cebi, o encontro foi muito produtivo.

Entendo eu, Sr. Presidente, que este é o momen-
to adequado para que, numa ampla negociação entre 
os sindicalistas, o Legislativo e o Executivo, a gente 
avance na pauta dos trabalhadores.

Por fim, Sr. Presidente, ainda no meu tempo, faço 
questão de destacar aqui que a Comissão de Assuntos 
Sociais, na figura do seu Presidente, Waldemir Moka, 
ontem colocou extrapauta um projeto de nossa autoria 
que entendo fundamental não só para os trabalhado-
res, mas também, no meu entendimento, para toda a 
sociedade brasileira e para o próprio Executivo.

O projeto que foi aprovado ontem, Sr. Presidente, 
“dispõe sobre o Plano de Benefícios da Previdência 
e dá outras providências, para fixar a competência da 
Justiça do Trabalho para julgar as ações regressivas”.

Diz o projeto, no seu art. 1º, § 1º, que compete, a 
partir dessa lei, à Justiça do Trabalho fazer o julgamen-
to da ação regressiva, a que se refere o caput desse 
artigo, promovida pela Previdência Social. Diz o § 2º:

§ 2º A pretensão ressarcitória corresponderá 
à integralidade da despesa previdenciária, 
abrangendo as prestações adimplidas nos 
cinco anos que antecedam ao ajuizamento 
da ação regressiva, bem como as parcelas 
vincendas a serem implementadas até a ex-
tinção dos benefícios de prestação continuada.

Sr. Presidente, na justificativa do projeto, eu dizia 
lá e reafirmo aqui:

Segundo estatísticas internacionais (XVII World 
Congress on Safety and Health at Work) [enti-
dade estudiosa desse tema], o Brasil é o quarto 
colocado mundial em número de acidentes do 
trabalho fatais e o décimo quinto em números 
de acidentes gerais.
Informações obtidas perante a Previdência 
Social informam que, no ano de 2009, foram 
registrados 723.452 acidentes e doenças do 
trabalho, sendo que os riscos decorrentes 
dos fatores ambientais do trabalho acarre-
taram cerca de 83 acidentes a cada hora, 
bem como uma morte a cada 3,5 horas de 
jornada diária.
A consequência financeira dos acidentes do 
trabalho no Brasil também pode ser verifica-
da a partir das informações contidas no sítio 
eletrônico da Previdência Social.
Se considerarmos exclusivamente o pagamen-
to, pelo INSS, dos benefícios relacionados a 
acidentes e doenças do trabalho, somados 
ao pagamento das aposentadorias especiais 
decorrentes das condições ambientais do tra-
balho, em 2009, encontraremos um valor su-
perior a R$14,20 bilhões/ano. Se adicionarmos 
despesas com o custo operacional do INSS 
mais as despesas na área da saúde e afins, 
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verificaremos que o custo Brasil atinge um valor 
superior a R$57 bilhões, mais precisamente 
R$56,80 bilhões.
Sr. Presidente, com o objetivo de minimizar 
essas consequências econômicas e também 
sociais que derivam dos acidentes do trabalho, 
o INSS, representado pela Procuradoria Geral 
Federal, vem intensificando o ajuizamento de 
ações regressivas contra os empregadores 
que descumprem as normas de saúde e se-
gurança do trabalho.
Embora a ação regressiva possua previsão 
normativa desde o ano de 1991 até os dias 
atuais, algumas questões processuais ainda 
se encontram indefinidas no âmbito jurispru-
dencial, como, por exemplo, a competência 
para o seu julgamento e o prazo de prescrição 
a ser observado nessas ações.
No que tange à competência para o julgamen-
to das ações indenizatórias por acidentes do 
trabalho, o panorama atual evidencia existir, 
Sr. Presidente, dois posicionamentos, tudo 
a depender de quem figure no polo ativo da 
relação processual. Se a ação for promovida 
pelo trabalhador ou então por seus herdeiros, 
a competência será da Justiça do Trabalho, ao 
passo que se for promovida pelo próprio INSS, 
a jurisprudência vem inclinando-se pela com-
petência da Justiça Federal comum.
Registra-se que ambas as ações indenizató-
rias possuem pressuposto fático único, qual 
seja, a culpa de quem emprega pelo acidente 
do trabalho, culpabilidade essa representada 
pelo descumprimento das normas de saúde 
e segurança do trabalho. Ocorre que muitas 
vezes o julgamento dessas ações por tribunais 
distintos acaba por ensejar decisões contra-
ditórias, circunstância que afronta o princípio 
da “Unidade de Convicção” prestigiado pelo 
Supremo Tribunal Federal no Conflito de Com-
petência nº 7.204, precedente jurisprudencial, 
sendo então o paradigma, que transferiu da 
Justiça Estadual para a do Trabalho a com-
petência para o julgamento dessas ações por 
acidentes de trabalho.
Oportuno ainda lembrar que com o advento 
da Emenda Constitucional n° 45, de 2004, 
tomou-se incontroverso o fato de que com-
pete à Justiça do Trabalho o julgamento das 
ações indenizatórias que decorram dos aci-
dentes de trabalho, entendimento esse que 
restou consagrado pela jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal, em sua Súmula 
n° 736. Com efeito, sendo a ação regressiva 
do INSS uma espécie do gênero ação indeni-
zatória por acidente de trabalho, não há outra 
conclusão a ser alcançada senão reconhecer 
a competência da Justiça do Trabalho para o 
seu julgamento.
Já no que se refere à prescrição, consideran-
do que o Decreto n° 20.910, de 1933, impõe 
o prazo de cinco anos para as ações de co-
brança em que a Fazenda Pública figure no 
polo passivo, com fundamento no princípio 
da isonomia, idêntico prazo deve ser obser-
vado nas ações de ressarcimento em que a 
Fazenda Pública figure no polo ativo, motivo 
pelo qual o prazo prescricional a ser aplica-
do nas ações regressivas do INSS deve ser 
o quinquenal.

Sr. Presidente, por todos esses argumentos é que 
espero que esse projeto seja aprovado com rapidez 
aqui, no plenário do Senado; que vá para a Câmara 
dos Deputados e à sanção da Presidente. Com esse 
projeto, ganha a nossa Previdência e ganham os tra-
balhadores, com certeza absoluta. 

Se a Justiça do Trabalho julga qualquer tipo de 
ação trabalhista, ela teria também que julgar as ações 
provenientes dos acidentes de trabalho. Com isso, cla-
ro que vamos também contribuir para que o emprega-
dor, cada vez mais, invista em sua empresa, para que 
o Brasil não continue nessa posição lamentável, que 
muitos falam que é em quarto lugar, mas há os que 
dizem que o Brasil fica em segundo ou terceiro lugar 
em relação à população global no que tange aos aci-
dentes de trabalho. 

Então, o projeto por nós apresentado, que teve 
a parceria, inclusive, da Anamatra na sua construção, 
é um projeto relevante, importante, em que o principal 
beneficiado, claro, é o trabalhador, é o assalariado. 

(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Ele não 

vai mais perder a vida – pelo menos vai diminuir o nú-
mero de mortes –; não vai mais perder partes do seu 
corpo, ficando, muitas vezes, encostado na Previdên-
cia, ou outras vezes aposentado por invalidez, devido 
ao acidente no trabalho. 

Para mim, em primeiro lugar, é a vida. É o com-
bate aos acidentes no trabalho. Por isso, fiz questão, 
com a assessoria que recebi da Anamatra e também 
de setores do próprio Governo, Sr. Presidente, de apre-
sentar esse projeto.
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Cumprimento, mais uma vez, o Senador Waldemir 
Moka, que apresentou o projeto, aprovado por unani-
midade. Cumprimento também o Relator da matéria, 
Sr. Presidente, Casildo Maldaner, Senador por Santa 
Catarina, que, com rapidez, depois que apresentei o 
projeto, deu o parecer, permitindo que a matéria ficasse 
pronta para a provação ainda nesta semana.

(Interrupção do som.)

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Repito, 
Sr. Presidente: nós poderemos, com esse projeto, di-
minuir o valor de gastos da Previdência de quase 15 
bilhões por ano, mas, principalmente, muito mais que a 
questão financeira – aí eu termino, Sr. Presidente –, é 
a questão da mutilação e da vida que os trabalhadores 
perdem devido aos acidentes no trabalho.

Era isso. Peço a V. Exª que o considere na ínte-
gra, já que, além de ler, fui comentando alguns tópicos 
desses dois pronunciamentos.

Obrigado.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DO SR. 
SENADOR PAULO PAIM

O SR. PAULO PAIM (Bloco/ PT – RS. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) –

Pronunciamento sobre a aprovação da MP 582/
PLV 1 de 2013 e a previdência social. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, aprova-
mos, na semana passada, aqui nesta Casa a Medida 
Provisória (MP) 582/12 que traz inúmeras desonera-
ções da folha de pagamento tributando a receita bruta.

O projeto também concede outros benefícios com 
o objetivo de estimular a economia.

Estima-se que o impacto fiscal será de R$ 16,48 
bilhões entre 2013 e 2017.

As empresas do ramo de:

• transporte rodoviário coletivo de passageiros; 
• transporte ferroviário e metroviário de passa-
geiros; 
• prestação de serviços de infraestrutura aero-
portuária; 
• engenharia e de arquitetura; 
• prestadoras de serviços de manutenção de ve-
ículos e equipamentos militares e aeroespaciais;
• e as de serviços hospitalares 

....poderão pagar alíquota de 2% sobre a receita, 
até 31 de dezembro de 2014.

Já, para as...

• transportadoras rodoviárias de cargas e de 
táxi aéreo; 
• empresas jornalísticas e de radiodifusão; 

• empresas que recuperam resíduos sólidos para 
reciclagem, 
• e outros setores como, por exemplo, armas e 
munições ....

.....a alíquota será de1%.
A desoneração atingirá mais de 70 setores da eco-

nomia com as emendas dos congressistas e, faz parte 
do Plano Brasil Maior instituído pelo Governo Federal.

Tal medida cria Regime Especial de Incentivo 
ao Desenvolvimento da Infraestrutura da Indústria de 
Fertilizantes – REIF, que abrange a desoneração de 
Cofins, Pis/Pasep e IPI de máquinas, equipamentos 
e materiais de construção utilizados pela indústria de 
fertilizantes para implantação ou ampliação de infra-
estrutura de produção

Desonera também o Pis/Pasep, Cofins e IPI as 
operações de venda de bens de defesa nacional e de 
prestação de serviços às Forças Armadas por benefi-
ciários do Regime Especial Tributário para a Indústria 
da Defesa – RETID.

Determina os limites para que as pessoas físicas 
e jurídicas possam efetuar deduções de doações para 
o Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológi-
ca – Pronon e para o Programa Nacional de Apoio à 
Atenção da Saúde de Pessoa com Deficiência – Pro-
nas/PC no Imposto de Renda.

Outra importante modificação feita é o aumento 
de R$ 48 milhões para R$ 72 milhões do limite para 
enquadramento de empresas no sistema de tributação 
por lucro presumido.

Enfim, o texto aprovado elenca uma série de 
medidas importantes para a economia nacional, não 
restam duvidas.

Estima-se que o total da renuncia fiscal deva 
ficar na casa dos R$ 16,48 bilhões em cinco anos 
(2013 a 2017).

Não sou contra as renuncias fiscais, pois sempre 
defendi uma tributação menor.

O Brasil ainda desponta como líder mundial ao 
pagar, em média, 57,56% do valor bruto do salário em 
tributos, visto que a média global é de 22,52%.(dados 
da rede mundial de auditoria e contabilidade UHY).

Mas confesso que estou muito preocupado, espe-
cialmente com as desonerações da folha de pagamento.

Esses recursos vão impactar diretamente as re-
ceitas previdenciárias! 

Embora haja previsão de que a União compensa-
rá o Fundo do Regime Geral de Previdência Social no 
valor correspondente à estimativa de renúncia previden-
ciária decorrente da desoneração, mantendo a saúde 
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financeira do RGPS – Regime Geral de Previdência 
Social, o fato é que tamanha desoneração nos assusta!

Setores articulados da sociedade defendem a 
tese de que a previdência é deficitária vive alardeando 
que não é possível acabar com o Fator previdenciário 
e conceder reajuste aos aposentados e pensionistas 
que recebem acima do salário mínimo mas conseguem 
defender a aprovar renuncias de receitas da Previdên-
cia na ordem de bilhões de reais!

É um total contrassenso!
Tenho certeza que o Regime Geral de Previdência 

Social (RGPS), financiado por contribuições que estão 
cada vez mais reduzidas, ficará fragilizado.

Tais medidas vêm enfraquecendo o orçamento 
da seguridade social. 

Se a Seguridade for arruinada, a Previdência 
Social e a saúde também serão. 

Mais uma vez repito: aposentados e pensionistas 
sofrerão perdas e correrão o risco de não conseguir 
manter a sua própria sobrevivência.

Por fim, termino este pronunciamento com uma 
frase da Dra. Meire Monteiro – presidente da Associa-
ção Nacional dos Procuradores Federais da Previdência 
Social – ANPPREV, no artigo intitulado “Orçamento da 
Previdência pode ser peça decorativa”:

“(...) o orçamento da Seguridade Social deve 
permanecer autônomo em relação ao Orça-
mento Fiscal jamais a reboque dele, mesmo 
porque, historicamente, é a Seguridade Social 
quem sofre com os frequentes ataques orça-
mentário como demonstram os sucessivos 
superávits obtidos por meio dos desvios das 
receitas próprias do sistema para o Tesouro 
Nacional. 
A Constituição de 1988 blindou a Seguridade 
Social ao dotá-la de orçamento próprio e o 
fez em razão da cobiça que ela desperta nos 
governantes.”

Sr. Presidente, quero cumprimentar as centrais 
sindicais, que na reunião com a presidenta da Repú-
blica, Dilma Rousseff, no dia de ontem, deixaram bem 
claro que não são contra a desoneração que benefi-
ciou os empresários. 

Mas eles também perguntaram a nossa presidenta 
Dilma: onde está a contrapartida para os trabalhadores? 

Que na visão deles seria...

1º proibição de demissão imotivada;
2º fim do fator previdenciário;
3º Valorização dos benefícios dos aposentados 
e pensionistas do Regime Geral da Previdência;
4º Redução da jornada de trabalho, das 44 horas 
atuais para 40 horas semanais (1 hora por ano);
5º Atualização da tabela do imposto de renda 
todos os anos de acordo com a inflação.

Sr. Presidente, a presidenta Dilma Rousseff disse 
aos sindicalistas que o governo federal está aberto ao 
diálogo, pronto para começar as negociações encima 
das propostas apresentadas.

Essas informações me foram passadas hoje pela 
manhã quando eu estive reunido com o presidente da 
CUT/Nacional, Wagner Freitas e grande parte de sua 
diretoria executiva. 

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Cumprimento V. Exª, Senador Paulo Paim. A 
solicitação de V. Exª de constar o discurso nos Anais 
do Senado, na íntegra, será atendida.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Pela ordem, Senador José Pimentel, Líder do 
Governo no Congresso Nacional.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço 
a V. Exª, se possível, fazer a leitura da Medida Provi-
sória nº 586, para que nós possamos votá-la na pró-
xima semana.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC) 
– Atendendo V. Exª, Senador Pimentel, passo à leitura. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – O Senado Federal recebeu o Ofício nº 28, de 
2013, do Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputa-
dos, submetendo à apreciação desta Casa o Projeto 
de Lei de Conversão nº 2, de 2013, que dispõe sobre 
o apoio técnico e financeiro da União aos entes fede-
rados, no âmbito do Pacto Nacional pela Alfabetização 
na Idade Certa, e altera as Leis nºs 5.537, de 21 de 
novembro de 1968; 8.405, de 9 de janeiro de 1992; e 
10.260, de 12 de julho de 2001, proveniente da Medi-
da Provisória nº 586, de 2012.

É o seguinte o Projeto:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC) 
– Com referência ao Projeto de Lei de Conversão nº 
2, de 2013, que acaba de ser lido, a Presidência co-
munica ao Plenário que o prazo de 45 dias para apre-
ciação da matéria encontra-se esgotado, e o de sua 
vigência foi prorrogado por ato do Presidente da Mesa 
do Congresso Nacional e esgotar-se-á em 18 de abril.

Prestados esses esclarecimentos, a Presidência 
inclui a matéria na Ordem do Dia, caro Sr. Líder Pi-
mentel, da terça-feira.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Sigo com a lista de oradores.

Convido para fazer uso da tribuna o Senador Wal-
ter Pinheiro, que falará pela Liderança. Em seguida, a 
Senadora Ana Rita. Logo após a Senadora Ana Rita, 
eu também estou inscrito.

Com a palavra, V. Exª, Senador Walter Pinheiro, 
pelo tempo regimental de 20 minutos.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Pela 
Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, falo neste momento pela nossa 
Liderança, a Liderança do Partido dos Trabalhadores 
nesta Casa. Hoje somos liderados pelo nosso compa-
nheiro Wellington Dias, do Piauí.

Faço esta nossa intervenção aqui, nesta tarde, 
registrando que no dia de hoje aprovamos uma im-
portante iniciativa, estrutura, eu diria até uma posição, 
Senador Jorge Viana, como me dizia neste instante 
a nobre Senadora Ana Rita, da expectativa que esse 
segmento vivia há até poucos minutos, Senadora Ana 
Rita, e a carência em relação a uma estrutura que pu-
desse atender a esse importante segmento. Acho que 
o Senador Pimentel, durante o dia de hoje, e na sessão 
inclusive que debateu essa matéria, colocou muito bem, 
em termos de números, o que isso significou para o 
País nos últimos anos, e o que está significando agora.

O maior exemplo, Senadora Ana Rita, que eu po-
deria dar a V. Exª, e creio que isso vale para o Espírito 
Santo, vale para o nosso glorioso Acre, como também, 
claro e evidente, para a nossa querida Bahia, é que 
tenho, cada vez mais, Senadora Ana Rita, frequenta-
do principalmente a periferia da cidade de Salvador, 
a periferia das grandes cidades do meu Estado, e tem 
me chamado muito a atenção uma parte da economia, 
Senador Jorge Viana, que há tempos era tocada muito 
por um núcleo familiar, aquele sujeito que montava um 
mercadinho, uma padaria. Eu, por exemplo, morei du-
rante muito tempo no bairro do Uruguai, na cidade de 
Salvador, em que a padaria que atendia a todos nós 
era conhecida como padaria do Espanha. São pessoas 
que vieram da Galícia inclusive, os galegos, e de outras 
regiões – nós aqui já tivemos o Deputado Pedro Irujo, 
que é da região basca. E a atividade principal deles 

é exatamente a de mercados de secos e molhados, 
ou armazéns de secos e molhados, e padarias, dife-
rentemente dos portugueses no Rio de Janeiro. Fui 
colega de uma das filhas desse que chamávamos de 
Espanha – lembro-me inclusive o nome dela até hoje: 
Leda – e essa padaria era assim. Eu costumava ir à 
padaria para fazer a compra do pão para minha casa 
e a filha do Espanha estava lá ajudando no caixa, no 
atendimento.

O que mudou na economia de um tempo para cá? 
É que essas famílias, Senadora Ana Rita, continuaram 
com esses negócios, mas esses negócios de bairro 
foram crescendo tanto que essas famílias precisavam 
agora de uma estrutura um pouquinho maior, e come-
çaram a contratar outras pessoas para o atendimen-
to, para o serviço nessas atividades econômicas. São 
todas elas pequenas, microempresas, mas que vão 
gerando postos de trabalho no bairro, Senadora Ana 
Rita, a atividade econômica ali, empregando gente ali.

Portanto, essa é uma atividade que despertou 
inclusive o interesse de grandes grupos no País. Os 
grandes supermercados começaram a querer comprar, 
adquirir a estrutura de minimercados de bairros. Tan-
to é que alguns até mudaram de nome. Para não ficar 
com o nome do grande mercado conhecido, colocaram, 
por exemplo, mercado dia a dia ou minimercado, mas 
com o nome da grande marca, e foram absorvendo, 
comprando essas atividades, ou melhor, esse tipo de 
atividade com o pequeno.

Na Bahia, recentemente, Senadora Ana Rita, 
numa boa experiência, inclusive pilotada pelo Sebrae e 
por outros organismos, para ganhar força, capacidade 
de sobreviver e competitividade, essas atividades foram 
se agrupando, ganhando uma marca única, mas cada 
uma tocava o seu mercadinho no bairro, se associando.

Portanto, o que aprovamos aqui hoje foi exata-
mente a consolidação de uma estrutura que possa 
olhar essa atividade econômica como sendo algo 
fundamental para a economia, que possa olhar essa 
atividade econômica com a principalidade com que 
merece ser tratada, do ponto de vista da liberação de 
recursos, do acompanhamento, da capacitação, da in-
trodução de novas tecnologias, enfim, para continuar 
tendo esse resultado.

Onde é que podemos medir isso? Aí, Senadora 
Ana Rita, faço agora, em nome da Liderança do PT, 
este importante registro: o comunicado do IBGE de 
hoje, que fala da recuperação da produção do País em 
janeiro, que fala exatamente da possibilidade de reto-
mada do crescimento econômico. A despeito inclusive 
das críticas feitas por diversos setores – poderíamos 
dizer da crítica da oposição –, verifica-se a possibilida-
de da retomada do crescimento da economia brasileira 
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este ano. O IBGE anuncia hoje uma reação fenome-
nal da indústria brasileira, abrindo definitivamente o 
caminho para confirmar, para trazer de volta o nosso 
crescimento econômico.

De acordo com a informação do IBGE, Senador 
Jorge Viana, com base no que acabou de ser divulga-
do, após dois anos de quase estagnação, como reflexo 
da economia mundial, é claro – nós não somos uma 
ilha –, a produção industrial brasileira subiu 5,7% em 
janeiro. Obviamente, nós estamos tratando da compa-
ração com o ano passado. Esse resultado de janeiro, 
Senador Jorge, é mais expressivo se fizermos a re-
lação confrontando com o que aconteceu em março 
de 2010, quando a atividade econômica registrou um 
avanço no crescimento de 3,4% na comparação anual.

Na comparação com dezembro, a alta foi de 
2,5%, a maior expansão em quase três anos desse 
importante indicador ou desse acompanhamento feito 
por parte do IBGE. 

Ainda de acordo com o IBGE, a produção de 
veículos teve alta de 39,3% em um ano e exerceu a 
maior influência positiva do indicador, com destaque 
para maior fabricação de carros, caminhões e ônibus. 
Portanto, isso se espalha, isso cria um ambiente da 
chamada reação em cadeia, exatamente para permitir 
esse resultado positivo na nossa economia.

Com esse resultado, o setor interrompe o com-
portamento negativo presente desde novembro, na 
comparação mensal, período em que acumulou perda 
de 4,5%. O crescimento da indústria automotiva não é 
um caso isolado. Além da fabricação de veículos, outras 
indústrias tiveram alta em janeiro: refino de petróleo 
e produção de álcool (5,2%). É importante ressaltar 
que a essa produção de álcool, Senador Jorge Viana, 
acrescenta-se a atividade agrícola – é fundamental a 
produção da nossa cana-de-açúcar –, lembrando que, 
nesse período, houve uma alta considerável do preço 
do açúcar no mercado internacional, o que empurrava 
as usinas para uma produção de açúcar, e, consequen-
temente, a diminuição da produção de álcool. Então, 
esse acréscimo, esse crescimento da produção de 
álcool em 5,2% é muito importante; máquinas e equi-
pamentos, na ordem de 5,7%; indústria farmacêutica, 
5,6%; material eletrônico, aparelhos, equipamentos de 
comunicação, 10,5%.

É bom lembrar que, quanto a essa histórica da 
comunicação, o Governo deve soltar esta semana mais 
um pacote, ou melhor, aplicar aquilo que já aprovamos 
aqui no que diz respeito, Senador Jorge Viana, à de-
soneração desse setor. O Brasil cresce enormemente, 
e vemos como os aparelhos de celulares vão sendo 
cambiados, ou seja, o sujeito vai trocando, com os 
avanços tecnológicos.

Eu tenho sido um árduo defensor da política da 
utilização do celular para outras frentes. Sou autor de 
projeto na Casa que trata da bancarização, pagamento 
por celular, utilização do celular para serviços como o 
seguro Garantia-Safra, pagamento de Bolsa Família e 
como compra. Ou, em uma linguagem mundial muito 
estabelecida e sobejamente debatida agora no Mobile 
World Congress, o Congresso Mundial de Tecnologia 
Móvel, na cidade de Barcelona, o chamado Mobile 
Bank, não como uma estrutura para atender a quem já 
tem conta em banco. Quem tem conta em banco já faz 
isso hoje na Internet Bank o até já utilizando o celular, 
mas para ações sociais, para você chegar com isso.

Por exemplo, a transmissão de imagens para a 
área de saúde. O acompanhamento, Senador Jorge 
Viana, das áreas remotas para que o cidadão possa 
receber, através do seu celular, inclusive instruções de 
medicamentos, consultar um centro médico, enfim, o 
próprio agente comunitário de saúde. Aliás, um progra-
ma que eu espero ver implantado no nosso Estado da 
Bahia. Já há um desenvolvimento concluso na aplicação 
dessas soluções para que o agente comunitário possa 
visitar as casas, utilizando agora não mais a folha de 
papel, mas o seu celular para transmitir esses dados, 
ou tablet, como quiser. Acho que essa é uma vertente 
importante para somarmos aos diversos serviços na 
economia.

Esses números evidenciam, com toda a clareza, 
que o País está de volta à rota do crescimento, e, mais 
importante, um crescimento puxado pelo setor manu-
fatureiro, cujo fator multiplicador, por pagar maiores 
salários, agregar inovação, que é importante... Esse é 
o tema, Senador Jorge Viana, decisivo para a competi-
tividade. Esse é um tema importante e tem o poder de 
contaminar, com seus bons resultados, toda a cadeia 
da atividade produtiva, da atividade econômica. Então, 
é importante a incidência desses fatores, porque nós 
vamos tratando do fator de multiplicação, atendendo 
a essa demanda, sem deixar de lado, é claro, toda a 
mobilização que o Governo vem fazendo no sentido 
de continuar estimulando a ampliação da infraestru-
tura e da logística.

O evento de ontem, patrocinado pela Presidenta 
da República, no PAC 2, por exemplo, Senador Jorge 
Viana, deve injetar mais de R$500 milhões na Bahia, 
para obras de infraestrutura e saneamento. Todas 
elas serão acompanhadas de mudanças na vida das 
pessoas localmente. Benefícios sociais, Senadora 
Ana Rita, principalmente, contratação, trabalho. Eu 
não tenho como fazer uma estrada que não envolva 
mão de obra; não tenho como construir uma quadra 
sem a participação da mão de obra, ainda que se use 
placas pré-moldadas, mas alguém teve que colocar 
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a mão para fabricar essas placas; ainda que eu use 
o velho guindaste para transportar essas placas, eu 
tenho que botar alguém para operar esse guindas-
te e, depois, tenho que dar o acabamento. Portanto, 
são atividades de utilização de mão de obra de forma 
intensa. Aliás, a construção civil, pela sua proeza, é 
uma atividade que, de certa maneira, sacode, movi-
menta, puxa toda uma cadeia produtiva de importante 
capilaridade, e com uma capacidade, Senador Jorge 
Viana, importante, que é a absorção de mão de obra 
que pode ser treinada, num curto espaço de tempo. 
Não é mão de obra desqualificada. Aliás, vivenciamos 
isso recentemente, Senador Paulo Paim, quando, no 
boom da construção civil, várias empresas diziam o 
seguinte: “Nós estamos com um problema, não existe 
carpinteiro, não existe pedreiro, não existe gente para 
tocar a obra.” E, aí, paralelo à obra, as empresas mon-
tavam, no seu canteiro, unidades de formação dessa 
mão de obra. O sujeito começava, Senador Raupp, 
até como auxiliar ou, numa linguagem da construção 
civil antiga, como servente. No momento já quase no 
meio da obra para o fim, esse sujeito já era alguém 
com uma capacitação. 

