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Ata da 131ª Sessão, Deliberativa Ordinária, 
em 10 de agosto de 2011

1ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência do Sr. José Sarney, da Srª Marta Suplicy, do Sr. Wilson Santiago,  
das Srªs Vanessa Grazziotin e Marinor Brito, e dos Srs. Paulo Paim e João Vicente Claudino

(Inicia-se a sessão às 14 horas e 41 mi-

nutos e encerra-se às 21 horas e 41 minutos.)

É o seguinte o registro de compareci-

mento:
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Há número regimental. Declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

Sobre a mesa, ofício que passo a ler.

É lido o seguinte:

OF. GSLHEN Nº 128/2011

Brasília, 8 de agosto de 2011

Senhor Presidente,
Tendo em vista que por um problema técnico, 

ocorrido no ato do registro de minha frequência, no 

Plenário, no último dia 4 de agosto, quando da re-
alização da Sessão de Comemoração no Período 
de Expediente, em homenagem aos cinco anos da 
Lei Maria da Penha, não foi possível registrar minha 
presença.

Diante do exposto, encareço a Vossa Excelência 
considerar a minha presença na Casa e para tanto, jun-
to em anexo, cópia da lista de presença da Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional.

Atenciosamente, – Luiz Henrique da Silveira, 
Senador da República.
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – A Presidência designa, nos termos do Ofício 
n° 100, de 2011, da Liderança do Bloco de Apoio ao 
Governo, o Senador Acir Gurgacz membro titular da 
Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor 
e Fiscalização e Controle, em vaga destinada ao Bloco 
de Apoio ao Governo. 

É o seguinte o Ofício:

Ofício nº 100/2011 – GLDBAG

Brasília, 10 de agosto de 2011

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Acir 

Gurgacz, como titular na Comissão de Meio Ambien-
te, Fiscalização e Controle – CMA, em vaga destinada 
ao Bloco de Apoio ao Governo. – Senador Humberto 
Costa, Líder do PT e do Bloco de Apoio ao Governo.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – A Presidência recebeu o Ofício nº 313, de 2011, 
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do Senador Ciro Nogueira, informando que, em reunião 
realizada no dia 10 de agosto corrente, foi instalada a 
Frente Parlamentar dos Advogados.

É o seguinte o Ofício:

(*) OF. GSCNOG Nº 313/2011

Brasília-DF, 10 de agosto de 2011

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Com os cordiais cumprimentos, dirijo-me a Vossa 

Excelência para informar que aconteceu hoje, dia 10 
de agosto de 2011, no meu Gabinete, nesta Casa, a 
partir das 14 horas e 30 minutos, a reunião de instala-
ção da Frente Parlamentar dos Advogados.

Sem outro objetivo, aproveito a oportunidade para 
renovar a Vossa Excelência expressões de apreço e 
consideração. – Senador Ciro Nogueira

(*) A ata de Reunião de instalação da Frente Parlamentar encontra-

-se publicada neste Diário (item 3.1)

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – A Presidência comunica que o Deputado 
Reinaldo Azambuja, filiado ao Partido da Social De-
mocracia Brasileira – PSDB e representante do Esta-
do do Mato Grosso do Sul, renunciou ao mandato de 
membro titular na Representação Brasileira no Parla-
mento do Mercosul, conforme Ofício nº 697, de 10 de 
agosto de 2011.

É o seguinte o ofício:

Of. nº 697/2011/PSDB

Brasília, 10 de agosto de 2011

Assunto: Representação Brasileira no Parlamento 
do Mercosul

Senhor Presidente,
Informo a Vossa Excelência, que estou renun-

ciando ao cargo de Membro titular da Representação 
Brasileira no Parlamento do Mercosul, a partir da pre-
sente data.

Atenciosamente, – Reinaldo Azambuja, Depu-
tado Federal, PSDB/MS. 

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – O ofício que acaba de ser lido vai à pu-
blicação.

A Presidência designa o Deputado Marcos Mon-
tes, como membro suplente, para integrar a Represen-
tação Brasileira no Parlamento do Mercosul, conforme 
o Ofício nº 285-L-DEM/2011, da Liderança dos Demo-
cratas – DEM na Câmara dos Deputados.

É o seguinte o ofício:

Ofício nº 285 L-DEM/11

Brasília, 9 de agosto de 2011

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Marcos 

Fontes para integrar, como membro suplente, a Re-
presentação Brasileira no Parlamento do Mercosul 
(Parlasul).

Respeitosamente, – Deputado Antonio Carlos 
Magalhães Neto, Líder do Democratas.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – A Presidência designa o Deputado Antonio 
Carlos Mendes Thame, como membro titular, e os De-
putados Duarte Nogueira, Luiz Nishimori e Reinaldo 
Azambuja, como membros suplentes, para integrarem 
a Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul, 
conforme o Ofício nº 687/2011-PSDB, da Liderança 
do Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB na 
Câmara dos Deputados.

É o seguinte o ofício:

Of. nº 687/2011/PSDB

Brasília, 9 de agosto de 2011

Assunto: Indicação de Membro da Representação 
Brasileira no Parlamento do Mercosul.

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Antonio 

Carlos Mendes Thame, como membro titular, e os De-
putados Duarte Nogueira, Luiz Nishimori e Reinaldo 
Azambuja, como membros suplentes, para integrarem 
a Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul.

Respeitosamente, – Deputado Duarte Nogueira, 
Líder do PSDB. 

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – O Senado Federal recebeu os seguintes Ofí-
cios de Ministros de Estado:

– Nº 104, de 4 de agosto de 2011, do Ministro de Es-
tado do Esporte, em resposta ao Requerimento 
nº 353, de 2011, de informações, da Senadora 
Vanessa Grazziotin;

– Nº 249, de 2 de agosto de 2011, do Ministro de 
Estado Chefe da Secretaria de Aviação Civil da 
Presidência da República, em resposta ao Re-
querimento nº 383, de 2011, de informações, do 
Senador Ricardo Ferraço.

As informações foram encaminhadas, em cópia, 
aos Requerentes.

Os requerimentos vão ao arquivo.
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Sobre a mesa, proposta de emenda à Cons-
tituição que passo a ler.

É lida a seguinte:

 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 75, DE 2011

Dá nova redação aos arts. 128, § 5º, I, 
a, e 130-A, § 2º, III, da Constituição Federal, 
para prever a possibilidade de aplicação, a 
membros do Ministério Público, das penas 
de demissão e cassação de aposentadoria 
ou de disponibilidade pelo Conselho Nacio-
nal do Ministério Público.

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 à 
Constituição:

Art. 1º Os arts. 128, § 5º, I, a, e 130-A, § 2º, III, 
da Constituição Federal passam a vigorar com as se-
guintes redações:

“Art. 128.  ..............................................
 ..............................................................  
§ 5º  .......................................................
I –  .........................................................
a) vitaliciedade, após dois anos de efe-

tivo exercício;
 ...................................................  ” (NR)
“Art. 130-A.  ...........................................
 ..............................................................  
§ 2º  .......................................................
 ..............................................................  
III – receber e conhecer das reclama-

ções contra membros ou órgãos do Ministério 
Público da União ou dos Estados, inclusive 
contra seus serviços auxiliares, sem prejuízo 
da competência disciplinar e correicional da 
instituição, podendo avocar processos disci-
plinares em curso, determinar a remoção, a 
disponibilidade ou a aposentadoria com sub-
sídios ou proventos proporcionais ao tempo 
de serviço, bem como aplicar sanções admi-
nistrativas, inclusive as penas de demissão 
e de cassação de aposentadoria ou de dis-
ponibilidade, ouvido o Conselho Superior do 
Ministério Público respectivo e assegurada 
ampla defesa.

 ......................................................”(NR)

Art. 2º Esta emenda constitucional entra em vigor 
na data da sua publicação.

Justificação

Criado pela Emenda Constitucional (EC) nº 45, 
de 2004, conhecida como “Reforma do Judiciário”, o 
Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) tem 
se mostrado importantíssimo no controle da atuação 
administrativa e financeira do Ministério Público, bem 
como do cumprimento dos deveres funcionais de seus 
membros, contribuindo, assim, para o fortalecimento 
das instituições democráticas em nosso país.

A Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 
1993, que dispõe sabre a organização, as atribuições 
e o estatuto do Ministério Público da União estatui, 
por meio do seu art. 242, a necessidade de decisão 
judicial com trânsito em julgado para a imposição das 
penas de demissão e de cassação de aposentadoria 
ou de disponibilidade aos membros do Ministério Pú-
blico quando estejam respondendo a processo admi-
nistrativo. Além disso, o seu art. 259, IV, prevê que o 
Conselho do Ministério Público, apreciando o processo 
administrativo, poderá propor ao Procurador-Geral da 
República o ajuizamento de ação civil para: a) demis-
são de membro do Ministério Público da União com 
garantia de vitaliciedade e b) cassação de aposenta-
doria ou disponibilidade.

Vê-se, portanto, que, pela legislação atualmente 
em vigor, as penas mais severas para os membros do 
Ministério Público da União dependem de ação judicial, 
a ser ajuizada pelo Procurador-Geral da República, e só 
podem ser aplicadas quando do seu trânsito em julgado. 
Os diplomas legais que regulam os Ministérios Públi-
cos dos Estados possuem disposições semelhantes.

Nosso entendimento, contudo, é de que a legis-
lação pátria tem tornado excessivamente burocrática 
a aplicação das referidas penalidades, além de não 
prestigiar adequadamente o CNMP. Ora, conforme 
a redação atual do art. 130-A, § 2º, da Constituição, 
compete a este órgão, entre outras coisas, o controle 
do cumprimento dos deveres funcionais dos membros 
do Parquet, podendo, inclusive, avocar processos dis-
ciplinares em curso e aplicar sanções administrativas. 
O dispositivo constitucional lista, a título de “sanção”, 
a remoção, a disponibilidade e a aposentadoria com 
subsídios ou proventos proporcionais ao tempo de 
serviço; porém, não se aprofunda quando versa so-
bre a aplicação de outras sanções administrativas. De 
qualquer forma, não poderia hoje abranger a pena de 
demissão, pois a perda do cargo do membro do Mi-
nistério Público só pode se dar por meio de sentença 
transitada em julgado, de acordo com a redação atual 
do art. 128, § 5º, II, a. Daí a alteração proposta ao dis-
positivo constitucional mencionado.

Nossa proposição, portanto, é justamente no 
sentido dc fortalecer o CNMP, conferindo a este órgão 
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a atribuição de aplicar as penalidades mencionadas. 
Observe-se que, na parte final do art. 130-A, § 2º, III, 
além da necessidade de prévia oitiva do Conselho Su-
perior do Ministério Público respectivo, é assegurada 
ampla defesa ao réu – e não poderia ser de outra for-
ma. Isso garante ao réu a possibilidade de recorrer ao 
Judiciário contra a decisão do CNMP, o que, em nosso 
ver, deve ser feito diretamente ao STF, de acordo com 
o que prevê o art. 102, I, r, da Carta Magna.

Acreditamos, outrossim, que a vitaliciedade dos 
membros do Ministério Público, assegurada pelo art. 
128, § 5º, I, a, parte inicial, não resta vulnerada pelas 
alterações propostas, como alguns defenderiam. Ora, 
o aludido instituto presta-se a garantir a independên-
cia e a imparcialidade do Ministério Público e do Ju-
diciário, não podendo de forma alguma servir de abri-
go seguro aos membros que, tendo se conduzido de 
maneira reprovável, desejem escusar-se de suas res-
ponsabilidades legais. É uma prerrogativa, Senhores 
Senadores, não um privilégio, sendo esse, inclusive, 
o entendimento registrado na justificativa da PEC nº 
89, de 2003, da lavra da ilustre Senadora Ideli Salvatti, 
dentre outros signatários, que trata de matéria seme-
lhante, aprovada com substitutivo no Senado Federal 
em 2010 e remetida à Câmara dos Deputados, onde 
tramita como PEC nº 505, de 2010.

Dessa forma, o ingresso em juízo deixaria de ser 
condição inicial para a demissão do membro do Par-
quet, a se concluir pelo trânsito em julgado de senten-
ça, para tornar-se um direito subjetivo do demitido, no 
exercício do seu direito objetivo de ampla defesa. Vale 
dizer, a demissão dar- se-ia administrativamente, mas 
poderia ser questionada judicialmente, nas condições 
especiais já mencionadas.