Aliás, eu quero aproveitar para fazer um registro 
importante. Eu fiquei muito alegre quando visitei a obra 
da Arena Fonte Nova ou da Nova Fonte Nova, que já 
será palco da Copa das Confederações, pois nosso 
estádio deve ficar pronto e será inaugurado agora dia 
07 de abril. É um negócio fantástico, Senador Raupp!

E o que eu vi ali foi algo mais animador ainda: 
aquela obra pegou moradores de rua! Os moradores 
de rua ali do entorno da Nova Fonte Nova foram ca-
pacitados por essa unidade. E tem uma coisa legal: eu 
vi um morador de rua –estive lá – que virou arquivis-
ta, tratando de plantas, dobrando, cuidando, sabendo 
onde se bota, onde não se bota, aonde vai e para que 
lugar uma planta pode ser deslocada e como é pas-
sada para um sujeito que está lá na ponta da obra. O 
sujeito vivia na rua! Em uma linguagem que a gente 
usa muito lá: era um mulambo, jogado ao léu! Agora, 
é um profissional.

Diversas pessoas dizem em seus depoimentos: 
“Eu não tinha mais esperança de nada!” Geralmente, 
um morador de rua, até para sobreviver, às vezes, o 
caminho mais natural é o das drogas: cheira-se cola 
e outras coisas mais. Então, essa atividade recuperou 
e trouxe dignidade a essa gente, que teve a condição 
de dizer: “Eu ainda posso fazer algo.” Foi, com certeza, 
Senador Jorge Viana, a coisa mais bonita que eu vi 
na obra da Fonte Nova. Ela é uma obra sensacional e 
não deverá nada a nenhuma grande arena pelo mundo 
afora. Mas esta foi a maior obra que eu vi ali naquele 
Estado: uma obra de transformação de vida.

A gente pode fazer isso. Agora, imagine o que 
a micro e pequena empresa estão fazendo pelo País 
afora! O sujeito pegando alguém próximo, monta um 
negocinho, como uma copiadora, um salão, uma ati-
vidade comercial, inclusive de desenvolvimento de 
tecnologia.

Hoje, Salvador cedia grandes empresas na área 
de produção do software que cresceram tanto que es-
tão com sedes em grandes cidades no mundo, Sena-
dor Jorge Viana. Começaram ali, com uma portinha! 
Mas é isso que vai permitindo dar capilaridade para 
o centro da economia e nos dá exatamente – a essa 
atividade hoje – a possibilidade de comemorar o cres-
cimento de nossa atividade econômica no País, tão 
bem relatada pelo IBGE.

Esse é o esforço. É nesse esforço que a gente 
tem trabalhado no Estado da Bahia, promovendo o 
desenvolvimento local.

Na segunda-feira passada, Senador Jorge Via-
na, participei, junto com o Governador, da assinatura 
de um grande contrato na área de eólica. Já imaginou 
colocar uma fábrica de aerogeradores no sertão da 
Bahia? A francesa Alstom se instalando lá no sertão, 
para poder tocar adiante um projeto que o sertanejo 
já sabia há mais tempo do que a gente?

Os pesquisadores foram lá, mediram o vento e 
disseram: “Aqui, há vento bom.” Os sertanejos já diziam 
isto há muito tempo: quanto mais seco, mais vento. O 
pesquisador vai lá cheio de história para descobrir o 
vento. Mas, quanto mais seco, mais vento. Quando a 
chuva vem, o vento leva, e é por isso que é seco. Estou 
repetindo aqui o que, inclusive, o meu velho pai dizia 
quando vivia da roça e como um sertanejo nos indica lá.

E por que quanto mais seco, mais vento? Esse 
vento que sopra na região de Caetité, os pesquisa-
dores consideram como o melhor vento. E ainda há 
a questão da temperatura, Jorge. É uma região que 
tem uma incidência muito forte de sol durante vários 
dias do ano e, como venta muito, essa temperatura é 
suavizada. Então, o impacto da temperatura nos equi-
pamentos ainda é menor do que em diversas regiões 
do mundo. Então, como as coisas vão se ajustando, 
em torno dessa atividade, vão surgindo dezenas de 
outras atividades econômicas, o que vai impulsionando 
a economia aqui e acolá.

Caetité e Guanambi são duas cidades que eu iria 
visitar amanhã e que, em decorrência das atividades 
aqui, fui obrigado a suspender a visita. Cidades onde 
estamos discutindo, com essas empresas, a operação 
do aeroporto, a chegada de voo comercial, a instala-
ção de um centro de distribuição e logística para essa 
região, que vai sediar uma ferrovia. Está chegando o 
maior parque eólico da América Latina e, portanto, 
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precisa de estrada, de centro de distribuição, de um 
bom aeroporto, e, consequentemente, a chegada da 
universidade, de escolas, escolas técnicas, formação 
de mão de obra e, portanto, mais um elemento para 
impulsionar a economia local, estimular a pequena e 
média atividade, ou a micro atividade, criando na região 
as condições para que as pessoas possam viver ali.

E, a essa mesma região, a Presidenta Dilma foi 
para inaugurar uma adutora. Esteve lá pessoalmente, 
na região de Guanambi, na nossa adutora do algodão, 
levando água para o sertão da Bahia para permitir que 
haja água, trabalho, renda e boas condições de vida.

Era isso, Sr. Presidente, o que tinha a dizer. Quero 
aqui, em nome da Liderança do PT, fazer esta boa sau-
dação, este bom anúncio, da retomada do crescimen-
to da economia, nesse anúncio feito hoje pelo IBGE.

Espero que a gente consiga, cada vez mais, a 
partir desses elementos, daquilo que a gente aprova 
aqui, colocar as coisas na ponta. Isso tem que che-
gar ao interior lá de Rondônia, ao interior do Espírito 
Santo, ao interior da Bahia, onde as pessoas vivem. 
Ninguém mora na União e ninguém mora no Estado. 
O cidadão vive no Município, onde ele tem o “CEPzi-
nho” dele, onde ele tem a casa dele, onde ele pisa o 
pé no chão e onde ele precisa cuidar da sua criação, 
portanto, que é uma das coisas mais bonitas.

(Soa a campainha.)

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 
Aliás, Jorge Viana, a você, que brincava muito comigo, 
digo que estou, cada dia mais, numa expectativa nova 
de vida. Nós brincávamos muito sobre essa coisa das 
nossas vidas. Eu, que sou avô de uma netinha de dez 
meses, que é uma coisa bonita – o pessoal diz que se 
parece com o avô, mas aí é exagero –, estou ansioso 
porque vou ser “triavô”. Minha nora Liliane está espe-
rando trigêmeos, a qualquer momento.

Então, é uma alegria muito grande, é legal a gente 
poder... Eu sei que vai dar um trabalho danado, mas é 
uma alegria enorme. Fico ansioso para ver a chegada 
de Tito, Davi e Isac, que são os meus três netinhos, e 
mais uma netinha, que vai ser irmã de Júlia, que tam-
bém está a caminho, de uma vez só. Eu tanto pedi a 
Deus para ser avô, que Ele disse: “Tome, vou lhe dar 
cinco de uma vez para completar a sua jornada e, por-
tanto, continuar contribuindo com essa coisa.”

É uma alegria, Ana Rita! E eu estou vivendo essa 
experiência.

Tenho um amigo que brinca dizendo assim – um 
sujeito lá do sertão, lá na Bahia, onde ainda se fala 
muito em jegue: “Avô é jegue.” E eu disse: “Por que avô 
é jegue?” “Porque é para neto montar.”

Um abraço, Senador Jorge Viana.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Cumprimento o Senador, querido e bom amigo, 
Walter Pinheiro e o parabenizo pelo discurso e, espe-
cialmente, a fase final, porque, de alguma maneira, 
para as pessoas que nos acompanham na TV Senado, 
na Rádio Senado, até na Internet, é o lado humano 
aqui – muitos virando avô. Eu não tive esse privilégio 
ainda, mas Deus me deu duas filhas muito queridas. V. 
Exª é um homem privilegiado, cercado dessas crianças 
que estão vindo. Cumprimento mais uma vez a sua 
família. Sei que isso V. Exª recebe como um presente 
de Deus mesmo.

Eu, antes de chamar a próxima oradora, que é 
a Senadora Ana Rita, leio expediente sobre a Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – A Presidência designa, como membro suplen-
te, o Deputado Eduardo Barbosa, em substituição ao 
Deputado César Colnago, para integrar a Comissão 
Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisó-
ria nº 593, de 2012, conforme Ofício nº 248, de 2013, 
da Liderança do PSDB, na Câmara dos Deputados.

O ofício será encaminhado à Comissão Mista 
para ser juntado ao processo da matéria. Senado Fe-
deral, 7/3/2013.

É o seguinte o ofício:

Of. nº 248/2013/PSDB

Brasília, 6 de março de 2013

Assunto: Indicação de Membro de Comissão

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Eduardo 

Barbosa, em substituição ao Deputado Cesr Colnago, 
como membro suplente, para integrar a Comissão Mis-
ta destinada a proferir parecer a Medida Provisória nº 
593/12, que altera a Lei nº 12.513, de 26 de outubro de 
2011, que institui o Programa Nacional de Acesso ao 
Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC, para ampliar 
o rol de beneficiário e ofertantes da Bolsa-Formação 
Estudante; e dá outras providência.

Respeitosamente, – Deputado Carlos Sampaio, 
Líder do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT 
– AC) – A Presidência designa o Deputado Arnaldo 
Faria de Sá, como membro suplente, em substituição 
ao Deputado Jovair Arantes, para integrar a Comissão 
Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória 
nº 595, de 2012, conforme Ofício nº 95, de 2013, da 
Liderança do PTB na Câmara dos Deputados.

O ofício será encaminhado à Comissão Mista 
para ser juntado ao processado da matéria.

É o seguinte o ofício:
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Of. nº 95/2013

Brasília, 26 de fevereiro de 2013

Assunto: Indicação para Medida Provisória nº 595

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Senhor Deputado 

Arnaldo Faria de Sá (PTB-SP), na qualidade de Su-
plente e em substituição ao Senhor Deputado Jovair 
Arantes (PTB-GO) para a Comissão Mista sobre a 
Medida Provisória nº 595, de 7 de dezembro de 2012, 
que “Dispõe sobre a exploração direta e indireta, pela 
União, de portos e instalações portuárias e sobre as 
atividades desempenhadas pelos operadores portuá-
rios, e dá outras providências”.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência, protestos 
de estima e elevada consideração.

Atenciosamente, – Deputado Jovair Arantes, 
Líder do PTB.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – A Presidência designa o Senador Jayme Campos 
para integrar, como suplente, a Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional, nos termos do Ofício nº 
14, de 2013, da Liderança do DEM.

É o seguinte o ofício:

Of. nº 14/13-GLDEM 

Brasília, 7 de março de 2013 

Senhor Presidente,
Indico a V. Exa. o nome do Senador Jayme Cam-

pos, para ocupar a vaga de suplente do Partido Demo-
cratas na Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional.

Atenciosamente, – Senador José Agripino, Líder 
do Democratas no Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC) 
– A Presidência designa, nos termos do Ofício nº 102, 
de 2013, da Liderança do Bloco Parlamentar da Maio-
ria, o Senador Roberto Requião para integrar, como 
titular, a Comissão de Assuntos Sociais, em substitui-
ção ao Senador Eunício Oliveira, que passa a ocupar 
a suplência em vaga destinada ao Bloco na Comissão.

É o seguinte o ofício:

OF. GLPMDB nº 102/2013

Brasília, 6 de março de 2013

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Ao cumprimentar cordialmente Vossa Excelên-

cia, comunico, nos termos regimentais, a indicação 
na Comissão de Assuntos Sociais-CAS, do Senador 

Roberto Requião – PMDB/PR, como titular, no lugar 
do Senador Eunício Oliveira – PMDB/CE, que passará 
a ocupar a suplência.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência 
votos de apreço e consideração. – Senador Eunício 
Oliveira, Líder do PMDB e do Bloco da Maioria.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC) 
– A Presidência designa o Senador Anibal Diniz para 
integrar, como titular, a Comissão de Relações Exte-
riores e Defesa Nacional, nos termos do Ofício nº 42, 
de 2013, da Liderança do Bloco de Apoio ao Governo.

É o seguinte o ofício:

Oficio nº 42/2013 – GLDBAG 

Brasília, 7 de março de 2013 

Senhor Presidente,
Nos termos Regimentais, informo que o Senhor 

Anibal Diniz passa a compor a Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa nacional – CRE como titular, em 
vaga destinada ao Bloco de Apoio ao Governo, dei-
xando vaga a suplência que ocupa.

Senador Wellington Dias, Líder do PT e do Blo-
co de Apoio ao Governo.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – A Presidência designa a Senadora Ana Rita para 
integrar – e peço, mais uma vez, desculpas por V. Exª 
aguardar esta leitura na tribuna –, como titular, a Co-
missão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e 
Fiscalização e Controle, em substituição ao Senador 
Pedro Taques, nos termos do Ofício nº 41, de 2013, 
da Liderança do Bloco de Apoio ao Governo.

É o seguinte o ofício:

Oficio nº 41/2013 – GLDBAG 

Brasília, 5 de março de 2013 

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a Senadora Ana 

Rita como titular, na Comissão de Meio Ambiente, De-
fesa do Consumidor e Fiscalização e Controle – CMA, 
em substituição ao Senador Pedro Taques, em vaga 
destinada ao Bloco de apoio ao governo.

Senador Wellington Dias, Líder do PT e do Blo-
co de Apoio ao Governo.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Por fim, a Presidência designa o Senador Luiz 
Henrique para integrar, como titular, a Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Inovação, Comunicação e Infor-
mática, em substituição ao Senador Eunício Oliveira, e 
o Senador Sérgio Souza para integrar, como suplente, 
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a referida Comissão, nos termos dos Ofícios nºs 75 e 
93, de 2013, respectivamente, da Liderança do PMDB.

São os seguintes os Ofícios:

OF. GLPMDB Nº 75/2013

Brasília, 6 de março de 2013

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimentando cordialmente a Vossa Exce-

lência, comunico, nos termos regimentais, a indicação 
do Senador Luiz Henrique – PMDB/SC, como titular 
na Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Co-
municação e Informática – CCT, no lugar do Senador 
Eunínio Oliveira.

Na oportunidae, renovo a Vossa Excelência votos 
de apreço e consideração.

Senador – Eunício Oliveira, Líder do PMDB e 
do Bloco da Maioria.

OF. GLPMDB Nº 93/2013

Brasília, 6 de março de 2013

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimentando cordialmente a Vossa Excelên-

cia, comunico, nos termos regimentais, a indicação do 
Senador Sérgio Souza – PMDB/PR, para integrar a 
Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comuni-
cação e Informática – CCT, com suplente.

Na oportunidae, renovo a Vossa Excelência votos 
de apreço e consideração.

Senador – Eunício Oliveira, Líder do PMDB e 
do Bloco da Maioria.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Peço, mais uma vez, desculpas à oradora que 
se encontra na tribuna, nobre Senadora Ana Rita.

Com a palavra V. Exª, pelo tempo regimental de 
20 minutos.

A SRA. ANA RITA (Bloco/PT – ES. Pronuncia o 
seguinte discurso.) – Obrigada, Presidente desta ses-
são, Senador companheiro Jorge Viana.

Quero saudar também os colegas Senadores 
aqui presentes, Senador Paulo Paim, Senador Anibal 
Diniz; saudar as colegas Senadoras, saudar os teles-
pectadores da TV Senado e ouvintes da Rádio Senado.

É com imensa satisfação que ocupo hoje a tribuna 
para homenagear as mulheres e parabenizá-las pela 
marca que empreendem na resistência à desigualda-
de existente em nossa sociedade. Amanhã, comemo-
raremos o Dia Internacional da Mulher. A data é uma 
oportunidade para refletirmos sobre o lugar ocupado 
pelas mulheres e lembrarmos que a igualdade entre 
mulheres e homens é um processo em permanente 
construção.

Foi só há 81 anos que conquistamos o direito bá-
sico de votar – mais de 110 anos depois das primeiras 
eleições gerais realizadas no Brasil, às vésperas da 
Proclamação da Independência.

E, neste ponto, faço questão de destacar bravas 
lutadoras por essa conquista, como Bertha Lutz, grande 
feminista, cientista, líder nacional e política, que, em 
1922, foi eleita vice-presidente da Liga Pan-Americana 
das Mulheres e fundou a Sociedade Brasileira para 
o Progresso Feminino, dando continuidade, assim, 
ao trabalho iniciado em 1910 pela incansável baiana 
Leolinda Daltro. Faço menção, ainda, a outra mulher 
especial, Celina Guimarães Viana, a primeira eleitora 
da América Latina.

E, já que citei Bertha Lutz, quero fazer menção 
à sessão conjunta de ontem, realizada neste plenário, 
onde homenageamos, com o Diploma Bertha Lutz, 
cinco mulheres brasileiras. Cinco corajosas mulheres. 
Cinco mulheres lutadoras. Entre elas, a capixaba Tel-
ma Dias Ayres, presidenta da Associação Feminina de 
Educação e Combate ao Câncer, a AFECC, entidade 
que fica em Vitória, no meu Estado do Espírito San-
to. A história de vida de Telma se confunde com a da 
AFECC. É incrível a dedicação dessa mulher lutadora 
para que os pacientes com câncer ganhem um trata-
mento mais humanizado. Na pessoa da nossa home-
nageada capixaba, quero saudar todas as mulheres 
brasileiras e as mulheres do Espírito Santo. Não podia 
deixar de mencionar as outras quatro combativas mu-
lheres que receberam ontem o Diploma Bertha Lutz: 
Adélia Moreira Pessoa, Amabília Pinho Almeida, Luzia 
Santiago e a nossa Deputada Federal Jô Moraes, Pre-
sidenta da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito 
que investiga a violência contra mulheres no Brasil, 
Comissão essa de que sou relatora.

Aproveito também este pronunciamento para 
lembrar que, nesta ocasião em que comemoramos o 
Dia Internacional da Mulher, devemos refletir sobre a 
necessidade, a importância e a urgência de seguirmos 
na luta aguerrida pela conquista e garantia dos direitos 
da mulher, seja na vida política, seja na profissional, 
seja na social, mas principalmente no respeito à convi-
vência pacífica e isonômica entre mulheres e homens.

É preciso lutar pela igualdade salarial entre ho-
mens e mulheres. 

Ontem, recebemos, na sessão em que entre-
gamos os diplomas Bertha Lutz em homenagem às 
mulheres, a notícia, também dada pelo Presidente do 
Senado, de que a PEC que amplia os direitos das tra-
balhadoras domésticas será votada ainda este mês. 
Quero dizer que está mais do que na hora de apro-
varmos essa proposta. Está mais do que na hora de 
garantirmos a essas trabalhadoras os mesmos direitos 
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das demais trabalhadoras brasileiras! A categoria re-
úne atualmente cerca de sete milhões de brasileiros, 
sendo a maioria – 93% – formada por mulheres. Des-
sas mulheres, somente dois milhões trabalham com 
carteira assinada.

Aprovar essa PEC da trabalhadora doméstica 
significa dar um passo larguíssimo para que milhões 
de mulheres, principalmente negras, sejam retiradas 
de um sistema de trabalho muitas vezes próximo ao 
da escravidão.

Aproveito para lembrar ainda que hoje as mu-
lheres ocupam menos de 10% das cadeiras do Parla-
mento brasileiro, contra uma média mundial de cerca 
de 20%. É só olharmos aqui a composição do nosso 
Senado e a composição da Câmara Federal. Somos 
ainda uma minoria aqui no Congresso Nacional. Em 
termos da representação aqui no Congresso Nacio-
nal, a evolução tem sido lenta, mas, se o panorama 
do Parlamento ainda não evoluiu como gostaríamos, 
a eleição da companheira Dilma à Presidência já se 
mostrou decisiva para a presença feminina na política, 
no nível do Poder Executivo.

Aproveito a ocasião para saudar a nossa Presi-
denta, as ministras e a todas as nossas parlamentares.

Esta semana, recebemos, na Comissão de Direi-
tos Humanos do Senado, na abertura dos trabalhos, 
Comissão essa que presido, três das nossas grandes 
ministras para uma audiência pública voltada, em es-
pecial, para discutir os direitos das mulheres.

As Ministras Eleonora Menecucci, da Secretaria 
de Políticas para as Mulheres; Maria do Rosário, da 
Secretaria de Direitos Humanos; e Luiza Bairros, da 
Secretaria de Promoção da Igualdade Racial., reite-
raram, aqui no Senado Federal, durante a audiência, 
os apelos para que o Congresso Nacional vote, o mais 
rápido possível, propostas em defesa dos direitos hu-
manos e das mulheres, em tramitação no Congresso 
Nacional. O Senador Paim estava presente nessa au-
diência pública, muito importante, em que as Ministras 
contribuíram, apresentando-nos diversas propostas 
para o nosso plano de trabalho. Entre essas propos-
tas estão a PEC das Trabalhadoras Domésticas e a 
PEC 30, de 2007. O texto dessa PEC prevê a licença-
-maternidade de 180 dias a todas as trabalhadoras 
do País. A matéria tramita na Câmara dos Deputados. 
Lembro que, atualmente, a licença-maternidade de 180 
dias é garantida às mulheres do serviço público, mas 
facultativa nas empresas privadas.

As Ministras também destacaram, Srs. Senado-
res, a importância da proibição da demissão sem justa 
causa da trabalhadora pelo período de sete meses após 
o parto ou a adoção, conforme prevê a PEC 515, de 
2010, que tramita em conjunto com a PEC 30, de 2007.

A Ministra da Seppir – Secretaria de Políticas 
de Promoção da Igualdade Racial solicitou, ainda, a 
aprovação de projeto que altera a Lei de Licitações 
(8.666/1993) para obrigar a inclusão de, no mínimo, 
10% de mulheres em contratações de obras com o 
Poder Público e sugeriu emenda para estender o be-
nefício aos negros e às negras. A proposta tramita na 
Câmara como PL nº 2.556, de 2011.

A Ministra da Secretaria de Direitos Humanos, 
Maria do Rosário, pediu ao Parlamento a aprovação 
da PEC 57A, de 1999, a conhecida PEC do Traba-
lho Escravo, que tramita aqui no Senado Federal. Ela 
também fez apelo para que votássemos o Projeto de 
Lei do Senado nº 587, de 2011, que cria o Fundo Na-
cional de Apoio à Pessoa com Deficiência, e o PLS nº 
479, de 2012, que previne e pune o tráfico interno e 
internacional de pessoas. Quero destacar que apoio 
essas pautas e que vamos nos esforçar para que se-
jam aprovadas aqui no Senado Federal.

Não poderia deixar de mencionar ainda, neste 
pronunciamento, a questão que envolve a violência 
contra as mulheres. Viver sem violência é um direito 
humano essencial, como o de não estar na miséria. 
Nesta ocasião, aproveito para reforçar que vamos 
entregar e votar o nosso relatório final da CPMI que 
investiga a violência contra as mulheres ainda este 
mês. O relatório trará um retrato fiel da violência con-
tra a mulher em nosso País, retrato esse visto in loco 
nos 17 Estados e no Distrito Federal que receberam a 
CPMI e nas inúmeras audiências públicas, diligências 
e oitivas realizadas pelo País e aqui em Brasília, pela 
nossa Comissão. A situação – adianto, Srs. Senado-
res – não é das melhores. Existem muitos problemas 
nas três esferas de Poder; em especial no sistema de 
Justiça, no sistema de segurança pública e no sistema 
de assistência social. Esses problemas, em alguns Es-
tados, concentram-se na esfera do Judiciário e, em ou-
tros, nos equipamentos mantidos pelo Poder Executivo.

Por fim, gostaria de salientar que, neste 8 de mar-
ço, seria muito importante que as instituições públicas 
anunciassem medidas concretas para o enfrentamento 
às violências, como, por exemplo, a criação de Secre-
tarias Estaduais da Mulher em Estados importantes, 
como o Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e o 
meu Estado, o Espírito Santo. É fundamental também 
a reestruturação das Delegacias da Mulher em prati-
camente todos os Estados e um orçamento de gêne-
ro para o enfrentamento das diversas desigualdades 
de gênero. Nos tribunais de Justiça, é essencial que 
coloquem em prática um plano concreto para a ex-
pansão dos Juizados de Violência Doméstica, tanto 
nas capitais, como no interior, pois a CPMI encontrou 
situações insustentáveis, como a do Rio Grande do 
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Sul, com apenas um Juizado na capital, com mais de 
20 mil processos.

Seria importante que os Ministérios Públicos 
anunciassem, neste 8 de março, a criação de um ór-
gão especializado, em suas estruturas administrativas, 
como uma Coordenadoria das Promotorias da Mulher, 
para promover as políticas internas de enfrentamento 
à violência doméstica contra a mulher. 

Entendo que é necessária, ainda, uma mudança 
profunda no entendimento de muitos promotores de 
Justiça do Distrito Federal. Para citar um exemplo, na 
sexta-feira, enquanto os promotores de violência do-
méstica do Distrito Federal decidiam que os delegados 
deveriam continuar concedendo fiança nos casos de 
violência doméstica, em uma postura de total descom-
promisso com a vida das mulheres, uma mulher, Fer-
nanda Grazielle Almeida Alves, de apenas 25 anos, 
era morta dentro do Terraço Shopping, na Capital de 
nosso País.

Gostaria de solicitar publicamente ao Procura-
dor-Geral de Justiça e ao Corregedor do Ministério 
Público que investiguem a postura de muitos desses 
promotores, que, além dessa ilegalidade, aplicam a 
suspensão condicional do processo, vedada pela de-
cisão do Supremo Tribunal Federal. Necessitamos de 
promotores e promotoras comprometidos com uma 
nova postura em relação à violência doméstica e não 
com o ranço jurídico da impunidade e de delitos de 
menor potencial ofensivo.

Essas são medidas indispensáveis para que não 
continuemos a ver milhares de mulheres sendo mortas 
todos os dias. Uma vida sem violência, como já citei, 
é um direito de toda mulher.

Encerro o meu pronunciamento, parabenizando, 
mais uma vez, a todas as mulheres. Em meu Estado, 
neste final de semana, teremos inúmeras comemora-
ções. Participarei, mais uma vez, ao lado das comba-
tivas e guerreiras capixabas que ajudam diariamente 
a tornar melhor não só o Espírito Santo, mas o nosso 
imenso Brasil.

Sr. Presidente, Senador Paulo Paim, Senador 
Anibal Diniz, era isso o que eu tinha para dizer neste 
momento.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Cumprimento V. Exª, Senadora Ana Rita.
Devo dizer que estou passando a Presidência 

para o Senador Paulo Paim, que gentilmente aceitou 
minha solicitação, exatamente para que eu possa me 
pronunciar sobre o mesmo tema que V. Exª trouxe à 
tribuna: o Dia da Mulher.

Inclusive, V. Exª, junto com outras colegas, pro-
moveu uma sessão muito bonita e uma audiência muito 

importante. Lamentavelmente, não cheguei a tempo 
de participar, mas o Senador Paim me contou – e o 
Senador Anibal chegou a me ligar – sobre a excelente 
audiência que V. Exª realizou na Comissão que preside 
com tanta competência e dedicação.

Parabéns, Senadora Ana Rita!
A SRA.. ANA RITA (Bloco/PT – ES) – Obrigada.

O Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a 
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Paulo Paim. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Cumprimentando a Senadora Ana Rita, que deixa 
a tribuna neste momento, depois de um belo pronun-
ciamento, quero dizer, se me permite ainda, Senador 
Jorge Viana, que, Senadora Ana Rita, foi muito, muito 
importante a reunião que tivemos hoje, pela manhã, 
em que V. Exª apontou o rumo dos trabalhos que te-
remos na Comissão.

Tenho certeza de que será um trabalho muito 
produtivo pela qualidade de V. Exª e do Senador Ca-
piberibe, que é o Vice-Presidente.

Estou muito feliz de ser seu discípulo lá, nestes 
próximos dois anos.

Com alegria, passo a palavra ao Senador Jorge 
Viana, 1º Vice-Presidente da Casa.

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Só 
queria, muitíssimo rapidamente, antes de fazer o meu 
pronunciamento, registrar da tribuna que hoje encami-
nhei o Projeto de Lei, que começa a tramitar na Casa, 
de nº 71, de 2013, que altera o art. 39 do Código de 
Defesa do Consumidor, para vedar a utilização de 
sistemas de cobrança, tais como comandas, cartões 
eletrônicos ou similares que submetam o consumidor 
a confinamento compulsório em locais e estabeleci-
mentos comerciais fechados.

É muito importante a aprovação imediata, com ur-
gência, desse Projeto, tendo em vista o que ocorreu na 
boate Kiss e os riscos que todos os dias, ou as noites, 
milhares e milhares de jovens correm em várias casas 
noturnas ou estabelecimentos de shows fechados.

A proposta é simples, objetiva, e acho que da 
maior eficiência.

O art. 39 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 
1990, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso – 
o art. 39 é aquele que estabelece o que é vedado, o 
que é proibido no Código de Defesa do Consumidor: 
“Fica vedada a utilização de sistemas de cobranças, 
tais como comandas, cartões eletrônicos ou similares 
que submetam o consumidor a confinamento compul-
sório em locais fechados”.
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Senador Paim, quando as casas noturnas, ca-
sas de shows, estabelecem esse tipo de sistemática, 
imediatamente, para isso funcionar tem que ser tirado 
todo e qualquer segurança da casa. A primeira coisa 
que fazem é ter uma única porta de entrada e de sa-
ída, fechar as saídas de emergência e submeterem-
-se os consumidores a um confinamento – às vezes, 
demoram horas para que a pessoa possa sair, depois, 
obviamente, de pagar.

Então, em muitas partes do mundo, isso já foi 
eliminado: as pessoas consomem e pagam imediata-
mente e não são obrigadas a esse constrangimento, a 
esse risco de ficarem em estabelecimentos comerciais 
confinadas, como ocorreu, lamentavelmente, na boate 
Kiss, em Santa Maria, no Estado de V. Exª.

Portanto, é muito importante que, em primeiro 
lugar, nesses estabelecimentos, venha a segurança 
e, depois, o interesse comercial puro e simples.

Sr. Presidente, Srª Senadora Ana Rita, que ainda 
está aqui – eu sei que daqui a pouco vai ter de se diri-
gir ao seu Estado por conta de compromisso; Senador 
Anibal Diniz, eu venho à tribuna do Senado – também 
vou para o Acre – para registrar meus cumprimentos, 
minha saudação, a todas as mulheres do nosso País.

Amanhã é dia 8 de março. Amanhã, boa parte do 
mundo celebra esta data. É uma data que foi instituída 
há quase 40 anos, em 1977, pela ONU. O 8 de março 
tem um vínculo muito grande com a luta das mulheres 
no século passado, na Rússia, por liberdade. E mais 
ainda: foi uma luta das mulheres para por fim à guer-
ra, no começo do século passado, que estabeleceu 
como referência o 8 de março como Dia Internacional 
da Mulher.

Eu, aqui na tribuna do Senado, não posso co-
meçar este pronunciamento sem antes parabenizar a 
Presidenta da República Dilma Rousseff, uma mulher 
que tem uma história de vida singular, exemplar. Uma 
militante, sonhadora, que foi torturada, foi presa, teve 
a sua liberdade cerceada, mas manteve o sonho de 
uma sociedade mais justa, e o destino permitiu que 
ela, com competência, dedicação e seriedade, pudes-
se chegar a presidir uma nação tão importante como 
o nosso Brasil.

Mas, se a Presidenta Dilma é a primeira mulher 
a chegar à Presidência do Brasil, e isso é história, nós 
devemos dizer que há ainda uma situação – eu diria, 
sem medo de usar esse termo – vergonhosa, no senti-
do da baixa participação das mulheres na vida pública 
do nosso País. Mesmo tendo uma Presidenta mulher, 
é uma exceção, tanto que é o primeiro caso que nós 
tivemos em 500 anos de história do nosso País.

A participação das mulheres no Parlamento, por 
exemplo. Aqui nesta Casa, nós tivemos três Senadoras 

representando o Estado do Acre. A Drª Laélia Alcân-
tara, uma médica, negra, foi a primeira mulher negra 
a ocupar o Senado Federal, e ela, uma mulher dedi-
cada, competente, assumiu o mandato de Senadora 
de 1981 a 1983.

Depois, tivemos, de 1983 a 1984, uma militante 
da educação acreana.

A Drª Laélia, lamentavelmente, não está mais 
conosco, mas, em memória, registramos aqui a impor-
tância que ela teve ao escrever seu nome na história 
da participação das mulheres no Senado Federal, no 
Parlamento brasileiro. Ela faleceu em agosto de 2005, 
mas fez uma carreira de luta, de dedicação na Mater-
nidade Bárbara Heliodora, no Acre. Por conta de seu 
trabalho, chegou a assumir o mandato de Senadora 
entre 1981 e 1983, fazendo história da presença das 
mulheres no Senado. Ela foi a segunda mulher a ocu-
par uma cadeira no Senado, sendo a primeira mulher 
negra. Veio do Acre.

O Acre, Senador Paim, é um dos poucos Esta-
dos do Brasil que já teve três mulheres Senadoras. E 
a última, também uma mulher de origem humilde, sim-
ples, hoje é uma personalidade do País: a Senadora 
Marina Silva, ex-ministra, também uma batalhadora 
pelos direitos sociais, pela defesa do meio ambiente, 
por uma sociedade mais justa.

Inclusive, hoje, tanto eu como o Senador Anibal, 
com todo respeito a muitos outros brilhantes Senado-
res do Acre, temos o trabalho facilitado aqui devido 
ao que o Senador Tião Viana e a Senadora Marina 
fizeram nesta Casa.

Mas queria parabenizar essas três mulheres e 
dizer que o caso do Acre é uma exceção, Senador 
Paim, por termos tido a presença de três mulheres 
aqui no Senado Federal.

Está aqui, nas minhas mãos, o Jornal do Senado 
desta semana. Queria começar cumprimentando toda a 
equipe, a direção de comunicação da Casa, toda equipe 
que trabalha na comunicação do Senado, especifica-
mente a equipe que confecciona o Jornal do Senado, 
pela matéria que me faz vir à tribuna e que conta o 
histórico do Dia Internacional da Mulher, da presen-
ça das mulheres no Parlamento brasileiro e mundial.

Senador Anibal Diniz, V. Exª nos tem ajudado mui-
to a promover as mudanças que o Acre experimentou 
e com as quais, hoje, o povo se beneficia – óbvio que 
temos muito ainda a fazer –, mas, se compararmos to-
dos os países do mundo, Senador Paim, todos – 190 
países –, e se quisermos saber como é a participa-
ção das mulheres na vida pública, nos Parlamentos 
do mundo, se forem analisados 190 países, o nosso 
País, lamentavelmente, está em um posição, eu diria, 
vergonhosa. Nós somos o País de número 158. Há 157 
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países na nossa frente, do ponto de vista da participa-
ção das mulheres nos Parlamentos, na vida pública. 
E, aí, alguém deve dizer: “Mas que situação é essa”?

Ruanda é o país que tem a maior participação 
de mulheres nos Parlamentos. São 56% de mulheres 
parlamentares em Ruanda. Andorra, 50%; Cuba, 45% 
da composição do parlamento. Vou seguir lendo: Sué-
cia, 44%; Senegal, 42%; África do Sul, 42% do parla-
mento, Senador Paim; Nicarágua, 40%; Irlanda, 39%.

Veja que há países tidos como desenvolvidos e 
países como subdesenvolvidos. Todos eles já resol-
veram o problema, que é a representação mais ade-
quada do parlamento – para usar um termo ameno –, 
que melhor representa a sociedade em que vivemos. 
Agora, a nossa é distorcida. Sabe qual é a participa-
ção das mulheres no Parlamento brasileiro, Senador 
Paim? Ruanda tem 56%; o Brasil, 8%. São 8%. De 
cada 100 ocupantes de cargos nos Parlamentos do 
Brasil, apenas oito são mulheres. Isso é uma distor-
ção que atrasa a nossa sociedade e que, certamente, 
desqualifica a nossa presença nos Parlamentos, com 
a presença de minorias.

V. Exª, aqui, é um representante dos negros, da 
Nação mais genuína brasileira. Mas é só V. Exª! As 
mulheres, que são mais da metade da população do 
nosso País – 51% da população, 52% do eleitorado –, 
têm uma participação de 8%. E por que isso acontece? 

Ora, há alguns anos, especificamente em 1997, 
foram criadas as cotas que tanta gente critica, quando 
é para minoria, quando é para garantir o direito de es-
tudante pobre alcançar uma universidade, como fez e 
garantiu o presidente Lula. Tanta gente critica, quando 
é para a participação dos índios, das mulheres, dos 
negros, das minorias, das pessoas que têm alguma 
necessidade especial, mas o mundo melhorou muito 
o equilíbrio de gênero na participação do parlamento 
com cotas.

Vou dar alguns exemplos. No México, a partici-
pação das mulheres com as cotas saltou de 14% para 
36%. A França – para me referir a dois países com-
pletamente diferentes –, nesses 15 anos, saiu de uma 
participação de 6% de mulheres no parlamento para 
26%. Vinte e seis por cento! 

Vou dar mais alguns números. Nós estamos acos-
tumados a falar do Iraque, do Afeganistão como sinô-
nimo de atraso, mas, em alguns aspectos, eles estão 
muito à nossa frente. Sabe qual é, Senador Paim, a 
participação das mulheres no parlamento do Iraque? 
Vinte e cinco por cento, e todo mundo fala que esses 
países são o exemplo de que as mulheres não têm di-
reito a participar de nada. Elas têm uma participação 
muitas vezes maior do que no nosso. No nosso são 
8%; no Iraque, 25%.

Agora, eu vou pegar um país que também está 
no noticiário: Afeganistão. E aí vão dizer: “Mas não é 
possível! Nós não devemos estar perdendo para o Afe-
ganistão”. A participação das mulheres no parlamento 
do Afeganistão é de 27,7%, ou seja, 27% da compo-
sição do parlamento no Afeganistão é de mulheres. 
Moçambique, dos nossos irmãos africanos, 39%. 

Sr. Presidente Paim, eu queria dizer que, ao vi-
gorar as cotas, em 1995, a situação do Brasil não se 
alterou muito. A situação nossa, mesmo depois de in-
troduzirmos as cotas e de termos aumentado para 30% 
a participação das mulheres, eu acho que os partidos 
brasileiros não levam a sério o uso das cotas na hora 
de definir a composição das candidaturas. Muitas são 
só para constar, para cumprir o que a lei exige. En-
quanto os partidos não levarem a sério a oportunidade 
das cotas, vai haver sempre essa distorção da repre-
sentatividade das mulheres no Parlamento brasileiro, 
colocando-nos em uma posição que exige explicação, 
porque temos que estar dando explicação. Nós temos 
uma Presidenta e somos um dos piores exemplos de 
participação da mulher na vida pública.

Queria ler aqui alguns dados brasileiros e apro-
veito para cumprimentar, mais uma vez, a equipe do 
Jornal do Senado.

Nas últimas eleições, em 2010, para governador, 
10% dos candidatos eram mulheres. Eleitas, 7%. Para 
o Senado, 13% de candidatas; eleitas, 13%. Para a 
Câmara Federal, com 22% de candidatas mulheres 
e 77% de candidatos homens, chegou-se à seguin-
te composição: 8% de mulheres e 91% de homens. 
Para prefeitos, em 2012, tínhamos 13% de candida-
tas mulheres; foram eleitas 11%. E temos 88% de ho-
mens prefeitos. Para vereador, havia 32% de mulheres 
candidatas; foram eleitas 13% desse total. E, assim, 
chegou-se a uma composição de 86% de vereadores 
homens e apenas 13% de vereadoras.

Queria, Sr. Presidente, dizer que nós temos mui-
to a fazer ainda nesse aspecto, porque isso dá uma 
distorção no Parlamento.

O nosso País é um exemplo, hoje, de país que 
conseguiu implementar uma política de inclusão so-
cial. O Presidente Lula criou o Bolsa Família; fez um 
cadastro único; estendeu a mão para o mais pobre. 
Mas o Presidente Lula estendeu a mão para a chefe de 
família dos mais pobres, porque nós entendemos que 
o papel da mulher, quanto mais pobre a família, mais 
importante é. Ela é a primeira que acorda na casa e a 
última que vai deitar. Ela é aquela que tem que fazer 
milagre com o salário de miséria, transformando aquilo 
no sustento de toda uma família.

Quantas vezes o chefe da casa, quando conse-
gue um trabalho, não tem a responsabilidade neces-
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sária de cuidar do dinheiro, mas joga nas costas da 
chefe da família, daquela que cuida e que faz o milagre 
acontecer, a responsabilidade de cuidar dos filhos, de 
alimentar os filhos, de garantir o funcionamento daquela 
família e daquela casa.

O Programa Bolsa Família, por exemplo, priori-
zou a mulher, e ele só deu certo porque foi feito dessa 
forma. As mulheres, a quem Deus deu o dom da vida, 
da criação, merecem, sim, um Dia Internacional; me-
recem, sim, que esse dia seja celebrado.

O Brasil já deu grandes passos: Lei Maria da 
Penha, a criação de três Ministérios, hoje, como nós 
falamos ainda há pouco, numa audiência em que V. 
Exª teve o privilégio de estar com Ministras dedica-
das, competentes, que têm procurado diminuir as de-
sigualdades, procurado garantir os direitos humanos 
e individuais do cidadão e também a promoção das 
políticas públicas para as mulheres.

Alguns vão dizer: “ainda, então, há que se criar 
políticas para uma área ou para outra”. Mas eu acabei 
de dar os dados. Há uma distorção na participação na 
vida pública, nos parlamentos, nas prefeituras, nos go-
vernos, do ponto de vista da presença das mulheres. 
Acho que o Brasil ficaria melhor com mais mulheres 
na política. Acho que a política ficaria melhor, porque 
ficaria mais legítima a nossa representação.

Então, Sr. Presidente, eu venho aqui cumpri-
mentar todas as colegas Senadoras, que se dedicam 
ao trabalho, que bem representam as mulheres aqui. 
Queria cumprimentar as mulheres acrianas. O Acre 
tem em Angelina Gonçalves uma das suas heroínas – 
a Revolução Acriana, liderada pelo gaúcho Plácido de 
Castro. Fez-nos parte da história a história de Angelina 
Gonçalves, uma mulher que, na ausência do marido, 
com a presença do exército adversário, no caso, o bo-
liviano, pegou no rifle e defendeu a sua casa, a honra 
do seu marido e da sua família, e virou uma heroína 
da revolução. E só não foi assassinada por conta da 
intervenção do comandante boliviano que falou: “Não, 
essa tem de viver. Quem me dera o meu exército fos-
se formado por mulheres como Angelina Gonçalves!”

Esse diálogo de um comandante do exército bo-
liviano, enfrentando o exército liderado por Plácido de 
Castro, que esbarrou na coragem, na determinação 
de uma mulher chamada Angelina Gonçalves, é parte 
da história da Revolução Acriana. E ela, sozinha, com 
arma nas mãos, enfrentou um pelotão do exército bo-
liviano, e só não foi morta, depois de dominada, por 
conta da intervenção do próprio comandante que disse 
não, porque o seu gesto de bravura, de coragem e de 
luta era a senha para que ela sobrevivesse. Assim, ela 
entrou para a história como heroína do povo acriano. 

Devo dizer que o Acre foi forjado numa ocupação, 
numa atividade dentro da floresta. Minha mãe nasceu 
em um seringal; viveu e passou por muitas dificulda-
des com seus irmãos. Nós todos temos muito orgulho 
dessa história de sobrevivência do nosso povo. V. Exª 
sabe que, até pouco tempo atrás, usava-se, até em 
dicionários, como sinônimo de morrer a frase “ir para 
o Acre”, por conta das doenças, das enfermidades que 
tínhamos na Amazônia.

O Acre era o maior produtor de borracha, um 
lugar cobiçado, mas graças à ação de homens, mais 
especificamente de mulheres, nós conseguimos fazer 
do Acre o que é hoje.

Então, Sr. Presidente, não queria mais me alon-
gar, mas não posso deixar de fazer esse registro aqui 
no Senado Federal, parabenizando a Presidenta Dil-
ma, as Ministras, as minhas colegas Senadoras, as 
mulheres acrianas por ocasião desse dia 8 de março 
de 2013. Quero dizer que nós, a sociedade brasileira, 
temos uma dívida, pois há uma distorção na represen-
tação política que só será enfrentada e modificada se 
a sociedade brasileira ganhar consciência de que nós 
só temos a ganhar com a ampliação, com o aumento 
da participação das mulheres na atividade política, na 
vida pública do nosso País.

Inspirado na presença de uma mulher compe-
tente e dedicada, como é a Presidenta Dilma, é que 
faço aqui da tribuna do Senado a celebração do dia 
8 de março. O Brasil vive um privilégio. Temos todos 
nós, brasileiros, muito orgulho da seriedade, da dedi-
cação, da competência e da capacidade de liderança 
da Presidenta Dilma, mas temos uma conta a acertar 
com relação à baixíssima participação das mulheres 
na vida pública, especificamente no Parlamento bra-
sileiro, seja nas câmaras municipais, nas assembléias 
legislativas, na Câmara Federal ou no Senado. Os 
números que trago aqui, baseados em um belíssimo 
trabalho feito pela equipe do Jornal do Senado, certa-
mente mostram essa flagrante distorção que deturpa 
os parlamentos no nosso País em relação à realidade 
da nossa sociedade.

Parabéns às mulheres! Que o Brasil possa esta-
belecer como objetivo fazer o equilíbrio na questão de 
gênero, garantindo a melhoria da...

(Soa a campainha.)

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – ... qua-
lidade do Parlamento ampliando a participação das 
mulheres nas Casas Legislativas e na vida pública do 
nosso País.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 

– Cumprimento o Senador Jorge Viana, ex-Governador 
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do Acre e 1º Vice-Presidente desta Casa, que faz um 
belíssimo pronunciamento, com seu poder de orató-
ria, homenageando as mulheres brasileiras, pegando 
como símbolo da luta das mulheres a Presidenta Dil-
ma e, ao mesmo tempo, cobrando do nosso País uma 
participação maior das mulheres na vida política. Meus 
cumprimentos!

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 

– Com alegria, passamos a palavra, neste momento, ao 
também representante do Acre Senador Anibal Diniz, 
que também foi Vice-Presidente desta Casa.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Exmº 
Sr. Presidente, Senador Paulo Paim; colega Senador 
Jorge Viana, Vice-Presidente do Senado; telespecta-
dores da TV Senado; ouvintes da Rádio Senado, hoje, 
ficamos até mais tarde aqui para prestar contas de al-
gumas ações e, ao mesmo tempo, fazer mais home-
nagens às mulheres.

Começo este meu pronunciamento prestando 
uma informação a todos os acrianos. Ontem, tive opor-
tunidade de fazê-lo rapidamente aqui, minutos antes 
daquela sessão memorável do Congresso Nacional em 
que a maioria absoluta de Deputados e de Senadores 
votou pela derrubada do veto, para assim fazer com 
que os recursos dos royalties do petróleo sejam dividi-
dos para todos os Estados, para todas as unidades da 
Federação e para todos os Municípios, dessa maneira 
fazendo com que os benefícios desses royalties, que 
são fruto de uma riqueza nacional, sejam extensivos 
a todos os brasileiros.

Fiquei muito feliz com o resultado dessa votação, 
principalmente com a firmeza com que o Presidente 
do Congresso, Senador Renan Calheiros, conduziu 
aquela sessão, uma sessão tumultuada, difícil, com 
muitas tentativas de atropelamento regimental. Mas 
houve uma decisão política acertada de fazer a ses-
são acontecer, e o resultado foi o que já vinha sendo 
construído desde o primeiro momento em que esse 
assunto foi à discussão no plano nacional, principal-
mente depois de 2011, quando o Senador Wellington 
Dias apresentou um projeto que foi relatado pelo Se-
nador Vital do Rêgo.

Dessa forma, chegou-se à aprovação dessa ma-
téria no Senado e na Câmara. Depois, veio o veto da 
Presidenta Dilma. Ontem foi a data em que os Deputa-
dos e os Senadores se reuniram para votar esse veto. 
Então, vamos esperar que os efeitos do que foi vota-
do ontem comecem a ser praticados o mais depressa 
possível em benefício dos Estados e dos Municípios 
brasileiros.

Fico numa expectativa muito grande de que os 
benefícios dos royalties do petróleo possam ser usu-
fruídos por todos os brasileiros, para investimento prin-
cipalmente na educação e na saúde. Esses recursos 
não podem ser destinados simplesmente ao custeio 
das ações de Estados e de Municípios, mas devem ser 
utilizados principalmente num plano estratégico volta-
do para a educação e para a saúde, que são áreas 
essenciais à vida dos brasileiros.

Sr. Presidente, quero informar também que, on-
tem, pela manhã, no Palácio do Planalto, a Presidenta 
Dilma e a Ministra Miriam Belchior nos deram a boa 
notícia de que o PAC2, que é o PAC voltado para as 
cidades, terá um incremento de R$33 bilhões para in-
vestimento em saneamento e em mobilidade urbana. 
Foi isso mesmo, a Presidenta Dilma Rousseff anun-
ciou ontem, durante encontro com prefeitos e gover-
nadores, que Estados e Municípios selecionados na 
segunda etapa do Programa de Aceleração do Cresci-
mento receberão R$33 bilhões para investimentos em 
saneamento, pavimentação e qualificação de vias, em 
abastecimento de água e em esgotamento sanitário.

Esses recursos de R$33 bilhões serão utilizados 
na pavimentação ou recapeamento de vias, no sistema 
de drenagem de águas pluviais, nas redes de abas-
tecimento de água e de coleta de esgoto, na constru-
ção de reservatórios e na captação de água. Também 
serão utilizados em passeios com acessibilidade, em 
sistemas cicloviários, em medidas de moderação de 
tráfego, em sinalização viária e em elementos que pro-
movem a acessibilidade universal.

São novos elementos num modelo vitorioso de 
desenvolvimento. Os resultados do PAC 2, até de-
zembro de 2012, mostram uma execução global de 
472,4 bilhões, ou seja, 47,8% do previsto até 2014. 
As ações concluídas somam 328,2 bilhões, ou 46,4% 
do previsto até 2014.

Na reunião com prefeitos e governadores, a Pre-
sidenta Dilma destacou a importância do trabalho con-
junto realizado pelo Governo para atender às novas 
demandas dos brasileiros, principalmente daqueles 
que deixaram a pobreza extrema nos últimos anos. 
Ela destacou ainda que o trabalho que vem sendo de-
senvolvido nos últimos anos está mudando o patamar 
de reivindicação da nossa população, e o investimen-
to em áreas como mobilidade urbana, pavimentação, 
saneamento básico são essenciais para que o Brasil 
possa se considerar um país também desenvolvido.

Ela lembrou ainda que já foram investidos pelo 
Governo Federal 69,9 bilhões nas três áreas de sa-
neamento, mobilidade urbana e pavimentação, num 
esforço de gestão que considera que a cidadania não 
se constrói apenas com a renda ou com uma coloca-
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ção no mercado de trabalho, mas é complementada 
por serviços de qualidade. As pessoas precisam de 
qualidade de vida e de mobilidade urbana com maior 
qualidade também nas cidades brasileiras.

Quero destacar também, Senador Paim, que o 
Prefeito de Rio Branco, Prefeito Marcus Alexandre, 
estava presente, juntamente com o Governador Tião 
Viana, e ambos tiveram os seus projetos contempla-
dos nesse anúncio de ontem da Presidenta Dilma e 
da Ministra Miriam Belchior, do Planejamento e Orça-
mento. A Prefeitura de Rio Branco foi contemplada no 
seu projeto voltado para o sistema viário de Rio Bran-
co, principalmente voltado para melhoria do transpor-
te coletivo, com um anúncio de R$51 milhões do PAC 
Mobilidade Urbana. Então, o projeto apresentado pelo 
Prefeito Marcus Alexandre foi integralmente encampado 
pelo Governo Federal através desse PAC 2.

No mesmo ato, a Presidenta Dilma anunciou os 
recursos para o governo do Estado, que são da ordem 
de 251 milhões para as obras de saneamento, água e 
esgoto, pavimentação e mobilidade urbana. 

São recursos que vão significar uma grande mu-
dança na qualidade do serviço de água e esgoto do 
Estado do Acre. O Governador Tião Viana já vem fa-
zendo grande trabalho nesse sentido. Ele tem buscado 
financiamento junto ao BNDES, ao Banco Mundial e 
ao BID, justamente para poder fazer frente às neces-
sidades do Acre, que são muitas.

Eu insisto muito, Senador Paim, em bater nessa 
tecla, porque, às vezes, a oposição ao nosso projeto 
lá no Acre tenta passar a ideia de que agimos irres-
ponsavelmente, falando de números, como se o Acre 
não tivesse mais dificuldades. Não, o Acre continua 
com muitas dificuldades. Governar o Acre é um tre-
mendo desafio. Governar as Prefeituras do Acre é um 
tremendo desafio. 

Na semana passada, tive a honra de participar, 
com o Governador, de vários anúncios de investimen-
tos nas cidades de Assis Brasil, Brasileia, Epitaciolân-
dia e Xapuri. No sábado estivemos em Tarauacá, num 
grande ato, ato de uma simbologia fenomenal, com os 
índios de Tarauacá, com várias comunidades indíge-
nas. Quando o Senador Jorge Viana fazia referência a 
esses investimentos, o Senador Petecão, nosso colega 
de Bancada do Acre, questionou se esses recursos 
seriam mesmo apresentados e disse que os próprios 
Prefeitos estavam em dúvida se os recursos anun-
ciados pelo Governador Tião Viana seriam realmente 
implementados. 

Primeiro, veio a resposta dos próprios prefeitos, 
que se manifestaram pela imprensa, dizendo que não 
levantaram essa dúvida em nenhum momento. Na re-

alidade, nenhum prefeito teve dúvida de que os inves-
timentos aconteceriam.

Segundo aspecto sobre o qual eu queria refletir, 
Senador Paim: o Governador Tião Viana está hoje fa-
zendo os anúncios aos Municípios do Acre, levando 
a equipe de Governo e fazendo o trabalho juntamen-
te com as prefeituras, exatamente porque ele saiu na 
frente, apresentou projetos, buscou recursos financei-
ros em várias instituições. Repito: ele conseguiu finan-
ciamento junto ao BNDES, junto ao Banco Mundial e 
junto ao BID. Esses recursos, somados, permitem os 
investimentos que estão sendo feitos para tentar cor-
rigir os déficits que existem no Estado do Acre, como 
o de moradia. O Governador Tião Viana está com um 
projeto de construção de 10.200 casas do Programa 
Cidade do Povo.

Vale ressaltar que esse programa foi citado como 
exemplar pela Ministra Miriam Belchior no ato de ontem 
com governadores e prefeitos das capitais. E o Gover-
nador Tião Viana tem apontado para isso.

Quanto ao déficit do saneamento básico, há Mu-
nicípios do Acre com muita carência de água tratada 
e de esgoto. O Governador Tião Viana, agora, com o 
investimento anunciado ontem pela Presidenta Dilma 
para obras de água e esgoto, de saneamento básico no 
Acre, pretende, na medida do possível, elevar para um 
índice aceitável o tratamento de água e saneamento. 
O objetivo mesmo é atingir 100% da população, todo 
o esforço todo será empreendido nesse sentido.

Os investimentos estão sendo feitos exatamente 
porque o Governo do Estado se planejou. O Governo 
do Estado conseguiu sanear suas contas. O Estado 
do Acre é um Estado pobre, mas tem uma relação dí-
vida/PIB favorável. Por isso tem crédito junto às insti-
tuições financeiras. O trabalho do Governador Jorge 
Viana, o trabalho do Governador Binho, ao longo dos 
últimos 12 anos e, agora, o trabalho do Governador 
Tião Viana, colocam o Estado do Acre como um Es-
tado habilitado a receber recursos, tanto os consigna-
dos no Orçamento Geral da União quanto em outros 
organismos financeiros.

Por isso, com a soma de esforços, com muita 
austeridade, com a busca de economia mesmo e apli-
cando corretamente os recursos, tem sido possível a 
construção desses avanços. Eu digo com muita tran-
quilidade que estou muito confiante de que os próxi-
mos dois anos, 2013 e 2014, serão anos de grandes 
realizações do Governo do Estado do Acre e também 
da Prefeitura de Rio Branco.

Ontem à noite, estivemos, eu, o Senador Jorge 
Viana, o Governador Tião Viana e o Prefeito de Rio 
Branco, Marcos Alexandre, reunidos com o Ministro 
de Turismo. Nessa reunião, conseguimos a adesão, a 
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aprovação do Ministério do Turismo para o projeto do 
shopping popular de Rio Branco. Trata-se de um proje-
to que envolve R$17 milhões e que vai dar uma gran-
de contribuição para todo o comércio central de Rio 
Branco, próximo ao terminal urbano da cidade. Será 
um espaço que, além de humanizado, além de boni-
to, dará vida ao setor comercial de Rio Branco, àquela 
área da cidade. E tenho certeza de que a população 
vai aprovar completamente essa obra, quando estiver 
concluída. É um prova de esforço, que envolve uma 
relação de parceria permanente: Governo do Estado, 
Prefeitura de Rio Branco, as outras prefeituras, porque 
a intenção do Governador Tião Viana é trabalhar com 
todas as prefeituras.

Na próxima semana, por exemplo, já está agen-
dada uma ida ao Vale do Juruá. Iremos a Cruzeiro do 
Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves e trabalharemos 
com a população local e com os prefeitos, anunciando 
quais serão os investimentos do Governo do Estado 
naqueles Municípios. E eu quero também me fazer 
presente com o Governador Tião Viana.

Senador Paim, a primeira etapa do pronuncia-
mento que faço foi para prestar esclarecimentos, le-
var ao conhecimento dos nossos cidadãos acrianos o 
esforço para conseguirmos os recursos que se fazem 
necessários para a continuidade dos investimentos 
e das obras, no sentido de construir uma vida cada 
vez melhor para o cidadão acreano. Esse é o nosso 
esforço, é o esforço do Governador Tião, foi o esforço 
do Governador Binho e do Governador Jorge Viana, 
foi o esforço do Prefeito Angelim, agora está sendo o 
esforço do Prefeito Marcus Alexandre. E a Bancada 
Federal tem ajudado, na medida do possível, com as 
suas emendas e com a sua representação política 
aqui. Quanto mais qualificada melhor para conferir 
respeitabilidade à Bancada Federal do Acre junto aos 
Ministérios na busca da ajuda necessária para facili-
tar a gestão de nossos prefeitos e do Governador Tião 
Viana, lá no Acre.

Então, Senador Paim, concluindo essa etapa, 
quero passar a outro momento do pronunciamento.

Amanhã, comemoraremos o Dia Internacional da 
Mulher. Iniciei esta semana, na segunda-feira, fazendo 
um pronunciamento a respeito do assunto e, amanhã, 
se conseguirmos quórum aqui, eu quero me fazer pre-
sente também para mais uma homenagem, mais um 
ato, mais uma saudação às mulheres do Brasil, parti-
cularmente às mulheres do Acre.

Mas gostaria de aproveitar os minutos que me 
restam para prestar também um pouquinho de contas 
do que foi aquela audiência pública de que nós partici-
pamos juntos, na Comissão de Direitos Humanos e Le-
gislação Participativa, com a presença de três Ministras. 

Então, dando continuidade à homenagem que 
venho fazendo nesta semana de comemoração ao Dia 
das Mulheres, gostaria de fazer um registro rápido e 
destacar o encontro importante, repleto de significado 
que foi a reunião da Comissão de Direitos Humanos 
com a presença de três Ministras do Governo da Pre-
sidenta Dilma para a defesa dos direitos humanos, da 
temática de gênero e para o enfrentamento do racismo.

Sob a Presidência e por iniciativa de nossa colega 
de Bancada Senadora Ana Rita, tivemos a satisfação 
de ouvir sobre as ações do Governo em defesa dos 
direitos humanos, especialmente aquelas destinadas 
às mulheres, com a Ministra da Secretaria de Políticas 
para as Mulheres, Eleonora Menicucci; com a Ministra 
de Direitos Humanos da Presidência da República, 
Maria do Rosário Nunes; e com a Ministra de Política 
de Promoção da Igualdade Racial, Ministra Luiza Bair-
ros. Tudo isso ocorreu oportunamente, nesta semana 
em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, 
celebrado no dia 8 de março, amanhã, quando espero 
que consigamos reunir o quórum para termos outras 
manifestações em homenagem a esse Dia Interna-
cional da Mulher.

Essa boa iniciativa da Comissão de Direitos Hu-
manos nos permitiu refletir e ouvir as cobranças justas 
e necessárias para que o Parlamento possa contribuir 
mais, a fim de evitar os contínuos casos de violência 
contra a mulher que, sabemos, são registrados todos 
os dias em nosso País.

Foi pedido a este Congresso, por exemplo, ação 
para assegurar a extensão de direitos conquistados a 
todas as mulheres com a aprovação de duas propos-
tas de emendas á Constituição que estão na pauta 
do plenário da Câmara dos Deputados, ampliando a 
licença-maternidade de 120 para 180 dias. Hoje, esse 
direito beneficia servidoras públicas e empregadas das 
estatais. A Ministra Eleonora Menicucci, da Secretaria 
de Política para as Mulheres, fez um apelo para que 
o Senado aprove, ainda este mês, a PEC nº 478, de 
2010, conhecida como a “PEC das domésticas”, que 
estende aos trabalhadores domésticos 16 direitos ga-
rantidos aos demais trabalhadores urbanos e rurais e 
que não são extensivos aos trabalhadores domésticos.

Felizmente, Senador Paim, a gente teve a notícia 
ontem de que o Presidente da CCJ, da Comissão de 
Constituição e Justiça, Senador Vital do Rêgo, já desig-
nou a Senadora Lídice da Mata para relatora da PEC 
478, a PEC das domésticas, e a própria Senadora Lídice 
da Mata, do PSB, esteve aqui no plenário anunciando 
esse fato, durante o ato em homenagem às mulheres e 
também para o Prêmio Bertha Lutz, que foi conferido a 
cinco mulheres lutadoras do Brasil ontem. A Senadora 
anunciou que estava com a responsabilidade de fazer 



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 8 08259 

a relatoria da PEC das domésticas e garantiu que vai 
trazê-la a plenário ainda no mês de março. 

Então, da nossa parte... E tenho certeza, Sena-
dor Paim, que é uma luta da qual o senhor tem feito 
parte ao longo de toda a sua história parlamentar. É 
uma luta que tem o seu DNA, a sua digital, essa luta 
em favor das empregadas domésticas e de todos os 
trabalhadores brasileiros, particularmente das empre-
gadas domésticas. Eu tenho certeza de que, com os 
esforços das pessoas comprometidas com a melhoria 
do trabalhador brasileiro aqui no Senado, essa matéria 
será aprovada, e a gente vai ter as empregadas domés-
ticas do Brasil usufruindo os mesmos direitos que os 
demais trabalhadores, com direito a 13º, INSS, Fundo 
de Garantia por Tempo de Serviço e uma infinidade de 
outros benefícios que os demais trabalhadores têm e 
os empregados domésticos não têm. Isso é também 
uma responsabilidade nossa. 

É uma medida de grande impacto, já que, se-
gundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 
existem hoje no Brasil 6,6 milhões de trabalhadores 
domésticos, sendo que, desse total, 6,2 milhões são 
mulheres. É dever do Congresso analisar esses temas. 
Também é nosso dever e de todo o Estado defender 
todos os direitos das mulheres, e o fim da impunidade 
é a melhor resposta para impedir a violência contra a 
mulher. É com a certeza de tolerância zero para os 
casos registrados que elas poderão sentir-se seguras 
e confiar, cada vez mais, nas políticas públicas pen-
sadas para garantir a proteção da mulher. 

Infelizmente, Senador Paim, nós vivemos no Bra-
sil um grande contraste: de um lado, a participação, 
cada vez maior, das mulheres nos postos de comando, 
a começar pela Presidenta Dilma, nossa Presidenta, 
primeira mulher a presidir o Brasil. Nós temos a pre-
sença da mulher nos tribunais superiores, no STJ, no 
Supremo Tribunal Federal. Nós temos a presença de 
mulheres aqui no Senado, na Câmara dos Deputados, 
apesar de não ser ainda em número, digamos assim, 
que traduza o percentual de mulheres na sociedade, 
porque, para traduzir esse percentual, nós teríamos 
que ter praticamente 50% de mulheres na Câmara e 
no Senado. Eu acho que esse é um objetivo que te-
mos que perseguir. Na reforma política, se todos nos 
debruçarmos sobre ela, quem sabe a gente consiga 
permitir que haja mais participação de mulheres no 
Senado, na Câmara, nas câmaras de vereadores e 
nas assembleias legislativas. Mas a gente vive um 
momento de grande participação, apesar de o número 
ainda não ser aquele com que sonhamos. Já tivemos 
um avanço importante. Agora, o contraste que eu quero 
dizer, Senador Paim, é que, ao mesmo tempo em que 
nós temos uma mulher presidindo o Brasil, temos mu-

lheres nos tribunais superiores, temos mulheres ocu-
pando postos de comando, como na Petrobras – uma 
mulher no comando da Petrobras, a Srª Graça Foster 
–, ao mesmo tempo em que temos essas situações, 
nós temos o outro lado, que é chocante: o aumento do 
número de casos de violência contra a mulher.

Então, nós precisamos ter da sociedade uma ga-
rantia e, das autoridades, a garantia do cumprimento 
e da aplicação das penas previstas na Lei Maria da 
Penha, porque é uma lei avançada, é uma lei que dá 
uma resposta enérgica àqueles agressores das mu-
lheres, mas infelizmente a gente tem casos, como eu 
relatei aqui na segunda-feira, em que as pessoas que 
julgam não colocam todos os pingos nos is de uma 
Lei Maria da Penha. 

Então, a gente precisa de compromisso e ati-
tude em defesa da Lei Maria da Penha, para que as 
mulheres se sintam seguras, as mulheres se sintam 
confiantes. E essa confiança será duplamente benéfica 
para as mulheres: refletirá não apenas na maior se-
gurança que as mulheres terão de denunciar os seus 
agressores, mas também na confiança necessária em 
suas capacidades, para que possamos todos, em todo 
o País, termos mais conquistas femininas nos espaços 
de poder e mais presença feminina no Parlamento ou 
no comando de Estados e Municípios.

Temos hoje o símbolo e o orgulho de termos 
elegido uma mulher para a Presidência da República, 
e isso é uma conquista admirável que nem todos os 
países conhecem. Mas é preciso avançar mais.

Nesse ponto, eu gostaria de me somar ao Se-
nador João Capiberibe, que, durante o encontro com 
as três Ministras, lembrou, com propriedade, que 
estamos ainda longe e diante de um Legislativo ma-
joritariamente de homens. Estamos num Senado de 
homens. De 81 parlamentares, nós temos pouco mais 
de 10% de mulheres. Nós temos hoje, em atividade, 
só oito Senadoras, porque duas outras se afastaram 
para Ministérios.

Mesmo assim, nós temos de reconhecer e re-
forçar o esforço para aprovação da reforma política, 
para garantir que mais mulheres participem da política.

Na Câmara, de um número de 513 deputados, 
temos a representação feminina de 45 deputadas. 

É preciso aumentar esse equilíbrio, e esse equi-
líbrio será tanto maior quanto maior for a segurança 
dada às mulheres. Quanto mais segurança as mulhe-
res encontrarem no Poder Público, quanto mais prote-
ção elas encontrarem no sentido do cumprimento da 
lei para que elas possam se sentir livres e com total 
condição de participar das disputas, maior será a par-
ticipação das mulheres.
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O novo Brasil em que vivemos hoje é capaz de 
conjugar economia e política social, de conjugar ren-
da e inclusão, e deve, sim, ter a responsabilidade de 
buscar uma vida sem miséria e sem violência, com 
homens e mulheres vivendo de maneira harmoniosa.

Quero, finalmente, destacar a clareza da Minis-
tra da Secretaria de Direitos Humanos da Presidên-
cia da República, Maria do Rosário, quando reforçou 
que os direitos humanos dizem respeito a todas as 
pessoas e que todos nós, sem exceção, devemos 
nos mobilizar, porque as mulheres são uma parte 
inalienável, integral e indivisível dos direitos huma-
nos universais. Sem as mulheres – e eu concordo 
plenamente com isso –, os direitos humanos não 
são humanos. Então, a gente precisa olhar para os 
direitos humanos com uma atenção especial para 
as mulheres, porque elas são as vítimas. Elas são 
as vítimas dos agressores. Elas são as vítimas de 
uma jornada de trabalho incomparavelmente mais 
complicada para se dar conta.

Por isso, nós, homens, temos de externar toda 
solidariedade às mulheres e temos que nos colocar à 
disposição para criar ambientes de facilitação, para que 
elas disputem, em pé de igualdade, os espaços de po-
der com os homens; para que, havendo maior equilíbrio 
de gênero, a gente tenha também maior sensibilidade 
na hora das tomadas de decisão, porque as mulheres, 
com a sua sensibilidade, qualificam enormemente as 
tomadas de decisão de qualquer ambiente de poder.

Era isso, Senador Paim.
Muito obrigado pela atenção.
Continuaremos firmes na luta por maior partici-

pação das mulheres na vida política.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Muito bem, Senador Anibal Diniz. Parabéns pelo 
seu pronunciamento lembrando o trabalho da Comis-
são de Direitos Humanos, em especial a audiência 
de que participamos, sob a Presidência da Senadora 
Ana Rita, com a presença de três Ministras. E V. Exª 
faz também uma homenagem já às mulheres, uma 
vez que amanhã, dia 8 de março, é o Dia Internacio-
nal das Mulheres.

Eu, naturalmente, farei o meu pronunciamento. 
Estarei amanhã com V. Exª aqui, Senador Anibal Di-
niz, para homenagear todas as mulheres do Planeta.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Eu quero, neste momento, ler o seguinte ofício.

A Presidência designa o Senador Jayme Campos, 
como membro suplente, em substituição ao Senador 
José Agripino, para integrar a Comissão Mista Perma-
nente sobre Mudanças Climáticas (CMMC), conforme 
o Ofício n° 12, de 2013, da Liderança do Democratas 
(DEM), no Senado Federal.

É o seguinte o ofício:

OF. N 12/13-GLDEM

Brasília, 5 de março de 2013

Senhor Presidente,
Em resposta ao Of. nº 91/2013, dessa Presidên-

cia, indico o Senadorse Wilder Morais, como titular 
e Jayme Campos, como suplente, para comporem a 
Comissão Mista Permanente sobre Mudança Climá-
ticas – CMMC.

Atenciosamente, – Senador José Agripino, Líder 
do Democratas no Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Cumprimento a Casa pela decisão que tomamos on-
tem de fazer com que, de fato, o resultado do pré-sal, 
do petróleo, dos royalties, seja universal, atendendo 
a todos os Estados do País.

Por fim, eu só queria dizer aos Vereadores de todo 
o Brasil, que estão muito preocupados com a PEC nº 
35, que já estamos trabalhando, porque também não 
concordamos com a referida PEC. Temos falado, inclu-
sive, com o Senador autor da matéria, que nos disse 
que vai, enfim, flexibilizar a PEC, para que os Verea-
dores do Brasil não sejam prejudicados.

Estive em uma reunião, ainda hoje, com Verea-
dores de diversos partidos, Senador Anibal, e disse-
-lhes que, a depender de nós, a PEC nº 35 não será 
aprovada.

Com isso, darei por encerrada a sessão do dia 
de hoje.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que 
serão lidos.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 71, DE 2013

Altera o art. 39 do Código de Defesa do Con-
sumidor, para vedar a utilização de sistemas 
de cobrança, tais como comandas, cartões 
eletrônicos ou similares, que submetam o 
consumidor a confinamento compulsório 
em locais fechados.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 39 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro 

de 1990, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso:

‘Art. 39.  .........................................................
 .......................................................................
XIV – utilizar sistemas de cobrança, tais como 
comandas, cartões eletrônicos ou similares, 
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que submetam o consumidor a confinamento 
compulsório em locais fechados.
 ..............................................................  (NR)

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

O incêndio ocorrido na cidade de Santa Maria 
(RS), que resultou na morte de quase trezentos jovens, 
evidenciou que uma das dificuldades na evacuação de 
locais fechados se deve ao uso do sistema de comandas 
ou similares para controle e pagamento de despesas.

Nesse sistema, comumente, as despesas reali-
zadas pelos consumidores são anotadas em cartelas 
ou cartões. Quando os consumidores desejam deixar 
o estabelecimento, apresentam a cartela ou cartão 
no caixa, onde são calculados e cobrados os valores 
devidos.

Como é comum que a partir de determinado ho-
rário aumente substancialmente o número de pessoas 
deixando os estabelecimentos, formam-se filas enor-
mes para o pagamento. São frequentes os casos em 
que os consumidores levam mais de uma hora para 
deixar o local.

Esse tipo de conduta, além de aumentar o ris-
co de problemas decorrentes de eventuais acidentes, 
como no caso da boate Kiss, acarreta transtornos ao 
consumidor, que fica retido por muito tempo em esta-
belecimento fechado por motivos alheios a sua vontade.

Por essa razão, propomos a inclusão, no rol das 
práticas abusivas vedadas ao fornecedor de produtos 
e serviços contido no art. 39 do Código de Defesa do 
Consumidor, do uso de sistemas de cobrança, tais 
como comandas, cartões eletrônicos ou similares, que 
submetam o consumidor a confinamento compulsório 
em locais fechados.

Desse modo, o descumprimento da norma sujei-
tará o fornecedor a penalidades impostas pelos órgãos 
de defesa do consumidor.

Por acreditarmos que a medida proposta con-
tribui para o aperfeiçoamento da legislação que rege 
as relações de consumo, contamos com o apoio dos 
ilustres Pares para sua aprovação.

Sala das Sessões, – Senador Jorge Viana.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990

Dispõe sobre a proteção do consumidor e 
dá outras providências.

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

SEÇÃO IV 
Das Práticas Abusivas

 Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou 
serviços, dentre outras práticas abusivas: (Redação 
dada pela Lei nº 8.884, de 11.6.1994)

 I – condicionar o fornecimento de produto ou de 
serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, 
bem como, sem justa causa, a limites quantitativos;

 II – recusar atendimento às demandas dos con-
sumidores, na exata medida de suas disponibilidades 
de estoque, e, ainda, de conformidade com os usos 
e costumes;

 III – enviar ou entregar ao consumidor, sem so-
licitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qual-
quer serviço;

 IV – prevalecer-se da fraqueza ou ignorância 
do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, co-
nhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus 
produtos ou serviços;

 V – exigir do consumidor vantagem manifesta-
mente excessiva;

 VI – executar serviços sem a prévia elaboração 
de orçamento e autorização expressa do consumidor, 
ressalvadas as decorrentes de práticas anteriores en-
tre as partes;

 VII – repassar informação depreciativa, referen-
te a ato praticado pelo consumidor no exercício de 
seus direitos;

 VIII – colocar, no mercado de consumo, qualquer 
produto ou serviço em desacordo com as normas expe-
didas pelos órgãos oficiais competentes ou, se normas 
específicas não existirem, pela Associação Brasileira 
de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada 
pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização 
e Qualidade Industrial (Conmetro);

 IX – recusar a venda de bens ou a prestação de 
serviços, diretamente a quem se disponha a adquiri-los 
mediante pronto pagamento, ressalvados os casos de 
intermediação regulados em leis especiais; (Redação 
dada pela Lei nº 8.884, de 11.6.1994)

 X – elevar sem justa causa o preço de produtos 
ou serviços. (Incluído pela Lei nº 8.884, de 11.6.1994)

 XI – Dispositivo incluído pela MPV nº 1.890-67, 
de 22.10.1999, transformado em inciso XIII, quando 
da converão na Lei nº 9.870, de 23.11.1999

 XII – deixar de estipular prazo para o cumpri-
mento de sua obrigação ou deixar a fixação de seu 
termo inicial a seu exclusivo critério.(Incluído pela Lei 
nº 9.008, de 21.3.1995)

 XIII – aplicar fórmula ou índice de reajuste diver-
so do legal ou contratualmente estabelecido. (Incluído 
pela Lei nº 9.870, de 23.11.1999)
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 Parágrafo único. Os serviços prestados e os pro-
dutos remetidos ou entregues ao consumidor, na hipó-
tese prevista no inciso III, equiparam-se às amostras 
grátis, inexistindo obrigação de pagamento.
....................................................................................

(À Comissão de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor e Fiscalização e Controle, em 
decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 72, DE 2013

Dispõe sobre normas gerais aplicáveis aos 
serviços sociais autônomos instituídos pela 
União e dá outras providências.

O Congresso Nacional Decreta:

CAPÍTULO I 
Das Disposições Iniciais

Art. 1º Esta Lei estabelece as normas gerais 
aplicáveis aos serviços sociais autônomos instituídos 
pela União, que recebam recursos públicos originários 
do produto da arrecadação de contribuições sociais e 
adicionais.

Art. 2º Na aplicação dos recursos públicos re-
feridos no art. 1º, os serviços sociais autônomos ob-
servarão, dentre outros, os princípios da legalidade, 
legitimidade, proporcionalidade, moralidade, interesse 
público ou social, economicidade e eficiência.

Parágrafo único. Os recursos públicos previstos 
no art. 1º, inclusive os decorrentes de superávit, só 
poderão ser utilizados por serviço social autônomo 
para a realização das atividades previstas na lei que 
autorizou a respectiva criação.

Art. 3º Os serviços sociais autônomos se vin-
cularão, mediante cooperação, ao Ministério cuja 
área de competência guarde compatibilidade com 
os seus objetivos institucionais, a quem incumbirá 
supervisionar a gestão e administração dos recur-
sos públicos.

§ 1º O serviço social autônomo que atue em mais 
de uma das áreas de competência de Ministérios sub-
meterá seus orçamentos anuais e planos de aplicação 
ao Ministério responsável pela área de atuação pre-
ponderante da entidade.

§ 2º Considera-se área de atuação preponde-
rante aquela definida como atividade principal no 
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério 
da Fazenda.

§ 3º O Poder Executivo, mediante decreto, disporá 
sobre as vinculações de que trata este artigo.

Art. 4º As obras, os serviços, inclusive de pu-
blicidade, as compras, as alienações e as locações 
quando realizadas pelos serviços sociais autônomos 

mediante utilização dos recursos públicos a que alude 
o art. 1º, reger-se-ão pelo disposto na Lei nº 8.666, de 
21 de junho de 1993.

Parágrafo único. Para os fins deste artigo, os diri-
gentes e empregados dos serviços sociais autônomos 
equiparam-se a agentes públicos.

Art. 5º É vedado aos serviços sociais autônomos 
aliciar ou coagir membros, associados ou assistidos 
para se filiarem a sindicatos ou partidos políticos, bem 
como destinar recursos para propaganda de cunho 
político-eleitoral.

Art. 6º A prestação dos serviços que constituem 
a atividade-fim de serviço social autônomo independe 
do pagamento de qualquer contraprestação pecuniária. 

§ 1º Poderá ser exigida contraprestação pecuni-
ária nos casos de estrita necessidade, devidamente 
justificados, para a viabilização econômica da ativida-
de desenvolvida. 

§ 2º Caso exigida contraprestação pecuniária, 
nos termos do § 1º, as entidades deverão reservar no 
mínimo vinte por cento das vagas para o oferecimen-
to gratuito dos serviços a pessoas reconhecidamente 
pobres. 

§ 3º O disposto no § 1º não se aplica aos cursos 
de formação profissional. 

Art. 7º No caso de extinção de serviço social 
autônomo a partir da data da publicação desta Lei, o 
patrimônio remanescente será revertido à União.

CAPÍTULO II 
Dos Orçamentos

Art. 8º O serviço social autônomo deverá elaborar 
anualmente orçamento geral e plano de aplicação dos 
recursos públicos, nacionalmente consolidados, com 
indicação dos benefícios pretendidos, os quais, após 
deliberação pelos órgãos competentes de suas estru-
turas organizacionais, serão submetidos ao Ministério 
em cuja área de competência se encontrar, para apro-
vação e publicação no Diário Oficial da União. 

§ 1º O orçamento será elaborado de acordo com 
as normas pertinentes às entidades sem fins lucra-
tivos, editadas nos termos do art. 6º, alínea “f”, do 
Decreto-Lei nº 9.295, de 27 de maio de 1946, e com-
preenderá os recursos a serem alocados a unidades 
regionais e locais. 

§ 2º A contabilidade registrará todos os fatos re-
lativos à gestão orçamentária, financeira e patrimonial, 
independentemente de sua legalidade, sem prejuízo 
das responsabilidades e das demais sanções previs-
tas em lei.

§ 3º Os planos anuais de aplicação serão elabo-
rados na forma do decreto de regulamentação.
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CAPÍTULO III 
Da Prestação de Contas

Art. 9º O serviço social autônomo apresentará 
ao Ministério ao qual se vincular, até 31 de janeiro de 
cada ano, relatório circunstanciado de gestão sobre 
a execução do plano de aplicação do exercício findo, 
com a prestação de contas dos recursos públicos por 
ele recebidos, a relação dos convênios celebrados e 
o período de sua vigência, bem assim o sumário das 
atividades desenvolvidas, acompanhada de parecer 
de auditores independentes e do conselho fiscal ou 
órgão equivalente.

Parágrafo único. O relatório de gestão e demais 
documentos referidos neste artigo observarão as ins-
truções baixadas pelo Tribunal de Contas da União.

Art. 10. No prazo de trinta dias, o órgão competen-
te do Ministério apresentará parecer sobre o relatório 
circunstanciado remetendo-o ao Tribunal de Contas da 
União, que julgará a respectiva prestação de contas.

CAPÍTULO IV 
Do Pessoal

Art. 11. O processo de seleção para admissão 
de pessoal efetivo de serviço social autônomo deverá 
ser precedido de edital publicado no Diário Oficial da 
União e constará de etapas eliminatória, classificató-
ria e de treinamento, observadas as peculiaridades 
de cada entidade.

§ 1º Não será admitido no processo de seleção 
candidato condenado, em decisão transitada em julgado 
ou proferida por órgão judicial colegiado pelos crimes:

I – contra a economia popular, a fé pública, a 
administração pública e o patrimônio público;
II – eleitorais, para os quais a lei comine pena 
privativa de liberdade;
III – de abuso de autoridade, nos casos em que 
houver condenação à perda do cargo ou à inabi-
litação para o exercício de função pública;
IV – de lavagem ou ocultação de bens, direitos 
e valores;
V – de tráfico de entorpecentes e drogas afins, 
racismo, tortura, terrorismo e hediondos;
VI – de redução à condição análoga à de escravo;
VII – contra a vida e a dignidade sexual;
VIII – praticados por organização criminosa, qua-
drilha ou bando.

§ 2º A vedação do § 1º aplica-se, ainda, a can-
didato:

I – cujas contas relativas ao exercício de cargos 
ou funções públicas tenham sido rejeitadas por 
irregularidade insanável pela prática de ato dolo-
so de improbidade administrativa, e por decisão 

irrecorrível do órgão competente, salvo se esta 
houver sido suspensa ou anulada pelo Poder 
Judiciário;
II – condenado em decisão transitada em julga-
do ou proferida por órgão judicial colegiado, em 
decorrência de ocupação de cargo na adminis-
tração pública direta, indireta ou fundacional, 
hajam beneficiado a si ou a terceiros;
III – condenado à suspensão dos direitos políti-
cos, em decisão transitada em julgado ou profe-
rida por órgão judicial colegiado, por ato doloso 
de improbidade administrativa que importe lesão 
ao patrimônio público e enriquecimento ilícito;
IV – excluído do exercício da profissão, por de-
cisão sancionatória do órgão profissional com-
petente, em decorrência de infração ético-pro-
fissional, salvo se o ato houver sido anulado ou 
suspenso pelo Poder Judiciário;
V – demitido do serviço público em decorrência 
de processo administrativo ou judicial; e,
VI – que, magistrado ou membro do Ministério 
Público, tenha sido aposentado compulsoriamen-
te por decisão sancionatória, perdido o cargo por 
sentença ou pedido exoneração ou aposentadoria 
voluntária na pendência de processo administra-
tivo disciplinar.

Art. 12. Na relação de trabalho de serviço social 
autônomo com o pessoal por ele contratado, serão 
observados os seguintes princípios:

I – proibição de contratação de servidores e em-
pregados públicos em atividade;
II – regime de dedicação em tempo integral;
III – salário fixo, em valor compatível com o res-
pectivo mercado de trabalho, segundo o grau de 
qualificação exigido e o setor de especialização 
profissional, proibida a percepção de vantagem 
ou remuneração de qualquer outra fonte de na-
tureza retributiva, excetuados proventos de apo-
sentadoria ou pensão ou renda patrimonial.

Parágrafo único. Para os fins de aplicação do in-
ciso III será observado o disposto art. 1º, inciso II, da 
Lei nº 8.448, de 21 de julho de 1992.

Art. 13. Os dirigentes de serviço social autônomo, 
integrantes de órgãos de natureza colegiada ou admi-
nistrativa, não poderão acumular o cargo com outro da 
estrutura organizacional de serviço social autônomo 
ou de entidade a quem transferidos, a qualquer título, 
ainda que parcialmente, os recursos públicos de que 
trata o art. 1º.

§ 1º Os presidentes de serviço social autôno-
mo serão nomeados pelo Presidente da República, a 
partir de uma lista sêxtupla formada por cidadãos de 
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reputação ilibada e reconhecida competência, indica-
dos pela confederação do seu setor de atuação, após 
aprovação prévia do Senado Federal, para mandato 
de quatro anos, vedada a recondução.

§ 2º O disposto nos §§ 1º e 2º do art. 11 deverá 
ser observado por ocasião de nomeação ou eleição 
de dirigentes de serviço social autônomo, bem assim 
na hipótese de indicação de representantes do Poder 
Público para o exercício de mandato, cargo ou função 
em órgãos colegiados ou administrativos que integrem 
a respectiva estrutura.

§ 3º São incompatíveis com o exercício da pre-
sidência ou de cargo, mandato ou função de direção 
de serviço social autônomo:

I – a titularidade de cargo público ou mandato 
eletivo, nas esferas federal, estadual, distrital ou 
municipal;
II – o desempenho de mandato classista ou sin-
dical;
III – a propriedade, o controle acionário ou a ad-
ministração de empresa de prestação de servi-
ços educacionais.

§ 4º Os presidentes ou diretores de serviços so-
ciais autônomos respondem subsidiariamente pelas 
obrigações assumidas pela entidade durante o manda-
to, e solidariamente por atos temerários ou praticados 
com violação à lei ou ao estatuto.

Art. 14. Sem prejuízo dos demais casos previstos 
nas respectivas leis, em seus estatutos ou regimentos 
internos, é vedado o repasse dos recursos públicos a 
serviço social autônomo nos casos em que agente po-
lítico de Poder ou do Ministério Público, tanto quanto 
dirigente de órgão ou entidade da administração pú-
blica, de qualquer esfera governamental, ou respectivo 
cônjuge ou companheiro, bem como parente em linha 
reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, 
seja integrante de seus órgãos de natureza colegiada 
ou administrativa.

CAPÍTULO V 
Das Transferências e dos Depósitos

Art. 15. As transferências dos recursos públicos de 
que trata o art. 1º a serviços sociais autônomos serão 
feitas por intermédio de instituições financeiras federais.

§ 1º Os recursos públicos recebidos por serviço 
social autônomo, nos termos deste artigo, deverão ser 
mantidos em depósito no Banco do Brasil S.A. e na 
Caixa Econômica Federal.

§ 2º Eventuais disponibilidades dos recursos pú-
blicos transferidos nos termos deste artigo serão apli-
cadas em títulos do Tesouro Nacional ou em fundos 
por eles lastreados.

Art. 16. Compete ao Banco Central do Brasil, no 
tocante às instituições financeiras, a fiscalização do 
cumprimento do disposto neste artigo e a aplicação 
das penalidades estabelecidas na legislação pertinen-
te em caso de constatação de seu descumprimento.

Parágrafo único. Em caso de constatação de des-
cumprimento, caberá ainda ao Banco Central do Brasil 
representar à Controladoria-Geral da União. 

CAPÍTULO VI 
Da Fiscalização

Art. 17. Sem prejuízo do disposto no art. 183 do 
Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, a ges-
tão dos recursos públicos pelos serviços sociais au-
tônomos está sujeita a auditoria externa a cargo dos 
órgãos integrantes do Sistema de Controle Interno do 
Poder Executivo, nos termos da Lei nº 10.180, de 6 
de fevereiro de 2001, e demais normas pertinentes.

Parágrafo único. Se o serviço social autônomo 
dispuser de receita própria de outra natureza, a au-
ditoria se limitará ao emprego dos recursos públicos.

Art. 18. Apuradas irregularidades, se o respon-
sável, devidamente notificado, deixar de atender às 
exigências dos órgãos referidos no artigo anterior, o 
Ministro de Estado determinará a suspensão dos repas-
ses destinados ao serviço social autônomo pertinente.

Art. 19. Os representantes do Poder Público, no-
meados para o exercício de mandato, cargo ou função 
em órgãos colegiados ou administrativos de serviço 
social autônomo, são solidariamente responsáveis 
pelos danos decorrentes das irregularidades, salvo se 
fizer consignar sua divergência em ata da reunião ou 
representação, transmitindo-a ao órgão competente do 
Sistema de Controle Interno do Poder Executivo, com a 
informação dos demais dirigentes ou empregados dos 
quais divergiu, consignando os entendimentos destes.

Parágrafo único. A Controladoria-Geral da União 
expedirá as instruções necessárias ao cumprimento 
do disposto neste artigo.

CAPÍTULO VII 
Da Transparência

Art. 20. Os serviços sociais autônomos deverão 
divulgar, trimestralmente, na respectiva página na inter-
net, em local de fácil visualização, os valores que lhes 
foram transferidos e a especificação de cada receita e 
de cada despesa constantes dos respectivos orçamen-
tos, discriminadas por natureza, finalidade e região.

§ 1º As entidades de que trata o caput divulgarão 
e manterão atualizada, nos respectivos sites na internet, 
além da estrutura remuneratória dos mandatos, quando 
remunerados, e dos cargos e funções de dirigentes e 
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empregados, bem assim a relação dos nomes de seus 
dirigentes e dos demais membros do corpo técnico.

§ 2º A Controladoria-Geral da União expedirá as 
instruções necessárias ao cumprimento do disposto 
neste artigo, em especial no que tange ao conteúdo e 
à forma de divulgação das informações.

CAPÍTULO VIII 
Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 21. Sem prejuízo do disposto na Lei nº 4.717, 
de 29 de junho de 1965, e na Lei nº 8.429, de 2 de 
junho de 1992, e na Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 
2009, a inobservância do disposto nesta Lei acarreta-
rá a imediata suspensão dos repasses destinados ao 
serviço social autônomo pertinente.

Art. 22. Os serviços sociais autônomos atualmente 
existentes terão até o primeiro dia útil do ano subse-
quente ao da publicação desta Lei para se adequarem 
às regras de prestação de contas, contratação, licitação 
e seleção de pessoal nela previstas.

Art. 23. Ficam reduzidos em cinquenta por cento 
os percentuais dos repasses dos serviços sociais au-
tônomos de recursos públicos originários das contri-
buições referidas no art. 1º, destinados à confederação 
incumbida de sua criação.

Art. 24. Revogam-se o art. 3º do Decreto-Lei nº 
4.048, de 22 de janeiro de 1942, os §§ 1º e 2º do art. 
10 do Decreto-Lei nº 8.621, de 10 de janeiro de 1946, 
o art. 2º do Decreto-Lei nº 9.403, de 25 de junho de 
1946, o Decreto-Lei nº 151, de 9 de fevereiro de 1967, 
o parágrafo único do art. 2º da Lei nº 8.315, de 23 de 
dezembro de 1991, o inciso I do art. 6º e o § 1º do art. 
7º da Lei nº 8.706, de 14 de setembro de 1993, e o § 
1º do art. 9º da Medida Provisória nº 2.168-40, de 24 
de agosto de 2001.

Art. 25. Esta Lei entra em vigor noventa dias após 
sua publicação.

Justificação

Os serviços sociais autônomos, principalmente 
aqueles ligados ao chamado Sistema S, são entidades 
de direito privado criadas por meio de autorização le-
gislativa para a realização de atividades de interesse 
público. Apesar disso, não integram a Administração 
Pública Indireta, como preconiza o Decreto-Lei nº 200, 
de 25 de fevereiro de 1967, em seu art. 4º, uma vez que 
neste ficaram compreendidas somente as autarquias, as 
empresas públicas, as sociedades de economia mista 
e as fundações públicas. São administrados, em geral, 
por representantes dos próprios setores econômicos 
para os quais desenvolvem suas atividades.

Foram instituídos com base em diversos diplomas 
legais editados entre 1942 e 2004. Alguns se destinam 

à prestação de serviços de assistência social e edu-
cacional – como é o caso do Serviço Social da Indús-
tria (SESI), do Serviço Social do Comércio (SESC) e 
do Serviço Social de Aprendizagem Rural (SENAR). 
Outros desempenham atividades de fomento às ex-
portações e ao desenvolvimento industrial (Agência 
Brasileira de Promoção de Exportações do Brasil – 
APEX-Brasil e Agência Brasileira de Desenvolvimento 
Industrial – ABDI).

Porém, essa proliferação de leis esparsas gerou 
grandes problemas do ponto de vista jurídico. Há di-
versas controvérsias: (i) acerca da natureza jurídica e 
forma de arrecadação da contribuição social fonte dos 
recursos financeiros que sustentam essas entidades; 
(ii) em relação ao dever de transparência; (iii) a respei-
to do verdadeiro regime jurídico aplicável; (iv) sobre o 
controle e a fiscalização da utilização dos repasses; e 
(v) assim como a imputabilidade de sanções previstas 
no Código Tributário e Civil.

Quanto à natureza jurídica da contribuição social, 
destaca-se que os recursos que são transferidos para 
os serviços sociais autônomos, na sua totalidade, são 
oriundos das denominadas contribuições sociais de 
interesse de categorias profissionais, incidentes sobre 
a folha de salários.

A partir da promulgação da Constituição da Repú-
blica de 05 de outubro de 1988, o seu art. 149 deixou 
claro que tais contribuições sociais possuem nature-
za tributária, ficando subordinadas a todas as normas 
gerais de direito tributário, além de se submeterem 
aos princípios da legalidade estrita e da anterioridade.

Foi o que esclareceu o Supremo Tribunal Fede-
ral, no julgamento RE 556.664-1 RS, relatado Ministro 
Gilmar Mendes, no qual ficou registrado: “III – NATU-
REZA TRIBUTÁRIA DAS CONTRIBUIÇÕES. As con-
tribuições, inclusive as previdenciárias, têm natureza 
tributária e se submetem ao regime jurídico-tributário 
previsto na Constituição. Interpretação ao art. 149 da 
CF de 1988. Precedentes.”

Reconhecida a natureza tributária e expressa-
mente prescrevendo a aplicação do Código Tributário 
Nacional, é preciso enfrentar a questão da arrecadação 
direta que é realizada, segundo o Tribunal de Contas 
da União, pelas entidades componentes do Sistema S. 
Neste particular, o Código Tributário Nacional diz que a 
constituição dos créditos tributários, dar-se-á mediante 
o lançamento, tornando um ato privativo de autoridade 
administrativa – ato este absolutamente incompatível 
com qualquer ente privado, porque não é dotado de 
autoridade para sua prática.

Ao mesmo tempo, se diz que as aludidas contri-
buições sociais são objeto de fiscalização, que igual-
mente é ato privativo de autoridade administrativa, 
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consoante o prescrito nos arts. 194, 196, 197 e 200 
do mesmo Código.

É exatamente por isso que o caput do art. 7º do 
Código Tributário Nacional restringe o cometimento 
das funções de arrecadar e fiscalizar tributos, exclusi-
vamente, as autoridades integrantes dos quadros de 
pessoas jurídicas de direito público interno.

A partir da codificação do direito tributário, a face 
da limitação imposta à delegação da fiscalização ape-
nas aos entes de direito público interno, apresentam-
-se revogados a todos os dispositivos que tivessem 
atribuído este mister a pessoas jurídicas de direito 
privado, por incidência do disposto no art. 2º, § 1º, do 
Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei 
de Introdução ao Código Civil).

Esta conclusão se reforça através da Emenda 
Constitucional nº 42, de 2003, que acrescentou o inciso 
XXII ao art. 37, deixando claro que a “administração 
tributária” é uma atividade essencial do Estado, por-
tanto é indelegável a terceiros e o seu exercício dá-
-se somente “por servidores de carreiras específicas”; 
afastando os particulares.

Por isto, mesmo quem pretenda superar a re-
vogação dos preceitos que delegavam o encargo de 
fiscalização a pessoas jurídicas de direito privado, a 
partir da codificação do direito tributário, há de se con-
cluir que é impossível, por absoluta incompatibilidade 
com o disposto no art. 37, inciso XXII, da Constituição.

Além disso, por expressa determinação do art. 3º 
da Lei nº 11.457, de 16 de março de 2007, as atribui-
ções de arrecadação e fiscalização destas contribui-
ções em apreço, foram transferidas para a Secretaria 
da Receita Federal do Brasil. Portanto, a arrecadação 
direta das contribuições, aquela realizada pelos pró-
prios serviços sociais autônomos não encontram am-
paro legal. Consoante esses fatos torna-se perplexo 
ao se constatar no Acórdão 2527/2012 do Plenário do 
Tribunal de Contas da União, relativamente aos anos 
de 2008, 2009 e 2010, que o Serviço Social da Indús-
tria (SESI) e o Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial (SENAI) têm uma “especificidade a mais”, 
uma vez que, ainda se adotam a prática de arrecadar 
parte de suas receitas de contribuições sociais dire-
tamente das indústrias, sem a intervenção da Receita 
Federal do Brasil.

Por esta razão, o Tribunal de Contas da União, 
reconhece a arrecadação informada pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil, a quem por lei compete esta 
atribuição. As informações obtidas não são suficientes 
para conhecer a receitas destas entidades, sendo ne-
cessário solicitar-lhes diretamente tal informação. Dito 
de outra forma, o principal órgão de controle do Gover-

no Federal e a Secretaria da Receita Federal do Brasil 
não sabem ao certo quanto arrecadam diretamente.

A princípio isto só aconteceria, porque a Instrução 
Normativa RFB nº 971, de 13 de novembro de 2009, 
embora diga em seu art. 109, caber à Secretaria da 
Receita Federal do Brasil as atividades de tributação, 
fiscalização, arrecadação e cobrança dessas contribui-
ções sociais, acaba por excetuar de suas competências, 
os casos em que, com base em expressa previsão le-
gal, seja celebrado por essas entidades convênio com 
a empresa contribuinte para que o recolhimento seja 
feito diretamente à entidade ou fundo.

Ora, se a Lei nº 11.457, de 2007, atribuiu à Se-
cretaria da Receita Federal do Brasil – e não “facultou” 
–, sem qualquer ressalva, competência para “planejar, 
executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas 
à tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança e re-
colhimento das contribuições” sociais de interesse de 
categorias profissionais incidentes sobre a folha de 
salários, a legislação anterior ficou revogada.

Flagrante a incompatibilidade de qualquer norma 
anterior que cometesse às citadas entidades o encar-
go ou a função de arrecadar contribuições sociais e 
esta lei, que atribuiu, dentre outras e sem ressalvas, 
a mesmíssima competência à Secretaria da Receita 
Federal do Brasil.

Na verdade o disposto no art. 111, § 1º, da Instru-
ção Normativa RFB nº 971, de 2009, vai além do mero 
encargo ou da mera função de arrecadar prevista no 
§ 3º do art. 7º do Código Tributário Nacional, na me-
dida em que se cogita a arrecadação se opera sem a 
interveniência dos agentes da Secretaria da Receita 
Federal do Brasil.

No que diz respeito ao dever de transparência, 
a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 – Lei do 
Acesso à Informação -, regulamentada pelo Decreto 
nº 7.724, de 16 de maio de 2012, obriga aos serviços 
sociais autônomos em geral a dar publicidade de seus 
atos, especificamente quanto aos recursos públicos 
recebidos e à sua destinação, sem prejuízo da pres-
tação de contas a que estejam obrigadas.

Passou a ser obrigatória, a publicidade como 
preceito geral e do sigilo como exceção, a divulgar in-
formações de interesse público independentemente de 
solicitações, a utilizar de meios de comunicação viabi-
lizados pela tecnologia da informação e a fomentar o 
desenvolvimento da cultura de transparência na sua 
administração, conforme art. 3º daquela Lei.

Fora previsto também, no art. 6º da Lei da Trans-
parência a obrigatoriedade de os serviços sociais au-
tônomos adotarem gestão transparente da informação, 
permitindo amplo acesso a ela e sua divulgação, de 
proteção à informação, garantido sua disponibilidade, 
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autenticidade e integridade e, ainda, de proteção da 
informação sigilosa e de informação pessoal, obser-
vada a sua disponibilidade, autenticidade, integridade 
e eventual restrição de acesso.

Para dar efetividade a estas regras, a Lei nº 
12.708, de 17 de agosto de 2012 – Lei de Diretrizes 
Orçamentárias para 2013 –, a exemplo de suas an-
teriores aprovadas desde 2008, determinou que os 
serviços sociais autônomos devam divulgar, trimes-
tralmente, na respectiva página na internet, em local 
de fácil visualização, os valores arrecadados e a es-
pecificação de cada receita e de cada despesa cons-
tante dos respectivos orçamentos, discriminados por 
natureza, finalidade e região.

A propósito do verdadeiro regime jurídico aplicá-
vel, verifica-se que muito embora se trate de pessoas 
jurídicas de direito privado, os serviços sociais autôno-
mos, possuem regime híbrido. Especialmente em face 
das adaptações constantes da legislação própria de 
cada qual, além das disposições especiais da legisla-
ção federal, em razão do controle final.

Por isto o Decreto-Lei nº 200, de 1967, esta-
beleceu que as entidades e organizações em geral, 
dotadas de personalidade jurídica de direito privado, 
submeter-se-iam à fiscalização do Estado sem que 
tenha criado qualquer condicionante a dever de fisca-
lizar, de acordo com a legislação especial de cada um 
dos serviços sociais autônomos.

Isto introduz a discussão sobre o controle e fis-
calização, do mesmo modo que traz a questão da im-
putabilidade de sanções, pela natureza pública dos 
recursos destinados aos serviços sociais autônomos.

No art. 327, § 1º, do Código Penal, equipararam-
-se os dirigentes e empregados destes entes a funcio-
nários públicos para fins de apuração de responsabi-
lidades nos crimes praticados contra a Administração 
em geral, pelo exercício do cargo, emprego ou função.

A Constituição, no art. 37, § 4º, dispôs que, na 
forma e com a gradação prevista em lei e sem prejuízo 
da ação penal cabível, os atos de improbidade admi-
nistrativa os acarretarão a suspensão dos direitos po-
líticos, a perda da função pública, a indisponibilidade 
dos bens e o ressarcimento ao erário.

A Lei nº 8.429, de 02 de junho de 1992, que regula 
a improbidade administrativa, aplica-se aos dirigentes 
e empregados dos serviços sociais autônomos porque 
o seu art. 1º, parágrafo único, submeteu às sanções 
nela previstas os atos de improbidade praticados con-
tra o patrimônio de entidade que receba subvenção de 
órgão público, contudo limitada, a sanção patrimonial 
à parcela representada pelos recursos públicos.

Além disto, equiparam o agente público (art. 2º) 
todos aqueles que exercem, ainda que transitoriamente 

ou sem remuneração, qualquer que tenham vínculo ou 
emprego ou função em serviços sociais autônomos.

Os tipos de atos de improbidade encontram-se 
descritos no caput dos arts. 9º (improbidade que importa 
em enriquecimento ilícito) consistente em obtenção de 
vantagem patrimonial indevida, 10 (improbidade que 
causa prejuízo ao Erário), cuja característica própria é 
a lesão ao Erário, e 11 (improbidade que atenta con-
tra os princípios da Administração Pública), que é a 
ação ou conduta que viole os deveres de honestidade, 
imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições.

É bom que se registre alguns dos exemplos de im-
probidade previstos nessa Lei: usar em proveito próprio 
bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo 
patrimonial das entidades que recebem subvenção 
(art. 9º, inciso XII), frustrarem a licitude de processo 
licitatório ou dispensá-lo indevidamente (art. 10, inciso 
VIII), agir negligentemente na arrecadação de tributo 
ou renda (art. 10, inciso X) e deixar de prestar contas 
quando esteja obrigado a fazê-lo (art. 11, inciso VI).

Outro ponto que merece destaque é o fato que 
à sanção de ressarcimento prevista no art. 12 da Lei 
nº 8.429, de 1992, não se aplicam as regras de pres-
crição estabelecidas no art. 23 da mesma Lei, porque 
as ações de ressarcimento de danos previstas no art. 
37, § 5º da Constituição são imprescritíveis, como en-
tende o Supremo Tribunal Federal.

Além disto, pela ampla extensão do conceito de 
agente público contido no art. 2º da Lei nº 8.429, de 
1992, aplicável aos empregados e dirigentes dos ser-
viços sociais autônomos, deles se torna exigível, antes 
da posse e do exercício, a apresentação de declaração 
dos bens e valores que compõem o seu patrimônio 
privado, que deverá ser atualizada anualmente e na 
data em que em que deixar o emprego ou a função, 
nos termos do art. 13 dessa mesma Lei.

Na esteira de toda problemática, verifica-se a 
ocorrência de desvios de finalidade nessas entida-
des. Em vez de prestarem serviços de assistência de 
forma gratuita, já que são financiadas por meio de re-
cursos públicos (contribuições sociais), muitas vezes 
cobram valores altíssimos por cursos ou treinamentos 
que oferecem.

Além do mais, alguns desses serviços atuam 
como verdadeiros agentes econômicos, operando no 
ramo de compra e venda de imóveis e ativos financei-
ros. Como se não bastasse, há casos em que os re-
cursos públicos são utilizados para patrocinar filmes e 
outros atos de finalidade nitidamente político-eleitoral.

Dois outros pontos sensíveis são a seleção de 
empregados, que não se submete às salutares regras 
de concurso público, e a contratação de bens e servi-
ços, não sujeita ao regramento da Lei de Licitações. 
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No que se relaciona a realização de concursos para a 
seleção de seus funcionários, o Ministério Público do 
Trabalho deliberou na 7ª Reunião da CONAP – Coor-
denadoria Nacional de Combate às Irregularidades 
Trabalhistas da Administração Pública que o Sistema 
S estaria obrigado a realizá-los, pois, se utiliza de re-
cursos públicos. O critério selecionado comporta a 
adoção de critérios subjetivos que atenda contra os 
princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência 

Por todos esses motivos, consideramos oportuna 
e conveniente – além de necessária – a aprovação de 
um projeto de lei unificando o regime jurídico dessas 
entidades dentre outras medidas necessárias ao aper-
feiçoamento e total transparência da sua governança, 
gestão e administração.

No Projeto que ora propomos, estabelecem-se 
os princípios gerais aplicáveis à utilização de recur-
sos públicos por esses serviços (art. 2º, caput), bem 
como se impõe, a bem da eficiência administrativa e 
do efetivo controle finalístico, sua vinculação aos Minis-
térios respectivos (art. 3º), ampliando a possibilidade 
de fiscalização da Administração Pública sobre esses 
entes, inclusive por meio de regras para a prestação 
anual de contas dos serviços aos Ministérios a que 
forem vinculados (art. 9º e art. 10).

Afinal, ao se reconhecer a natureza pública dos 
recursos destinados a essas entidades, nada mais 
natural que o estabelecimento de um controle mais 
rígido, próximo e efetivo. Justamente por isso se pre-
vê, também, a reversão à União do patrimônio rema-
nescente, em caso de extinção do serviço (art. 7º). E, 
num dos pontos principais da proposta, reduzem-se 
em 50% os repasses dos serviços para as confedera-
ções que os mantêm (art. 23), como forma de garantir 
a permanência de um maior percentual dos recursos 
arrecadados para que as entidades possam revertê-los 
para a gratuidade e ampliação dos serviços ofertados.

Nessa mesma linha, o projeto veda aos serviços 
sociais coagir ou aliciar “associados ou assistidos para 
se filiarem a sindicatos ou partidos políticos, bem como 
destinar recursos para propaganda de cunho político-
-eleitoral” (art. 5º), como forma de preservar o princípio 
da impessoalidade.

Além disso, impõe-se a realização de licitação, 
nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
para a contratação de obras, serviços, compras, alie-
nações e locações pelos serviços sociais autônomos, 
retomando aquela que era a intenção original do legis-
lador, quando elaborou o art. 1º da citada Lei.

Com efeito, apesar de a atual redação do dis-
positivo já poder sustentar essa obrigatoriedade, o 
Tribunal de Contas da União (TCU), modificando sua 

tradicional jurisprudência, passou a entender que a 
Lei de Licitações não se aplica aos serviços sociais 
(TCU, Pleno, Decisão nº 907/97), o que acarretou con-
sequências deletérias para a moralidade pública e a 
eficiência na gestão de recursos que, em sua origem, 
são públicos, e às finalidades públicas devem atender. 
Agora, buscamos estabelecer de forma inequívoca a 
obrigatoriedade de licitação, realizando o princípio da 
moralidade administrativa.

Da mesma forma, busca-se moralizar a presta-
ção dos serviços. Por conta disso, o art. 6º dispõe in-
depender de contraprestação pecuniária a prestação 
dos serviços que constituem a atividade-fim do serviço, 
ressalvando-se apenas a cobrança quando indispen-
sável à viabilidade econômica da atividade (e, mesmo 
assim, com a reserva de pelo menos 20% das vagas 
para pessoas reconhecidamente pobres).

Uma das mais importantes inovações trazidas 
pelo projeto é a normatização do regime de pesso-
al dos serviços sociais autônomos. De acordo com a 
proposição, os empregados serão sujeitos a regime de 
dedicação exclusiva, com proibição de possuir outro 
vínculo com o Poder Público (art. 12). E – o mais im-
portante – deverão ser contratados mediante processo 
seletivo que respeite os princípios constitucionais da 
Administração Pública (art. 11), adotando-se a obriga-
toriedade de seleção de candidatos Ficha Limpa, em 
moldes semelhantes aos adotados pela Lei Comple-
mentar nº 135, de 4 de junho de 2010.

Demais disso, os dirigentes e membros dos ór-
gãos colegiados de serviço social autônomo “não po-
derão acumular o cargo com outro da estrutura orga-
nizacional de serviço social autônomo ou de entidade 
a quem transferidos, a qualquer título, ainda que par-
cialmente”, recursos públicos, nos termos da morali-
zadora medida prevista no art. 13.

Os Presidentes de serviço social autônomo tam-
bém deverão ter a ficha limpa (art. 13, § 2º), além de 
serem previstas diversas incompatibilidades para o 
exercício da presidência dessas entidades por pesso-
as que detenham cargo ou função pública, mandato 
eletivo ou de dirigente sindical (art. 13, § 3º). Com isso, 
assegura-se uma atuação mais imparcial dos serviços 
sociais, mormente as entidades componentes do cha-
mado Sistema S, inclusive para atender ao princípio 
constitucional da impessoalidade, ainda mais porque 
o dirigente deverá ser escolhido pelo Presidente da 
República, a partir de uma lista sêxtupla, com prévia 
aprovação do Senado Federal (art. 13, § 1º).

Ademais, para garantir a qualidade na gestão 
dos serviços, há regras de responsabilização dos diri-
gentes por obrigações assumidas durante sua gestão, 
até mesmo com a previsão da responsabilidade soli-
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dária em caso de atos praticados de forma temerária, 
ou com descumprimento de dever legal ou estatutário 
(art. 13, § 4º).

No capítulo referente às transferências de re-
cursos, o Projeto dispõe que deverão ser feitas por 
intermédio de instituições financeiras oficiais (art. 15, 
caput), devendo ser mantidos em depósito no Banco 
do Brasil ou na Caixa Econômica Federal – providência 
que cabe ao Banco Central do Brasil fiscalizar (art. 16).

Quanto à fiscalização, o Projeto dispõe que, além 
daquela realizada pelo Ministério a que for vinculado, 
o serviço também estará sujeito a auditorias externas 
realizadas pelo Sistema de Controle Interno do Poder 
Executivo (art. 17), e a detecção de irregularidade 
pode acarretar, inclusive, a suspensão do repasse de 
recursos e/ou a responsabilização dos dirigentes dos 
serviços e dos agentes públicos que integrem órgãos 
colegiados da entidade, nos termos do § 2º do art. 19 
e do art. 21.

O projeto também prima pela adoção da transpa-
rência irrestrita, obrigando os serviços sociais autôno-
mos a prestarem contas trimestralmente, via internet, 
dos recursos recebidos e das atividades desenvolvidas 
(art. 20, caput), bem como a divulgarem, também na 
internet, “a estrutura remuneratória dos mandatos (...) 
e dos cargos e funções de dirigentes e empregados, 
bem assim a relação dos nomes de seus dirigentes e 
dos demais membros do corpo técnico” (art. 20, § 1º).

Também para permitir maior controle, o Projeto 
obriga os serviços sociais autônomos a elaborarem 
orçamento geral e plano de aplicação de recursos pú-
blicos, nacionalmente consolidado, e que dependerá de 
aprovação do Ministério a que forem vinculados (art. 
8º). Essa salutar providência facilitará, inclusive, a fis-
calização do TCU sobre as contas dessas entidades.

Como se percebe, com este Projeto, buscamos 
o aperfeiçoamento do Sistema S, além de unificar e 
reformar a legislação que rege os serviços sociais autô-
nomos, submetendo-os a maior controle, e melhorando 
os mecanismos de fiscalização e funcionamento, em 
benefício do interesse público.

Com base nos motivos até aqui expostos, con-
tamos com o decisivo apoio dos nobres Pares para a 
aprovação dessa importante proposta.

Sala das Sessões, – Senador Ataídes Oliveira.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993

Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Cons-
tituição Federal, institui normas para licita-

ções e contratos da Administração Pública 
e dá outras providências.

....................................................................................
Art. 1º Esta Lei estabelece normas gerais sobre 

licitações e contratos administrativos pertinentes a 
obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, 
alienações e locações no âmbito dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Mu-
nicípios.
....................................................................................

DECRETO-LEI Nº 9.295, DE 27 DE MAIO DE 1946.

Cria o Conselho Federal de Contabilida-
de, define as atribuições do Contador e do 
Guarda-livros, e dá outras providências.

....................................................................................
Art. 6º São atribuições do Conselho Federal de 

Contabilidade: 
....................................................................................

f) regular acerca dos princípios contábeis, do 
Exame de Suficiência, do cadastro de qualificação 
técnica e dos programas de educação continuada; e 
editar Normas Brasileiras de Contabilidade de natureza 
técnica e profissional.
....................................................................................

LEI N° 8.448, DE 21 DE JULHO DE 1992

Regulamenta os arts. 37, inciso XI e 39, § 
1° da Constituição Federal e dá outras pro-
vidências.

Art. 1° A remuneração mensal de servidor da ad-
ministração pública direta, autárquica e fundacional, de 
qualquer dos Poderes da União, terá como limite má-
ximo, no âmbito de cada Poder, os valores percebidos 
como remuneração no mesmo período, em espécie, a 
qualquer título, por: 
....................................................................................

II – Ministro de Estado;
....................................................................................

DECRETO-LEI Nº 200, 
DE 25 DE FEVEREIRO DE 1967

Dispõe sôbre a organização da Adminis-
tração Federal, estabelece diretrizes para 
a Reforma Administrativa e dá outras pro-
vidências.

....................................................................................
Art . 183. As entidades e organizações em geral, 

dotadas de personalidade jurídica de direito privado, 
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que recebem contribuições para fiscais e prestam ser-
viços de interêsse público ou social, estão sujeitas à 
fiscalização do Estado nos têrmos e condições esta-
belecidas na legislação pertinente a cada uma.
....................................................................................

LEI N° 10.180, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2001

Autoriza a União a adquirir ou pagar obriga-
ções de pessoas jurídicas de direito público 
interno, relativas a operações financeiras 
externas, e dá outras providências.

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

LEI N° 4.717, DE 29 DE JUNHO DE 1965

                          Regula a ação popular.

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

LEI N° 8.429, DE 2 DE JUNHO DE 1992.

Dispõe sobre as sanções aplicáveis aos 
agentes públicos nos casos de enriqueci-
mento ilícito no exercício de mandato, car-
go, emprego ou função na administração 
pública direta, indireta ou fundacional e dá 
outras providências.

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

LEI N° 12.016, DE 7 DE AGOSTO DE 2009.

Disciplina o mandado de segurança indi-
vidual e coletivo e dá outras providências.

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

DECRETO-LEI Nº 4.048, 
DE 22 DE JANEIRO DE 1942.

Cria o Serviço Nacional de Aprendizagem 
dos Industriários (SENAI).

....................................................................................
Art. 3º O Serviço Nacional de Aprendizagem dos 

Industriários será organizando e dirigido pela Confe-
deração Nacional da Indústria.
....................................................................................

DECRETO-LEI Nº 8.621, 
DE 10 DE JANEIRO DE 1946.

Dispõe sôbre a criação do Serviço Nacio-
nal de Aprendizagem Comercial e dá outras 
providências.

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

Art. 10. O regulamento de que trata o artigo 
anterior, entre outras disposições, dará organiza-
ção aos órgãos de direção do SENAC, constituindo 
um Conselho Nacional e Conselhos Estaduais ou 
Regionais. 

§ 1º Presidirá o Conselho Nacional do SENAC 
o presidente da Confederação Nacional do Comércio. 

§ 2º Os presidentes dos Conselhos Estaduais 
ou Regionais serão escolhidos entre os presidentes 
das federações sindicais dos grupos do comércio, 
preferindo-se sempre o da federação representativa 
do maior contingente humano. 
....................................................................................

DECRETO-LEI Nº 9.403, 
DE 25 DE JUNHO DE 1946.

Atribui à Confederação Nacional da Indús-
tria o encargo de criar, organizar e dirigir 
o Serviço Social da Indústria, e dá outras 
providências.

....................................................................................
Art. 2º O Serviço Social da Indústria, com per-

sonalidade jurídica de direito privado, nos termos da 
lei civil, será organizado e dirigido nos termos de re-
gulamento elaborado pela Confederação Nacional da 
Indústria e aprovado por Portaria do Ministro do Tra-
balho, Indústria e Comércio.
....................................................................................

DECRETO-LEI Nº 151, 
DE 9 DE FEVEREIRO DE 1967

Dispõe sobre os depósitos bancários do 
SESI, SESC, SENAI, SENAC e das entida-
des sindicais.

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

LEI N° 8.315, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1991

Dispõe sobre a criação do Serviço Nacional 
de Aprendizagem Rural (Senar) nos termos 
do art. 62 do Ato das Disposições Consti-
tucionais Transitórias.

....................................................................................
Art. 2° O Senar será organizado e adminis-

trado pela Confederação Nacional da Agricultura 
(CNA) e dirigido por um colegiado com a seguinte 
composição:
....................................................................................
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Parágrafo único. O colegiado de que trata o ca-
put deste artigo será presidido pelo Presidente da 
Confederação Nacional da Agricultura (CNA).
....................................................................................

LEI N° 8.706, DE 14 DE SETEMBRO DE 1993

Dispõe sobre a criação do Serviço Social 
do Transporte – SEST e do Serviço Nacional 
de Aprendizagem do Transporte – SENAT.

....................................................................................
Art. 6º Os Conselhos Nacionais do SEST e do 

SENAT terão a seguinte composição:
I – o Presidente da CNT, que os presidirá;

....................................................................................
Art. 7º As rendas para manutenção do Sest e do 

Senat, a partir de 1º de janeiro de 1994, serão com-
postas:
....................................................................................

§ 1º A arrecadação e fiscalização das contri-
buições previstas nos incisos I e II deste artigo serão 
feitas pela Previdência Social, podendo, ainda, ser 
recolhidas diretamente ao SEST e ao SENAT, através 
de convênios.
....................................................................................

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.168-40, 
DE 24 DE AGOSTO DE 2001

Dispõe sobre o Programa de Revitalização 
de Cooperativas de Produção Agropecuária 
– RECOOP, autoriza a criação do Serviço 
Nacional de Aprendizagem do Cooperativis-
mo – SESCOOP, e dá outras providências.

....................................................................................
Art. 9º. SESCOOP será dirigido por um Conselho 

Nacional, com a seguinte composição:
....................................................................................

§ 1º. O SESCOOP será presidido pelo Presidente 
da OCB, o qual terá direito nas deliberações somente 
a voto de qualidade.
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR N° 135, 
DE 4 DE JUNHO DE 1992

Altera a Lei Complementar nº 64, de 18 de 
maio de 1990, que estabelece, de acordo 
com o § 9º do art. 14 da Constituição Fe-
deral, casos de inelegibilidade, prazos de 
cessação e determina outras providências, 
para incluir hipóteses de inelegibilidade 
que visam a proteger a probidade admi-

nistrativa e a moralidade no exercício do 
mandato.

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

(Às Comissões de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor e Fiscalização; e de Constituição, 
Justiça e Cidadania, cabendo à última a deci-
são terminativa.)

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Os projetos que acabam de ser lidos serão publica-
dos e remetidos às Comissões competentes.

Sobre a mesa, projeto de resolução que será lido.

É lido o seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO 
Nº 12, DE 2013

Altera o regimento Interno do Senado Fe-
deral para dispor sobre o comparecimento 
dos Ministros de Estado das Relações Exte-
riores e da Defesa à Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional do Senado 
Federal, em periodicidade anual.

O Senado Federal resolve:
Art. 1º O art. 103 do Regimento Interno do Se-

nado Federal passa a vigorar acrescido dos seguintes 
parágrafos 2º e 3º, renumerando-se o parágrafo único:

Art. 103.  ........................................................
 .......................................................................
§ 2º A Comissão promoverá audiências públi-
cas regulares, a serem realizadas no início de 
cada sessão legislativa, com os Ministros de 
Estado das Relações Exteriores e da Defesa, 
para prestarem informações sobre suas res-
pectivas pastas.
§ 3º As audiências de que trata o art. 2º ocor-
rerão no mês de março, podendo ocorrer alte-
rações de datas decorrentes de entendimento 
entre a Comissão e os respectivos Ministérios.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação.

Justificação

Competência precípua do Poder Legislativo é 
fiscalizar e controlar a Administração Pública, acom-
panhando as atividades dos Poderes, especialmente 
do Poder Executivo. Nesse sentido, é salutar atribui-
ção do Senado Federal, por meio de suas Comissões, 
convidar a esta Casa autoridades públicas para pres-
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tarem esclarecimentos sobre os órgãos do Estado que 
estejam sob sua égide.

Uma vez que entre as competências desta Comis-
são estão a fiscalização e o controle dos Ministérios da 
Defesa e das Relações Exteriores, entendemos como 
de grande relevância que os titulares daquelas pastas 
aqui compareçam para informar às Senhoras Senado-
ras e aos Senhores Senadores sobre a situação atual 
de suas Pastas, os projetos por elas desenvolvidos e 
outros aspectos que julguem interessantes.

Assim, pretendemos, por meio deste Projeto de 
Resolução, estabelecer uma rotina para que os chefes 
das pastas da Defesa e das Relações Exteriores com-
pareçam a esta Casa para manter a Comissão infor-
mada e atualizada sobre suas respectivas atividades. 
Nossa ideia é introduzir, no Regimento Interno do Se-
nado Federal, dispositivo que preveja a realização de 
audiências públicas regulares, no início de cada sessão 
legislativa, com os senhores Ministros das Relações 
Exteriores e da Defesa.

Estamos convicto de que essa iniciativa constitui 
mais uma medida para assegurar as funções precípu-
as do Parlamento, fomentar as boas relações entre os 
Poderes e promover a democracia.

Sala das Sessões, – Senador Ricardo Ferraço.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – A Presidência comunica ao Plenário a abertura 
de prazo de cinco dias úteis, perante a Mesa, para re-
cebimento de emendas ao Projeto de Resolução nº 
12, de 2013, que acaba de ser lido.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Sobre a mesa, propostas de emenda à Constituição 
que serão lidas.

São lidas as seguintes:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 8 , DE 2013 

Dispõe sobre o estabelecimento de piso 
salarial nacional para os profissionais que 
atuam em serviços públicos de saúde. 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado 
Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Constituição, 
promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional: 

Art. 1º O art. 198 da Constituição Federal passa 
a vigorar acrescido do seguinte § 7º: 

“Art. 198.  .......................................................  
 .......................................................................  
§ 7º Lei disporá sobre o piso salarial nacional de 
profissionais de nível técnico e de nível supe-

rior que atuam em serviços públicos de saúde, 
competindo à União, nos termos da lei, prestar 
assistência financeira complementar aos Esta-
dos, ao Distrito Federal e aos Municípios, para 
o cumprimento do referido piso salarial.” (NR) 

Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vi-
gor na data de sua publicação. 

Justificação 

Nos termos do art. 196 da Constituição Federal, a 
saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas. O Brasil con-
ta com amplo arcabouço legal que orienta as políticas 
de saúde, com destaque para a Lei nº 8.080, de 19 de 
setembro de 1990, conhecida como Lei Orgânica da 
Saúde, e para a Lei Complementar nº 141, de 13 de 
janeiro de 2012, que trata do financiamento da saúde 
pública nas três esferas de governo. 

No entanto, o País carece de legislação voltada 
para a valorização dos profissionais de saúde da rede 
pública, ou seja, daquelas pessoas que estão na linha de 
frente das ações de promoção, proteção e recuperação 
da saúde da população. E não é possível conceber uma 
política de saúde sem ações voltadas para a valorização 
de todos os profissionais que atuam na área – médicos, 
enfermeiros, farmacêuticos, dentistas, técnicos em enfer-
magem, técnicos em radiologia, etc. O trabalho valorizado, 
com remuneração digna, certamente beneficiará não só 
os profissionais, mas toda a coletividade. 

Atualmente, apenas duas categorias profissionais 
que atuam na área de saúde gozam de permissão 
constitucional para que o legislador fixe seu piso sa-
larial nacional. São os agentes comunitários de saúde 
e os agentes de combate às endemias, beneficiados 
pela Emenda Constitucional nº 63, de 2010. 

Os avanços conquistados por essas categorias, 
com repercussão na melhoria da qualidade do atendi-
mento prestado à população, inspiraram-me a estender 
a medida para todos os profissionais que atuam em 
serviços públicos de saúde, de modo a permitir que o 
Congresso Nacional defina o piso salarial nacional para 
esses trabalhadores. Com isso, o Parlamento poderá 
atuar de forma mais incisiva na definição da política 
de saúde para o País, especialmente de modo a evitar 
a subvalorização do elemento humano na atenção à 
saúde da coletividade. 

Por tais razões apresentamos a presente proposta 
de emenda à Carta Magna, para a qual solicitamos o 
apoio dos eminentes pares e a apresentação de su-
gestões necessárias ao seu aperfeiçoamento. 

Sala das Sessões, – Senador Gim.
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LEGISLAÇÃO CITADA

....................................................................................
Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde 

integram uma rede regionalizada e hierarquizada e 
constituem um sistema único, organizado de acordo 
com as seguintes diretrizes: 

I – descentralização, com direção única em cada 
esfera de governo; 

II – atendimento integral, com prioridade para 
as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 
assistenciais; 

III – participação da comunidade. 
§ 1º. O sistema único de saúde será financiado, 

nos termos do art. 195, com recursos do orçamento 
da seguridade social, da União, dos Estados, do Dis-
trito Federal e dos Municípios, além de outras fontes. 
(Parágrafo único renumerado para § 1º pela Emenda 
Constitucional nº 29, de 2000) 

§ 2º A União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios aplicarão, anualmente, em ações e servi-
ços públicos de saúde recursos mínimos derivados da 
aplicação de percentuais calculados sobre: (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000) 

I – no caso da União, na forma definida nos ter-
mos da lei complementar prevista no § 3º; 

(Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 
2000) 

II – no caso dos Estados e do Distrito Federal, o 
produto da arrecadação dos impostos a que se refere 
o art. 155 e dos recursos de que tratam os arts. 157 e 
159, inciso I, alínea a, e inciso II, deduzidas as parce-
las que forem transferidas aos respectivos Municípios; 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000) 

III – no caso dos Municípios e do Distrito Federal, 
o produto da arrecadação dos impostos a que se refe-
re o art. 156 e dos recursos de que tratam os arts. 158 
e 159, inciso I, alínea b e § 3º.(Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 29, de 2000) 

§ 3º Lei complementar, que será reavaliada pelo 
menos a cada cinco anos, estabelecerá: 

(Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 
2000) Regulamento 

I – os percentuais de que trata o § 2º; (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000) 

II – os critérios de rateio dos recursos da União 
vinculados à saúde destinados aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios, e dos Estados destinados a 
seus respectivos Municípios, objetivando a progressi-
va redução das disparidades regionais; (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 29, de 2000) 

III – as normas de fiscalização, avaliação e con-
trole das despesas com saúde nas esferas federal, 

estadual, distrital e municipal; (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 29, de 2000) 

IV – as normas de cálculo do montante a ser apli-
cado pela União.(Incluído pela Emenda Constitucional 
nº 29, de 2000) 

§ 4º Os gestores locais do sistema único de saú-
de poderão admitir agentes comunitários de saúde e 
agentes de combate às endemias por meio de processo 
seletivo público, de acordo com a natureza e complexi-
dade de suas atribuições e requisitos específicos para 
sua atuação. .(Incluído pela Emenda Constitucional nº 
51, de 2006) 

§ 5º Lei federal disporá sobre o regime jurídico 
e a regulamentação das atividades de agente comu-
nitário de saúde e agente de combate às endemias. 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 51, de 2006) 
(Vide Medida provisória nº 297. de 2006) 

§ 5º Lei federal disporá sobre o regime jurídico, o 
piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os 
Planos de Carreira e a regulamentação das atividades 
de agente comunitário de saúde e agente de combate 
às endemias, competindo à União, nos termos da lei, 
prestar assistência financeira complementar aos Esta-
dos, ao Distrito Federal e aos Municípios, para o cum-
primento do referido piso salarial. (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 63, de 2010) Regulamento 

§ 6º Além das hipóteses previstas no § 1º do art. 
41 e no § 4º do art. 169 da Constituição Federal, o ser-
vidor que exerça funções equivalentes às de agente 
comunitário de saúde ou de agente de combate às en-
demias poderá perder o cargo em caso de descumpri-
mento dos requisitos específicos, fixados em lei, para 
o seu exercício. (Incluído pela Emenda Constitucional 
nº 51, de 2006) 

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada 
mediante proposta: 

I – de um terço, no mínimo, dos membros da Câ-
mara dos Deputados ou do Senado Federal; 

II – do Presidente da República; 
III – de mais da metade das Assembléias Legis-

lativas das unidades da Federação, 
manifestando-se, cada uma delas, pela maioria 

relativa de seus membros. 
§ 1º  A Constituição não poderá ser emendada 

na vigência de intervenção federal, de estado de de-
fesa ou de estado de sítio. 

§ 2º  A proposta será discutida e votada em cada 
Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, conside-
rando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quintos 
dos votos dos respectivos membros. 

§ 3º A emenda à Constituição será promulgada 
pelas Mesas da Câmara dos Deputados e 
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do Senado Federal, com o respectivo número 
de ordem. 

§ 4º Não será objeto de deliberação a proposta 
de emenda tendente a abolir: 

I – a forma federativa de Estado; 
II – o voto direto, secreto, universal e periódico; 
III – a separação dos Poderes; 
IV – os direitos e garantias individuais. 
§ 5º A matéria constante de proposta de emen-

da rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser 
objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa.
....................................................................................  

(À Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania.)

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 9 , DE 2013 

Altera a redação do § 4º do art. 18 da Cons-
tituição, para determinar as condições ju-
rídicas para a criação, a incorporação, a 
fusão e o desmembramento de municípios. 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se-
nado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Cons-
tituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao 
texto constitucional: 

Art. 1º O § 4º do art. 18 da Constituição passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 18.  .........................................................  
 .......................................................................  
§ 4º Vedada a sua realização nos anos em que 
ocorrem as eleições, a criação, a incorpora-
ção, a fusão e o desmembramento de Municí-
pios far-se-ão por lei estadual, e dependerão 
de consulta prévia, mediante plebiscito, às 
populações dos Municípios envolvidos, após 
divulgação de estudos de viabilidade munici-
pal, elaborados, apresentados e publicados 
na forma da lei.” (NR) 

Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vi-
gor na data de sua publicação. 

Justificação 

O Brasil viveu, em tempos recentes, dois distin-
tos momentos históricos no que diz respeito à criação 
de novos municípios. Um primeiro marcado por am-
pla liberdade, e outro por cerrada restrição. Não nos 
parecem adequados e convenientes ao interesse da 
sociedade brasileira nem uma nem outra opção. 

Após a promulgação da Constituição de 1988, 
com a consequente facilitação da criação de novos mu-
nicípios, tivermos um período em que foram instituídos 

novos diversos entes municipais, em amplo número, 
cabe notar, e sem sempre acompanhado de estudos 
prévios que nos dissessem da viabilidade desse mu-
nicípio, e, designadamente, de suas condições econô-
mico-financeiras de prover a realização das políticas 
pública de competência local, e, às vezes, sequer ca-
pacitados para sustentar a máquina pública respectiva. 

Em face disso, lideranças políticas responsáveis, 
sadiamente preocupadas com as finanças públicas, e 
imbuídas do espírito, que então florescia, de respeito 
à responsabilidade fiscal, aprovaram e promulgaram 
a Emenda Constitucional nº 15, de 12 de setembro de 
1996, a qual alterou, de forma substantiva, a disciplina 
constitucional da matéria, especialmente determinando 
que o processo de criação, incorporação, fusão e des-
membramento de municípios somente poderia ocorrer 
no período determinado por lei complementar federal. 

Ocorre que tal lei complementar nunca foi editada 
e, segundo entendimento do Supremo Tribunal Fede-
ral, não é possível a criação de novos municípios até 
essa regulamentação, o que chegou a colocar em ris-
co a situação das entidades cujo processo de criação 
estava em andamento. 

Em razão disso, o Congresso Nacional foi levado 
a editar a Emenda Constitucional nº 57, de 18 de de-
zembro de 2008, que acrescentou o art. 96 ao Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias, para estabe-
lecer que ficam convalidados os atos de criação, fusão, 
incorporação e desmembramento de Municípios, cuja 
lei tenha sido publicada até 31 de dezembro de 2006, 
atendidos os requisitos estabelecidos na legislação do 
respectivo Estado à época de sua criação. 

Ademais, é importante registrar que o Poder Le-
gislativo não se descuidou de regulamentar o dispo-
sitivo constitucional. Entretanto, quando apreciadas e 
aprovadas pelo Congresso Nacional, as proposições 
nessa direção foram objeto de veto presidencial. Foi 
o que ocorreu com o Projeto de Lei Complementar 
nº 41, de 2003, que regulamenta o § 4º do art. 18 da 
Carta Magna. O mesmo se deu com o Projeto de Lei 
nº 2.105, de 1999, que estabelece os parâmetros mí-
nimos para os estudos de viabilidade municipal a que 
se refere o mesmo dispositivo constitucional. 

Assim, observamos, em conclusão, que nos en-
contramos diante da necessidade de alterar a Consti-
tuição para, de maneira equilibrada e com temperança, 
estabelecer um marco normativo mais sensato, que, 
de uma parte, viabilize a criação de novo município, 
quando estivermos diante de real necessidade; e, de 
outra parte, estabelecer critério rigoroso que impeça a 
criação de novo município sem o imprescindível lastro, 
que se coloca em diversos níveis, desde o financeiro 
ao demográfico. 
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Por isso, a proposta que ora submetemos ao exa-
me dos eminentes pares, de uma parte, exclui a neces-
sidade da lei complementar federal para estabelecer 
os prazos dentro dos quais um novo município pode 
ser criado, e, de outra, define, constitucionalmente, 
que esse processo somente prosperará nos anos em 
que não ocorrer processo eleitoral. Exclui-se a neces-
sidade do exame pelo Congresso de tal norma, mas, 
ao mesmo tempo, é estabelecido o marco normativo 
que dela poderia constar. 

Por outra parte, é mantida e mais ainda especi-
ficada a exigência do estudo de viabilidade municipal, 
assim como o critério do plebiscito respectivo, que se-
gue a exigir ampla participação, a realizar-se em toda 
a circunscrição municipal. 

Propomos, então, esta iniciativa, com a certeza 
de que a mesma há de contribuir ao aperfeiçoamento 
do ordenamento constitucional respectivo. E nos de-
claramos abertos a todas as sugestões voltadas ao 
seu aperfeiçoamento. 

Sala das Sessões, – Senador Gim. 
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LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988 

Emendas Constitucionais Emendas Constitucio-
nais de Revisão 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 
Atos decorrentes do disposto no § 3º do art. 5º 

ÍNDICE TEMÁTICO 

Texto compilado 

PREÂMBULO 

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos 
em Assembléia Nacional Constituinte para instituir um 
Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício 
dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segu-

rança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a 
justiça como valores supremos de uma sociedade frater-
na, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia 
social e comprometida, na ordem interna e internacional, 
com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, 
sob a proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO 
DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. 
....................................................................................

TÍTULO III  
Da Organização do Estado

CAPÍTULO I  
Da Organização Político-Administrativa 

Art. 18. A organização político-administrativa da 
República Federativa do Brasil compreende a União, 
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os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos 
autônomos, nos termos desta Constituição. 

§ 1º Brasília é a Capital Federal. 
§ 2º Os Territórios Federais integram a União, 

e sua criação, transformação em Estado ou reinte-
gração ao Estado de origem serão reguladas em lei 
complementar. 

§ 3º Os Estados podem incorporar-se entre si, 
subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a 
outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Fe-
derais, mediante aprovação da população diretamen-
te interessada, através de plebiscito, e do Congresso 
Nacional, por lei complementar. 

§ 4º A criação, a incorporação, a fusão e o des-
membramento de Municípios preservarão a continuida-
de e a unidade histórico-cultural do ambiente urbano, 
far-se-ão por lei estadual, obedecidos os requisitos 
previstos em Lei Complementar estadual, e depende-
rão de consulta prévia, mediante plebiscito, às popu-
lações diretamente interessadas. 

§ 4º A criação, a incorporação, a fusão e o des-
membramento de Municípios, far-se-ão por lei estadual, 
dentro do período determinado por Lei Complementar 
Federal, e dependerão de consulta prévia, mediante 
plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos, 
após divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, 
apresentados e publicados na forma da lei. (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 15, de 1996) Vide 
art. 96 -ADCT 
....................................................................................

Subseção II  
Da Emenda à Constituição 

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada 
mediante proposta:

I – de um terço, no mínimo, dos membros da Câ-
mara dos Deputados ou do Senado Federal; 

II – do Presidente da República; 
III – de mais da metade das Assembléias Legis-

lativas das unidades da Federação, manifestando-se, 
cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros. 

§ 1º A Constituição não poderá ser emendada na 
vigência de intervenção federal, de estado de defesa 
ou de estado de sítio. 

§ 2º A proposta será discutida e votada em cada 
Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, conside-
rando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quintos 
dos votos dos respectivos membros. 

§ 3º A emenda à Constituição será promulgada 
pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado 
Federal, com o respectivo número de ordem. 

§ 4º Não será objeto de deliberação a proposta 
de emenda tendente a abolir: 

I – a forma federativa de Estado; 
II – o voto direto, secreto, universal e periódico; 
III – a separação dos Poderes; 
IV – os direitos e garantias individuais. 
§ 5º A matéria constante de proposta de emen-

da rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser 
objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. 
....................................................................................

(À Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania.)

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– As propostas de emenda à Constituição que acabam 
de ser lidas estão sujeitas às disposições constantes 
nos arts. 354 e seguintes do Regimento Interno.

As matérias vão à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 136, DE 2013

Requeiro, nos termos do art. 218, combinado com 
o art. 221 do Regimento Interno do Senado Federal, 
a inserção em ata de voto de pesar do Grupo Parla-
mentar Brasil-Venezuela, do qual sou Presidente, em 
decorrência do falecimento do Presidente da República 
Bolivariana da Venezuela Hugo Chavez. 

“O Grupo Parlamentar Brasil-Venezuela lamen-
ta profundamente o falecimento do presidente 
da República Bolivariana da Venezuela, Hugo 
Chávez; um amigo do Brasil e do povo brasileiro. 
Líder político comprometido com o povo de seu 
país, Hugo Chávez protagonizou o processo de 
integração da América Latina. O continente perde 
muito com a partida precoce deste grande líder. “
 Grupo Parlamentar Brasil Venezuela
 Presidente: Senadora Ângela Portela
 Vice- presidente: Deputada Luciana Santos

Sala da Sessões, – Senadora Ãngela Portela.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – A Presidência encaminhará o voto solicitado.

O requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – A Presidência autuou, por solicitação do Pre-
sidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos 
Públicos e Fiscalização, os seguintes Avisos do Con-
gresso Nacional:

São os seguintes os Avisos:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Nos termos do artigo 120 da Resolução nº 1 de 
2006, fica estabelecido o seguinte calendário para a 
tramitação dos avisos:

Leitura: 7-3-2013

até 12/3 prazo para publicação e distribuição dos 
avulsos da matéria;
até 27/3 prazo para apresentação de relatório;
até 5/4 prazo para apresentação de emendas 
ao relatório; e
até 12/4 prazo para apresentação, publicação, 
distribuição e votação do relatório e encaminha-

mento do parecer da CMO à Mesa do Congres-
so Nacional.

As matérias serão publicadas em avulsos e no 
Diário do Senado Federal de 8 de março do corrente.

Os Avisos retornam à Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização. 

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – A Presidência designa, como membro suplente, 
o Deputado Esperidião Amin, em vaga existente, para 
integrar a Comissão Mista destinada a proferir pare-
cer à Medida Provisória nº 605, de 2013, conforme o 
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Ofício nº 60, de 2013, da Liderança do PP na Câmara 
dos Deputados.

O ofício será encaminhado à Comissão Mista 
para ser juntado ao processado da matéria.

É o seguinte o ofício:

Of. nº 60

Brasília, 28 de fevereiro de 2013

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Esperidião 

Amin (PP/SC) como Suplente na Comissão Mista des-
tinada a emitir parecer sobre a MPV nº 605, de 2013.

Atenciosamente, – Deputado Arthur Lima, Lí-
der do PP.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Sobre a mesa, ofícios que serão lidos.

São lidos os seguintes:

OF. GLPMDB nº 105/2013

Brasília, 6 de março de 2013

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Ao cumprimentar cordialmente Vossa Excelência, 

comunico, nos termos regimentais, a indicação dos 
Senadores Ricardo Ferraço – PMDB/ES e Romero 
Jucá – PMDB/RR, como Vice-Líderes do Partido do 
Movimento Democrático Brasileiro – PMDB.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência 
votos de apreço e consideração.  –  Senador Eunício 
Oliveira, Líder do PMDB.

Ofício nº 16/2013 – GSEBRA

Brasília, 5 de março de 2013

Assunto: cancelamento de viagem

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, informo a Vossa 

Excelência que por motivos pessoais não estive pre-
sente no congresso “GSMA Mobile World Congress 
2013”, nos dias 25 a 28-2, conforme consta no objeto 
do Requerimento nº 21 datado de 31 de janeiro de 2013.

Por oportuno, reitero meus votos de estima e 
distinta consideração.

Atenciosamente, – Senador Eduardo Braga.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Os ofícios que acabam de ser lidos vão à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – A Presidência recebeu os Ofícios nºs 369 e 
370, de 2012, do Presidente da Comissão de Assuntos 
Econômicos, comunicando que foi dado conhecimen-
to aos membros daquele Órgão técnico do inteiro teor 

dos Avisos nºs 83 e 84, de 2012, e recomendando os 
seus arquivamentos.

São os seguintes Ofícios:

OF. Nº 369/2012/CAE

Brasília, 18 de dezembro de 2012

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião 

da 64ª Reunião Ordinária, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, realizada em 18 de dezembro de 2012, 
foi dado conhecimento à Comissão do Aviso nº 83 
de 2012 (Aviso nº 1.597– Seses – TCU – Plenário), 
de 28 de novembro de 2012, do Tribunal de Contas 
da União, encaminhando cópia do Acórdão proferido 
pelo Plenário daquela Corte nos autos do processo nº 
TC-018.789/2012-9, bem como do relatório e do voto 
que o fundamentam, referentes ao acompanhamento 
da operação de crédito autorizada pela Resolução do 
Senado Federal nº 16 de 2012. O expediente foi enca-
minhado aos membros da Comissão por meio do OF. 
CAE nº 60/2012–Circular.

Informo, ainda, que a referida matéria deverá ser 
encaminhada ao arquivo.

Respeitosamente, – Senador Delcídio do Ama-
ral, Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.

OF. Nº 370/2012/CAE

Brasília, 18 de dezembro de 2012

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião 

da 64ª Reunião Ordinária, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, realizada em 18 de dezembro de 2012, 
foi dado conhecimento à Comissão do Aviso nº 84 
de 2012 (Aviso nº 1.656 – Seses – TCU – Plenário), 
de 5 de dezembro de 2012, do Tribunal de Contas da 
União, encaminhando cópia do Acórdão proferido pelo 
Plenário daquela Corte nos autos do processo nº TC-
021.410/2012-7, bem como do relatório e da propos-
ta de deliberação que o fundamentam, referentes ao 
acompanhamento da operação de crédito autorizada 
pela Resolução do Senado Federal nº 22 de 2012. O 
expediente foi encaminhado aos membros da Comis-
são por meio do OF. CAE nº 60/2012 – Circular.

Informo, ainda, que a referida matéria deverá ser 
encaminhada ao arquivo.

Respeitosamente, – Senador Delcídio do Ama-
ral, Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Os Avisos nºs 83 e 84, de 2012, vão ao arquivo.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – A Presidência recebeu o Ofício nº 8, de 2013, 
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da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
comunicando a aprovação de Substitutivo ao Projeto 
de Lei do Senado nº 390, de 2011. 

É o seguinte o Ofício:

Ofício nº 8/2013 – PRESIDÊNCIA/CCJ

Brasília, 6 de março de 2013

Assunto: Turno Suplementar

Senhor Presidente,
Comunico a vossa Excelência que, em Reunião 

Ordinária realizada nesta data, esta Comissão aprovou 
o Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 390, de 
2011, de autoria da Senadora Ana Amélia, que “Acres-
centa o art. 1.211-D ao Código de Processo Civil, para 
conceder prioridade processual na tramitação do pro-
cesso referente à guarda e adoção de criança ou ado-
lescente órfão, abandonado ou abrigado”.

A matéria será incluída na pauta da próxima 
reunião, para apreciação em turno suplementar, nos 
termos do disposto no art. 282, combinado com o art. 
92, do Regimento Interno do Senado Federal.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de estima e consideração.

Cordialmente, – Senador Vital do Rêgo, Presi-
dente da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Com referência ao Ofício nº 8, de 2013, a Presidên-
cia comunica ao Plenário que poderão ser oferecidas 
emendas à matéria até o encerramento da discussão, 
no turno suplementar, perante a Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – A Presidência recebeu, do Tribunal de Contas 
da União, o Aviso nº 189, de 2013, na origem, comu-
nicando o recebimento de cópia do Requerimento nº 
31, de 2013, do Senador Fernando Collor, autuado na-
quele Tribunal sob o nº TC-005.415/2013-6 e remetido 
ao setor competente para as providências cabíveis.

É o seguinte o Aviso:

Aviso nº 189-GP/TCU

Brasília, 6 de março de 2013

Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, registro o rece-

bimento do Ofício nº 464 (SF) de 1º-3-2013, por meio 
do qual Vossa Excelência encaminha ao TCU cópia do 
Requerimento nº 31/2013, de autoria do Senador Fer-
nando Collor, que solicita a “realização de auditoria ou 
inspeção para apurar o cometimento de ilegalidades em 

licitação para aquisição de tablets pela Procuradoria 
Geral da República, chefiada pelo Sr. Roberto Mon-
teiro Gurgel Santos, conforme noticiado em diversos 
sítios na Internet”.

A propósito, informo a Vossa Excelência que o 
referido expediente, autuado no TCU como processo 
nº TC-005.415/2013-6, foi remetido à Secretaria-Geral 
de Controle Externo (Segecex) desta Casa, para ado-
ção das providências pertinentes.

Atenciosamente, – Augusto Nardes, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– O Aviso nº 189, de 2013, foi juntado ao processado 
do Requerimento nº 31, de 2013. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Os Srs. Senadores Cyro Miranda e Angela Portela 
enviaram discursos à Mesa, para serem publicados na 
forma do disposto no art. 203, combinado com o Inciso 
I e §2º do art. 210, do Regimento Interno.

S. Exªs serão atendidos.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, ao comemorar o Dia Internacional da Mu-
lher, por meio da concessão do Diploma Mulher-cidadã 
Bertha Lutz, o Senado cerra fileira em favor de uma 
das causas mais importantes da sociedade contem-
porânea: garantir e proteger os direitos da mulher no 
mais amplo sentido.

A escolha de Bertha Lutz para nomear o Diplo-
ma não poderia ser melhor, porque essa bióloga com 
formação européia, figura na história do Brasil como 
a maior líder na luta pelos direitos políticos das mu-
lheres brasileiras.

Foi a fundadora da Federação Brasileira pelo 
Progresso Feminino –FBPF, em 1922, após ter repre-
sentado o Brasil na Assembléia Geral da Liga das Mu-
lheres Eleitoras, realizada nos Estados Unidos, onde 
foi eleita vice-presidente da Sociedade Pan-Americana.

Bertha Lutz distinguiu-se no Parlamento pelas 
bandeiras em favor de mudanças na legislação tra-
balhista, com relação ao direito feminino ao trabalho, 
contra o trabalho infantil, direito à licença maternidade 
e à equiparação de salários e direitos.

Quando o Senado homenageia, a cada ano, cin-
co mulheres com o Diploma Bertha Lutz, reconhece 
a distinção e o mérito de brasileiras que consolidam o 
caminho pavimentado por esta desbravadora.

Adélia Moreira Pessoa, Amabília Vilaronga de 
Pinho Almeida, Luzia de Assis Ribeiro Santiago, Maria 
do Socorro Jô Moraes e Telma Dias Ayres, homenage-
adas em 2013, são pilares de uma causa que precisa 
ser reafirmada a cada dia.

Há conquistas marcantes da mulher no Brasil, no 
sentido não só de protegê-la, por meio da Lei Maria 
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da Penha, contra as injustificadas agressões e violên-
cia, mas também de criar políticas públicas voltadas 
à garantia da igualdade de tratamento sobretudo no 
que tange ao mercado de trabalho e à remuneração.

Destaca-se igualmente a legislação eleitoral que 
assegura a representação da mulher na política, uma 
força crescente em todas as agremiações partidárias.

A esse respeito, queremos destacar a resolução 
de nosso partido – o PSDB – que determina a presen-
ça de5 no mínimo, 30% e no máximo, 70%, para can-
didaturas de cada sexo no total de vagas das chapas 
em todas as instâncias partidárias.

Queremos ter a certeza de que 2013 representará 
um esforço no sentido de consolidar o núcleo femini-
no do nosso partido a quem prestamos homenagem 
também na pessoa da aguerrida Thelma de Oliveira, 
incansável na demonstração da força das mulheres 
tucanas.

Nosso partido tem uma fonte de inspiração ex-
pressiva na saudosa Ruth Cardoso, esta antropóloga 
que lutou por um Brasil que desse a todos os brasilei-
ros condições de desenvolvimento pleno das poten-
cialidades.

D. Ruth Cardoso foi um das primeiras acadêmicas 
brasileiras a perceber a emergência dos movimentos 
sociais que abrigavam diversidades – como os femi-
nistas, étnico-raciais e de orientação sexual, marco na 
antropologia e na sociologia na década de 70.

No mesmo sentido do Diploma Bertha Lutz, o 
PSDB entrega a medalha Ruth Cardoso, a cada dois 
anos, em homenagem a personalidades e entidades 
que se destacaram na luta pelos direitos da mulher.

Sr. Presidente, lutar em favor de nossas valoro-
sas mulheres significa necessariamente romper uma 
mentalidade retrógrada, arraigada na cultura de diver-
sas sociedades.

É inconcebível aceitar que o tráfico internacional 
escravize e explore milhares de mulheres, em particu-
lar as brasileiras jovens e negras, num mercado com 
movimento anual de 32 bilhões de dólares, caracte-
rizado como a terceira atividade ilícita mais lucrativa 
no mundo, de acordo com dados da Organização In-
ternacional do Trabalho.

É inconcebível aceitar que, apesar da liderança 
das mulheres no contexto do Brasil contemporâneo, 
elas continuem a ter de lutar pela equiparação de re-
muneração com os trabalhadores e pelo sagrado direito 
de ter os filhos em creches.

Preocupa-nos sobremaneira, também, o cresci-
mento da contaminação de mulheres jovens pelo HIV. 
Hoje, a faixa etária de 13 a 24 anos corresponde a 8,7 
por cento dos novos casos.

Neste Dia Internacional da Mulher, queremos 
render nossas homenagens a todas as brasileiras e, 
em especial, a quatro honoráveis e bravas mulheres 
goianas, que fulguram na política de nosso estado e 
do Brasil.

Trata-se de Berenice Teixeira Artiaga, a primeira 
mulher a se tornar deputada estadual no Brasil; 

Almerinda Arantes, que se juntou ao movimento 
liderado por Bertha Lutz? Talvez como a única mulher 
goiana a pertencer às fileiras da Federação Brasileira 
pelo Progresso Feminino e elegeu-se Deputada Esta-
dual pelo PTB em 1953.

Ana Braga, uma das primeiras mulheres goianas a 
lutar pela redemocratização do país e eleita vereadora 
na primeira legislatura municipal de Goiânia;

E, como não poderia deixar de ser, nossa querida 
Senadora Lúcia Vânia, cuja biografia fala por si própria.

Decerto, estas quatro guerreiras da política goia-
na simbolizam a luta pela garantia dos direitos da mu-
lher não só no estado de Goiás, mas em todo o Brasil.

São referências que fulguram o lado de Bertha 
Lutz, de Ruth Cardoso e das homenageadas ao longo 
dos últimos anos pelo Senado Federal.

Parabéns às mulheres de todo o mundo Parabéns 
às mulheres do Brasil. Parabéns às mulheres de Goiás.

Muito obrigado!
A SRA. ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR. 

Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs 
Senadoras e Srs. Senadores, o plenário da Câmara 
dos Deputados aprovou nesta quarta-feira, dia 6, a 
Proposta de Emenda À Constituição (PEC) nº 111, 
de 2011, de autoria da deputada Dalva Figueiredo 
(PT-AP), que permite aos servidores públicos dos ex-
-territórios federais do Amapá e de Roraima, integrar 
o quadro em extinção da administração federal. Esta 
PEC, pela qual lutamos intensamente, junto aos par-
lamentares, obteve 388 votos favoráveis, apenas três 
votos contrários, e uma única abstenção. 

Foi uma grande vitória, para os quase seis mil 
servidores de Roraima (3.000) e do Amapá (3.000), ad-
mitidos entre outubro de 1988 e outubro de 1993. Mas 
esta vitória, foi um dos round de nossa luta. A proposta 
aprovada ainda precisa ser votada em segundo turno 
na Câmara dos Deputados, para seguir para o Sena-
do, onde também terá que ser votada em dois turnos. 

Surgido há 33 anos, sob o signo da luta dos tra-
balhadores de todo o país por melhores condições de 
salário e de trabalho, o PT tem lutado intensamente pela 
aprovação desta da PEC. Com este espírito, os parla-
mentares petistas que atuam neste Congresso Nacio-
nal, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado, 
têm procurado ser a voz dos trabalhadores de todas as 
categorias, do serviço público e do setor privado.
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Esta PEC, nobres colegas, propõe a alteração no 
artigo 31 da Emenda Constitucional nº 19/98, para incluir 
no quadro em extinção do Governo Federal os servidores 
que trabalhavam nos estados do Amapá e de Roraima, no 
período de outubro de 1988 a outubro de 1993, quando 
houve de fato a instalação desses estados (RR e AP). 

A PEC 111/2011 prevê, também, a equiparação 
da polícia militar dos ex-Territórios com a PM do Dis-
trito Federal, e, ainda, o enquadramento no plano de 
carreira da polícia civil, dos servidores que exerceram 
atividade policial, na Secretaria de Segurança dos es-
tados, mas se encontram atualmente no Plano Geral 
do Executivo Federal/PGPE. De 2011 até agora, esta 
PEC já tramitou na Comissão de Constituição e Justi-
ça da Câmara Federal e também passou pela Comis-
são Especial, onde teve parecer favorável, em maio 
de 2012, com o relator Luciano Castro, de Roraima. 

Esta tramitação se deu, devido a atuação cons-
tante dos parlamentares da bancada de Roraima e 
Amapá que, desde o ano passado, intensificou, aqui 
no Senado, e na Câmara, uma atuação coordenada 
em prol da inclusão desta PEC na pauta do plenário da 
Câmara, para votação, no prazo mais breve possível. 

No ano passado, por exemplo, ao lado da nossa 
companheira de partido, a deputada Dalva Figueiredo, 
e em conjunto com a bancada de Roraima, levamos 
ao conhecimento do Deputado Arlindo Chinaglia (PT/
SP), à época, líder do Governo Federal na Câmara 
dos Deputados, o pedido de prioridade máxima para 
a votação desta PEC. A mesma articulação política 
fizemos junto ao senador José Sarney (PMDB/AP), 
então presidente do Senado.

Também em 2012 houve um diálogo entre a 
bancada do Amapá e o Deputado Henrique Eduardo 
Alves, atual presidente da Câmara dos Deputados. A 
pauta, como não poderia deixar de ser, foi a apresen-
tação do pedido de prioridade para a inclusão desta 
PEC na pauta do plenário da Câmara. 

Portanto, o acordo firmado agora em fevereiro, 
para que a PEC 111 seja votada em 2013, teve como 
embrião as reuniões realizadas ainda em 2012; todas 
elas, com o empenho dos parlamentares de Roraima 
e Amapá. É bem verdade, que tanto nesta Casa, como 
na Câmara tramitam outras propostas com o mesmo 
tema. Porém, os focos são diferentes.

Uma delas, a de autoria do Deputado federal Bala 
Rocha (PDT), do Amapá, atinge os servidores admitidos 
desde a criação do Estado, até janeiro de 1991. A outra, 
de autoria do Senador Romero Jucá (PMDB/RR), tam-
bém prevê o enquadramento de servidores admitidos 
até a posse do governador eleito, em janeiro de 1991. 

Em que pese a boa intenção de seus autores, 
ambas as propostas não resolveria a questão, vez que 

não atenderia a reivindicação dos servidores estaduais e 
municipais, técnicos, administrativos e policiais militares.

Como todos sabem, uma proposta de inclusão 
de servidores até 1991, nada representaria para este 
público, pois a tabela especial desses ex-Territórios 
já beneficiou todos os servidores admitidos até 04 de 
outubro de 1988, e abrangeu, ainda, os servidores 
contratados até 1991. 

O pessoal que trabalhou no governo estadual, 
no período de sua instalação, ou seja, de 1988 até 
outubro de 1993, foi admitido com autorização do 
Governo Federal, à época. Ao contrário, a PEC 111, 
da deputada petista, foi muito bem recebida pelos be-
neficiários, que entenderam a intenção da autora, de 
ampliar o alcance da reivindicação, conferindo o direi-
to ao enquadramento federal até o ano de 1993, dos 
servidores do Amapá e de Roraima.

A PEC da deputada Dalva Figueiredo ganha mais 
apoio, porque se respalda em um pleito formulado em 
um encontro do Fórum Sindical, realizado no Amapá, 
em 2011. Presente a este Fórum, a deputada teve a 
sensibilidade de perceber o clamor dos servidores que 
seriam prejudicados, caso vigorassem as propostas 
que tratam de enquadrar servidores contratados até 
1991. Ampla e bem fundamentada, a PEC 111, não 
enfrentou resistência nem entre os servidores, nem na 
Câmara e nem tampouco aqui no Senado. 

Tenho orgulho, portanto, senhores senadores, 
de integrar este processo de luta dos servidores dos 
extintos territórios do Amapá e Roraima. Participamos 
diretamente das inúmeras reuniões realizadas no Mi-
nistério do Planejamento. Estivemos presente às au-
diências com autoridades da Câmara e do Senado e 
estamos aqui, junto com a deputada Dalva Figueiredo 
para dizer aos nobres colegas, que a aprovação desta 
PEC tem grande relevância para quase seis mil servi-
dores civis e policiais militares de Roraima e do Amapá, 
que há muito tempo lutam para conquistar este direito. 

Reafirmo, portanto, que, se aprovada na sua 
integralidade, esta PEC irá regularizar, de forma de-
finitiva, essa pendência com os servidores estaduais 
e municipais, a exemplo da conquista que tiveram os 
servidores do Estado de Rondônia, com a aprovação 
da Emenda Constitucional nº 60/2009, que se encon-
tra em processo de regulamentação.

Finalizo minhas palavras enfatizando o empenho 
de toda a bancada de Roraima e do Amapá pela inclu-
são da PEC na pauta desta Casa.

Era o que tinha a falar hoje.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 20 horas e 2 minutos.)
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	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 134    
	LNormal: 


	P135: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     135
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P136: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 136    
	LNormal: 


	P137: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     137
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P138: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 138    
	LNormal: 


	P139: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     139
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P140: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 140    
	LNormal: 


	P141: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     141
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P142: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 142    
	LNormal: 


	P143: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     143
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P144: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 144    
	LNormal: 


	P145: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     145
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P146: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 146    
	LNormal: 


	P147: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     147
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P148: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 148    
	LNormal: 


	P149: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     149
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P150: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 150    
	LNormal: 


	P151: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     151
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P152: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 152    
	LNormal: 


	P153: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     153
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P154: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 154    
	LNormal: 


	P155: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     155
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P156: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 156    
	LNormal: 


	P157: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     157
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P158: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 158    
	LNormal: 


	P159: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     159
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P160: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 160    
	LNormal: 


	P161: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     161
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P162: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 162    
	LNormal: 


	P163: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     163
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P164: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 164    
	LNormal: 


	P165: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     165
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P166: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 166    
	LNormal: 


	P167: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     167
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P168: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 168    
	LNormal: 


	P169: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     169
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P170: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 170    
	LNormal: 


	P171: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     171
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P172: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 172    
	LNormal: 


	P173: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     173
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P174: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 174    
	LNormal: 


	P175: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     175
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P176: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 176    
	LNormal: 


	P177: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     177
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P178: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 178    
	LNormal: 


	P179: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     179
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P180: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 180    
	LNormal: 


	P181: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     181
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P182: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 182    
	LNormal: 


	P183: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     183
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P184: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 184    
	LNormal: 


	P185: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     185
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P186: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 186    
	LNormal: 


	P187: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     187
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P188: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 188    
	LNormal: 


	P189: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     189
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P190: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 190    
	LNormal: 


	P191: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     191
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P192: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 192    
	LNormal: 


	P193: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     193
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P194: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 194    
	LNormal: 


	P195: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     195
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P196: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 196    
	LNormal: 


	P197: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     197
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P198: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 198    
	LNormal: 


	P199: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     199
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P200: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 200    
	LNormal: 


	P201: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     201
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P202: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 202    
	LNormal: 


	P203: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     203
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P204: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 204    
	LNormal: 


	P205: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     205
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P206: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 206    
	LNormal: 


	P207: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     207
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P208: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 208    
	LNormal: 


	P209: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     209
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P210: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 210    
	LNormal: 


	P211: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     211
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P212: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 212    
	LNormal: 


	P213: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     213
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P214: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 214    
	LNormal: 


	P215: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     215
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P216: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 216    
	LNormal: 


	P217: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     217
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P218: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 218    
	LNormal: 


	P219: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     219
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P220: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 220    
	LNormal: 


	P221: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     221
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P222: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 222    
	LNormal: 


	P223: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     223
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P224: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 224    
	LNormal: 


	P225: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     225
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P226: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 226    
	LNormal: 


	P227: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     227
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P228: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 228    
	LNormal: 


	P229: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     229
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P230: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 230    
	LNormal: 


	P231: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     231
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P232: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 232    
	LNormal: 


	P233: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     233
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P234: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 234    
	LNormal: 


	P235: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     235
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P236: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 236    
	LNormal: 


	P237: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     237
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P238: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 238    
	LNormal: 


	P239: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     239
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P240: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 240    
	LNormal: 


	P241: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     241
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P242: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 242    
	LNormal: 


	P243: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     243
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P244: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 244    
	LNormal: 


	P245: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     245
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P246: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 246    
	LNormal: 


	P247: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     247
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P248: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 248    
	LNormal: 


	P249: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     249
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P250: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 250    
	LNormal: 


	P251: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     251
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P252: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 252    
	LNormal: 


	P253: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     253
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P254: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 254    
	LNormal: 


	P255: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     255
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P256: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 256    
	LNormal: 


	P257: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     257
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P258: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 258    
	LNormal: 


	P259: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     259
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P260: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 260    
	LNormal: 


	P261: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     261
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P262: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 262    
	LNormal: 


	P263: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     263
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P264: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 264    
	LNormal: 


	P265: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     265
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P266: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 266    
	LNormal: 


	P267: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     267
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P268: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 268    
	LNormal: 


	P269: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     269
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P270: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 270    
	LNormal: 


	P271: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     271
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P272: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 272    
	LNormal: 


	P273: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     273
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P274: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 274    
	LNormal: 


	P275: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     275
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P276: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 276    
	LNormal: 


	P277: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     277
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P278: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 278    
	LNormal: 


	P279: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     279
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P280: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 280    
	LNormal: 


	P281: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     281
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P282: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 282    
	LNormal: 


	P283: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     283
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P284: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 284    
	LNormal: 


	P285: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     285
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P286: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 286    
	LNormal: 


	P287: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     287
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P288: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 288    
	LNormal: 


	P289: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     289
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P290: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 290    
	LNormal: 


	P291: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     291
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P292: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 292    
	LNormal: 


	P293: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     293
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P294: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 294    
	LNormal: 


	P295: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     295
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P296: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 296    
	LNormal: 


	P297: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     297
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P298: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 298    
	LNormal: 


	P299: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     299
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P300: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 300    
	LNormal: 


	P301: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     301
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P302: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 302    
	LNormal: 


	P303: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     303
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P304: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 304    
	LNormal: 


	P305: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     305
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P306: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 306    
	LNormal: 


	P307: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     307
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P308: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 308    
	LNormal: 


	P309: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     309
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P310: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 310    
	LNormal: 


	P311: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     311
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P312: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 312    
	LNormal: 


	P313: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     313
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P314: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 314    
	LNormal: 


	P315: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     315
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P316: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 316    
	LNormal: 


	P317: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     317
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P318: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 318    
	LNormal: 


	P319: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     319
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P320: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 320    
	LNormal: 


	P321: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     321
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P322: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 322    
	LNormal: 


	P323: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     323
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P324: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 324    
	LNormal: 


	P325: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     325
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P326: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 326    
	LNormal: 


	P327: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     327
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P328: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 328    
	LNormal: 


	P329: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     329
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P330: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 330    
	LNormal: 


	P331: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     331
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P332: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 332    
	LNormal: 


	P333: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     333
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P334: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 334    
	LNormal: 


	P335: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     335
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P336: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 336    
	LNormal: 


	P337: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     337
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P338: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 338    
	LNormal: 


	P339: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     339
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P340: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 340    
	LNormal: 


	P341: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     341
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P342: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 342    
	LNormal: 


	P343: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     343
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P344: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 344    
	LNormal: 


	P345: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     345
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P346: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 346    
	LNormal: 


	P347: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     347
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P348: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 348    
	LNormal: 


	P349: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     349
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P350: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 350    
	LNormal: 


	P351: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     351
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P352: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 352    
	LNormal: 


	P353: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     353
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P354: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 354    
	LNormal: 


	P355: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     355
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P356: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 356    
	LNormal: 


	P357: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     357
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P358: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 358    
	LNormal: 


	P359: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     359
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P360: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 360    
	LNormal: 


	P361: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     361
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P362: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 362    
	LNormal: 


	P363: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     363
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P364: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 364    
	LNormal: 


	P365: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     365
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P366: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 366    
	LNormal: 


	P367: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     367
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P368: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 368    
	LNormal: 


	P369: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     369
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P370: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 370    
	LNormal: 


	P371: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     371
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P372: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 372    
	LNormal: 


	P373: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     373
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P374: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 374    
	LNormal: 


	P375: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     375
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P376: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 376    
	LNormal: 


	P377: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     377
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P378: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 378    
	LNormal: 


	P379: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     379
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P380: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 380    
	LNormal: 


	P381: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     381
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P382: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 382    
	LNormal: 


	P383: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     383
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P384: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 384    
	LNormal: 


	P385: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     385
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P386: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 386    
	LNormal: 


	P387: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     387
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P388: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 388    
	LNormal: 


	P389: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     389
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P390: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 390    
	LNormal: 


	P391: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     391
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P392: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 392    
	LNormal: 


	P393: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     393
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P394: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 394    
	LNormal: 


	P395: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     395
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P396: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 396    
	LNormal: 


	P397: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     397
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P398: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 398    
	LNormal: 


	P399: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     399
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P400: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 400    
	LNormal: 


	P401: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     401
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P402: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 402    
	LNormal: 


	P403: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     403
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P404: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 404    
	LNormal: 


	P405: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     405
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P406: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 406    
	LNormal: 


	P407: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     407
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P408: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 408    
	LNormal: 


	P409: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     409
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P410: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 410    
	LNormal: 


	P411: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     411
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P412: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 412    
	LNormal: 


	P413: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     413
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P414: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 414    
	LNormal: 


	P415: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     415
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P416: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 416    
	LNormal: 


	P417: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     417
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P418: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 418    
	LNormal: 


	P419: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     419
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P420: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 420    
	LNormal: 


	P421: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     421
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P422: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 422    
	LNormal: 


	P423: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     423
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P424: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 424    
	LNormal: 


	P425: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     425
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P426: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 426    
	LNormal: 


	P427: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     427
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P428: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 428    
	LNormal: 


	P429: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     429
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P430: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 430    
	LNormal: 


	P431: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     431
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P432: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 432    
	LNormal: 


	P433: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     433
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P434: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 434    
	LNormal: 


	P435: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     435
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P436: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 436    
	LNormal: 


	P437: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     437
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P438: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 438    
	LNormal: 


	P439: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     439
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P440: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 440    
	LNormal: 


	P441: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     441
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P442: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 442    
	LNormal: 


	P443: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     443
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P444: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 444    
	LNormal: 


	P445: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     445
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P446: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 446    
	LNormal: 


	P447: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     447
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P448: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 448    
	LNormal: 


	P449: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     449
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P450: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 450    
	LNormal: 


	P451: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     451
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P452: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 452    
	LNormal: 


	P453: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     453
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P454: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 454    
	LNormal: 


	P455: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     455
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P456: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 456    
	LNormal: 


	P457: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     457
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P458: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 458    
	LNormal: 


	P459: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     459
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P460: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 460    
	LNormal: 


	P461: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     461
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P462: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 462    
	LNormal: 


	P463: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     463
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P464: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 464    
	LNormal: 


	P465: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     465
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P466: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 466    
	LNormal: 


	P467: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     467
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P468: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 468    
	LNormal: 


	P469: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     469
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P470: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 470    
	LNormal: 


	P471: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     471
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P472: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 472    
	LNormal: 


	P473: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     473
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P474: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 474    
	LNormal: 


	P475: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     475
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P476: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 476    
	LNormal: 


	P477: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     477
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P478: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 478    
	LNormal: 


	P479: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     479
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P480: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 480    
	LNormal: 


	P481: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     481
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P482: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 482    
	LNormal: 


	P483: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     483
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P484: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 484    
	LNormal: 


	P485: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     485
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P486: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 486    
	LNormal: 


	P487: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     487
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P488: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 488    
	LNormal: 


	P489: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     489
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P490: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 490    
	LNormal: 


	P491: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     491
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P492: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 492    
	LNormal: 


	P493: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     493
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P494: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 494    
	LNormal: 


	P495: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     495
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P496: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 496    
	LNormal: 


	P497: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     497
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P498: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 498    
	LNormal: 


	P499: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     499
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P500: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 500    
	LNormal: 


	P501: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     501
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P502: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 502    
	LNormal: 


	P503: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     503
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P504: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 504    
	LNormal: 


	P505: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     505
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P506: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 506    
	LNormal: 


	P507: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     507
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P508: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 508    
	LNormal: 


	P509: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     509
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P510: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 510    
	LNormal: 


	P511: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     511
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P512: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 512    
	LNormal: 


	P513: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     513
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P514: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 514    
	LNormal: 


	P515: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     515
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P516: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 516    
	LNormal: 


	P517: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     517
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P518: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 518    
	LNormal: 


	P519: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     519
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P520: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 520    
	LNormal: 


	P521: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     521
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P522: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 522    
	LNormal: 


	P523: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     523
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P524: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 524    
	LNormal: 


	P525: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     525
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P526: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 526    
	LNormal: 


	P527: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     527
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P528: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 528    
	LNormal: 


	P529: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     529
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P530: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 530    
	LNormal: 


	P531: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     531
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P532: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 532    
	LNormal: 


	P533: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     533
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P534: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 534    
	LNormal: 


	P535: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     535
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P536: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 536    
	LNormal: 


	P537: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     537
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P538: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 538    
	LNormal: 


	P539: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     539
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P540: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 540    
	LNormal: 


	P541: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     541
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P542: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 542    
	LNormal: 


	P543: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     543
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P544: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 544    
	LNormal: 


	P545: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     545
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P546: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 546    
	LNormal: 


	P547: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     547
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P548: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 548    
	LNormal: 


	P549: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     549
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P550: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 550    
	LNormal: 


	P551: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     551
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P552: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 552    
	LNormal: 


	P553: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     553
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P554: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 554    
	LNormal: 


	P555: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     555
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P556: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 556    
	LNormal: 


	P557: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     557
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P558: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 558    
	LNormal: 


	P559: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     559
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P560: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 560    
	LNormal: 


	P561: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     561
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P562: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 562    
	LNormal: 


	P563: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     563
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P564: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 564    
	LNormal: 


	P565: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     565
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P566: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 566    
	LNormal: 


	P567: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     567
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P568: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 568    
	LNormal: 


	P569: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     569
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P570: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 570    
	LNormal: 


	P571: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     571
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P572: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 572    
	LNormal: 


	P573: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     573
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P574: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 574    
	LNormal: 


	P575: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     575
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P576: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 576    
	LNormal: 


	P577: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     577
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P578: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 578    
	LNormal: 


	P579: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     579
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P580: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 580    
	LNormal: 


	P581: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     581
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P582: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 582    
	LNormal: 


	P583: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     583
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P584: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 584    
	LNormal: 


	P585: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     585
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P586: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 586    
	LNormal: 


	P587: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     587
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P588: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 588    
	LNormal: 


	P589: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     589
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P590: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 590    
	LNormal: 


	P591: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     591
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P592: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 592    
	LNormal: 


	P593: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     593
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P594: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 594    
	LNormal: 


	P595: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     595
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P596: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 596    
	LNormal: 


	P597: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     597
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P598: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 598    
	LNormal: 


	P599: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     599
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P600: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 600    
	LNormal: 


	P601: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     601
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P602: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 602    
	LNormal: 


	P603: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     603
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P604: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 604    
	LNormal: 


	P605: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     605
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P606: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 606    
	LNormal: 


	P607: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     607
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P608: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 608    
	LNormal: 


	P609: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     609
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P610: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 610    
	LNormal: 


	P611: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     611
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P612: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 612    
	LNormal: 


	P613: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     613
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P614: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 614    
	LNormal: 


	P615: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     615
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P616: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 616    
	LNormal: 


	P617: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     617
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P618: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 618    
	LNormal: 


	P619: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     619
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P620: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 620    
	LNormal: 


	P621: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     621
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P622: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 622    
	LNormal: 


	P623: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     623
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P624: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 624    
	LNormal: 


	P625: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     625
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P626: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 626    
	LNormal: 


	P627: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     627
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P628: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 628    
	LNormal: 


	P629: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     629
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P630: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 630    
	LNormal: 


	P631: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     631
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P632: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 632    
	LNormal: 


	P633: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     633
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P634: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 634    
	LNormal: 


	P635: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     635
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P636: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 636    
	LNormal: 


	P637: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     637
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P638: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 638    
	LNormal: 


	P639: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     639
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P640: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 640    
	LNormal: 


	P641: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     641
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P642: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 642    
	LNormal: 


	P643: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     643
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P644: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 644    
	LNormal: 


	P645: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     645
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P646: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 646    
	LNormal: 


	P647: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     647
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P648: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 648    
	LNormal: 


	P649: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     649
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P650: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 650    
	LNormal: 


	P651: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     651
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P652: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 652    
	LNormal: 


	P653: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     653
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P654: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 654    
	LNormal: 


	P655: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     655
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P656: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 656    
	LNormal: 


	P657: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     657
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P658: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 658    
	LNormal: 


	P659: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     659
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P660: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 660    
	LNormal: 


	P661: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     661
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P662: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 662    
	LNormal: 


	P663: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     663
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P664: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 664    
	LNormal: 


	P665: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     665
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P666: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 666    
	LNormal: 


	P667: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     667
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P668: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 668    
	LNormal: 


	P669: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     669
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P670: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 670    
	LNormal: 


	P671: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     671
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P672: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 672    
	LNormal: 


	P673: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     673
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P674: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 674    
	LNormal: 


	P675: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     675
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P676: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 676    
	LNormal: 


	P677: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     677
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P678: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 678    
	LNormal: 


	P679: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     679
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P680: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 680    
	LNormal: 


	P681: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     681
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P682: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 682    
	LNormal: 


	P683: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     683
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P684: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 684    
	LNormal: 


	P685: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     685
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P686: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 686    
	LNormal: 


	P687: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     687
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P688: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 688    
	LNormal: 


	P689: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     689
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P690: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 690    
	LNormal: 


	P691: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     691
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P692: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 692    
	LNormal: 


	P693: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     693
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P694: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 694    
	LNormal: 


	P695: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     695
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P696: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 696    
	LNormal: 


	P697: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     697
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P698: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 698    
	LNormal: 


	P699: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     699
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P700: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 700    
	LNormal: 


	P701: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     701
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P702: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 702    
	LNormal: 


	P703: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     703
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P704: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 704    
	LNormal: 


	P705: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     705
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P706: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 706    
	LNormal: 


	P707: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     707
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P708: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 708    
	LNormal: 


	P709: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     709
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P710: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 710    
	LNormal: 


	P711: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     711
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P712: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 712    
	LNormal: 


	P713: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     713
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P714: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 714    
	LNormal: 


	P715: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     715
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P716: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 716    
	LNormal: 


	P717: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     717
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P718: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 718    
	LNormal: 


	P719: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     719
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P720: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 720    
	LNormal: 


	P721: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     721
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P722: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 722    
	LNormal: 


	P723: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     723
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P724: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 724    
	LNormal: 


	P725: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     725
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P726: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 726    
	LNormal: 


	P727: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     727
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P728: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 728    
	LNormal: 


	P729: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     729
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P730: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 730    
	LNormal: 


	P731: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     731
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P732: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 732    
	LNormal: 


	P733: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     733
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P734: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 734    
	LNormal: 


	P735: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     735
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P736: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 736    
	LNormal: 


	P737: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     737
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P738: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 738    
	LNormal: 


	P739: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     739
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P740: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 740    
	LNormal: 


	P741: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     741
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P742: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 742    
	LNormal: 


	P743: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     743
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P744: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 744    
	LNormal: 


	P745: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     745
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P746: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 746    
	LNormal: 


	P747: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     747
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P748: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 748    
	LNormal: 


	P749: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     749
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P750: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 750    
	LNormal: 


	P751: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     751
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P752: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 752    
	LNormal: 


	P753: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     753
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P754: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 754    
	LNormal: 


	P755: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     755
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P756: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 756    
	LNormal: 


	P757: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     757
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P758: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 758    
	LNormal: 


	P759: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     759
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P760: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 760    
	LNormal: 


	P761: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     761
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P762: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 762    
	LNormal: 


	P763: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     763
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P764: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 764    
	LNormal: 


	P765: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     765
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P766: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 766    
	LNormal: 


	P767: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     767
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P768: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 768    
	LNormal: 


	P769: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     769
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P770: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 770    
	LNormal: 


	P771: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     771
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P772: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 772    
	LNormal: 


	P773: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     773
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P774: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 774    
	LNormal: 


	P775: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     775
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P776: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 776    
	LNormal: 


	P777: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     777
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P778: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 778    
	LNormal: 


	P779: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     779
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P780: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 780    
	LNormal: 


	P781: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     781
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P782: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 782    
	LNormal: 


	P783: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     783
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P784: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 784    
	LNormal: 


	P785: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     785
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P786: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 786    
	LNormal: 


	P787: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     787
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P788: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 788    
	LNormal: 


	P789: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     789
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P790: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 790    
	LNormal: 


	P791: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     791
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P792: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 792    
	LNormal: 


	P793: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     793
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P794: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 794    
	LNormal: 


	P795: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     795
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P796: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 796    
	LNormal: 


	P797: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     797
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P798: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 798    
	LNormal: 


	P799: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     799
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P800: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 800    
	LNormal: 


	P801: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     801
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P802: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 802    
	LNormal: 


	P803: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     803
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P804: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 804    
	LNormal: 


	P805: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     805
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P806: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 806    
	LNormal: 


	P807: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     807
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P808: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 808    
	LNormal: 


	P809: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     809
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P810: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 810    
	LNormal: 


	P811: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     811
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P812: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 812    
	LNormal: 


	P813: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     813
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P814: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 814    
	LNormal: 


	P815: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     815
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P816: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 816    
	LNormal: 


	P817: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     817
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P818: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 818    
	LNormal: 


	P819: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     819
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P820: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 820    
	LNormal: 


	P821: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     821
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P822: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 822    
	LNormal: 


	P823: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     823
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P824: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 824    
	LNormal: 


	P825: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     825
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P826: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 826    
	LNormal: 


	P827: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     827
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P828: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 828    
	LNormal: 


	P829: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     829
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P830: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 830    
	LNormal: 


	P831: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     831
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P832: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 832    
	LNormal: 


	P833: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     833
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P834: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 834    
	LNormal: 


	P835: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     835
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P836: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 836    
	LNormal: 


	P837: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     837
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P838: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 838    
	LNormal: 


	P839: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     839
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P840: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 840    
	LNormal: 


	P841: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     841
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P842: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 842    
	LNormal: 


	P843: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     843
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P844: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 844    
	LNormal: 


	P845: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     845
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P846: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 846    
	LNormal: 


	P847: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     847
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P848: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 848    
	LNormal: 


	P849: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     849
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P850: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 850    
	LNormal: 


	P851: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     851
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P852: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 852    
	LNormal: 


	P853: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     853
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P854: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 854    
	LNormal: 


	P855: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     855
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P856: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 856    
	LNormal: 


	P857: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     857
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P858: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 858    
	LNormal: 


	P859: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     859
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P860: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 860    
	LNormal: 


	P861: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     861
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P862: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 862    
	LNormal: 


	P863: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     863
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P864: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 864    
	LNormal: 


	P865: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     865
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P866: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 866    
	LNormal: 


	P867: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     867
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P868: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 868    
	LNormal: 


	P869: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     869
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P870: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 870    
	LNormal: 


	P871: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     871
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P872: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 872    
	LNormal: 


	P873: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     873
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P874: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 874    
	LNormal: 


	P875: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     875
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P876: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 876    
	LNormal: 


	P877: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     877
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P878: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 878    
	LNormal: 


	P879: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     879
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P880: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 880    
	LNormal: 


	P881: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     881
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P882: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 882    
	LNormal: 


	P883: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     883
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P884: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 884    
	LNormal: 


	P885: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     885
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P886: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 886    
	LNormal: 


	P887: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     887
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P888: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 888    
	LNormal: 


	P889: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     889
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P890: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 890    
	LNormal: 


	P891: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     891
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P892: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 892    
	LNormal: 


	P893: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     893
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P894: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 894    
	LNormal: 


	P895: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     895
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P896: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 896    
	LNormal: 


	P897: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     897
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P898: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 898    
	LNormal: 


	P899: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     899
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P900: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 900    
	LNormal: 


	P901: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     901
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P902: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 902    
	LNormal: 


	P903: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     903
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P904: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 904    
	LNormal: 


	P905: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     905
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P906: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 906    
	LNormal: 


	P907: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     907
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P908: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 908    
	LNormal: 


	P909: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     909
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P910: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 910    
	LNormal: 


	P911: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     911
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P912: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 912    
	LNormal: 


	P913: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     913
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P914: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 914    
	LNormal: 


	P915: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     915
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P916: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 916    
	LNormal: 


	P917: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     917
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P918: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 918    
	LNormal: 


	P919: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     919
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P920: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 920    
	LNormal: 


	P921: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     921
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P922: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 922    
	LNormal: 


	P923: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     923
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P924: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 924    
	LNormal: 


	P925: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     925
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P926: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 926    
	LNormal: 


	P927: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     927
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P928: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 928    
	LNormal: 


	P929: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     929
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P930: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 930    
	LNormal: 


	P931: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     931
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P932: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 932    
	LNormal: 


	P933: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     933
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P934: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 934    
	LNormal: 


	P935: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     935
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P936: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 936    
	LNormal: 


	P937: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     937
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P938: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 938    
	LNormal: 


	P939: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     939
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P940: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 940    
	LNormal: 


	P941: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     941
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P942: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 942    
	LNormal: 


	P943: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     943
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P944: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 944    
	LNormal: 


	P945: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     945
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P946: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 946    
	LNormal: 


	P947: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     947
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P948: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 948    
	LNormal: 


	P949: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     949
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P950: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 950    
	LNormal: 


	P951: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     951
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P952: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 952    
	LNormal: 


	P953: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     953
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P954: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 954    
	LNormal: 


	P955: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     955
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P956: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 956    
	LNormal: 


	P957: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     957
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P958: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 958    
	LNormal: 


	P959: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     959
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P960: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 960    
	LNormal: 


	P961: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     961
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P962: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 962    
	LNormal: 


	P963: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     963
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P964: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 964    
	LNormal: 


	P965: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     965
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P966: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 966    
	LNormal: 


	P967: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     967
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P968: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 968    
	LNormal: 


	P969: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     969
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P970: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 970    
	LNormal: 


	P971: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     971
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P972: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 972    
	LNormal: 


	P973: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     973
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P974: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 974    
	LNormal: 


	P975: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     975
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P976: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 976    
	LNormal: 


	P977: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     977
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P978: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 978    
	LNormal: 


	P979: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     979
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P980: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 980    
	LNormal: 


	P981: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     981
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P982: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 982    
	LNormal: 


	P983: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     983
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P984: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 984    
	LNormal: 


	P985: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     985
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P986: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 986    
	LNormal: 


	P987: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     987
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P988: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 988    
	LNormal: 


	P989: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     989
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P990: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 990    
	LNormal: 


	P991: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     991
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P992: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 992    
	LNormal: 


	P993: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     993
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P994: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 994    
	LNormal: 


	P995: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     995
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P996: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 996    
	LNormal: 


	P997: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     997
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P998: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 998    
	LNormal: 