Acreditamos que uma proposta de emenda à 
Constituição é o instrumento legislativo mais adequado 
para os fins almejados, uma vez que estamos tratando 
das competências de órgão previsto na Carta Magna. 
Ademais, qualquer alteração nesse sentido na legisla-
ção infraconstitucional não poderia se dar por iniciativa 
parlamentar, mas dos respectivos procuradores-gerais 
dos Ministérios Públicos da União e dos Estados, ou 
do Presidente da República, tendo em vista se tratar 
de matéria cuja competência é àqueles facultada pelo 
art. 128, § 5º, da Constituição, por meio de lei comple-
mentar, ou privativa deste, conforme a primeira parte 
do art. 61, § 1º, II, d, também do Texto Maior.

Logicamente, as disposições legais que contra-
riem ou se encontrem inteiramente reguladas pelo novo 
texto constitucional proposto, estarão tacitamente re-
vogadas com a sua promulgação e gerarão a necessi-
dade de adaptações na legislação infraconstitucional.

Assim, contando com a sensibilidade e o espírito 
republicano dos nobres Pares, conclamamos-os à apro-
vação da presente proposta de emenda à Constituição.

Sala das Sessões, julho de 2011. – Senador 
Humberto Costa.

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

PREÂMBULO

Nós, representantes do povo brasileiro em As-
sembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado 
Democrático, destinado a assegurar o exercício dos di-
reitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o 
bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça 
como valores supremos de uma sociedade fraterna, 
pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia so-
cial 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.
....................................................................................

CAPÍTULO IV 
Das Funções Essenciais à Justiça

SEÇÃO I 
Do Ministério Público

Art. 128. O Ministério Público abrange:
I – o Ministério Público da União, que compreende:
a) Ministério Público Federal;
b) o Ministério Público Federal;
c) o Ministério Público Militar;
d) o Ministério Público do Distrito Federal e Ter-

ritórios; 
II – os Ministérios Públicos dos Estados.
§ 1º O Ministério Público da União tem por chefe 

o Procurador-Geral da República, nomeado pelo Pre-
sidente da República dentre integrantes da carreira, 
maiores de trinta e cinco anos, após a aprovação de 
seu nome pela maioria absoluta dos membros do Se-
nado Federal, para mandato de dois anos, permitida 
a recondução.

§ 2º A destituição do Procurador-Geral da Repú-
blica, por iniciativa do Presidente da República, deverá 
ser precedida de autorização da maioria absoluta do 
Senado Federal.

§ 3º Os Ministérios Públicos dos Estados e o do 
Distrito Federal e Territórios formarão lista tríplice den-
tre integrantes da carreira, na forma da lei respectiva, 
para escolha de seu Procurador -Geral, que será no-
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meado pelo Chefe do Poder Executivo, para mandato 
de dois anos, permitida uma recondução.

§ 4º Os Procuradores-Gerais nos Estados e no 
Distrito Federal e Territórios poderão ser destituídos por 
deliberação da maioria absoluta do Poder Legislativo, 
na forma de lei complementar respectiva.

§ 5º Leis complementares da União e dos Esta-
dos, cuja iniciativa é facultada aos respectivos Procu-
radores-Gerais, estabelecerão a organização, as atri-
buições e o estatuto de cada Ministério observadas, 
relativamente a seus membros:

I – as seguintes garantias:
a) vitaliciedade, após dois anos de exercício, não 

podendo perder a cargo senão por sentença judicial 
transitada em julgado;

b) inamovibilidade, salvo por motivo de interesse 
mediante decisão do órgão colegiado competente do 
Ministério Público, pelo voto da maioria absoluta de 
seus membros, assegurada ampla defesa; (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

c) irredutibilidade de subsídio, fixado na forma do 
art. 39, § 4º, e ressalvado o disposto nos arts. 37, X 
e XI, 150, II, 153, III, 153, § 2º, I; (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

II – as seguintes vedações:
a) receber, a qualquer título e sob qualquer pre-

texto, honorários, percentagens ou custas processuais;
b) exercer a advocacia;
c) participar de sociedade comercial, na forma 

da lei;
d) exercer, ainda que em disponibilidade qualquer 

outra função pública, salvo uma de magistério;
e) exercer atividade político-partidária; (Reda-

ção dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 
f) receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios 

ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas 
ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei. 
(Incluída pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

§ 6º Aplica-se aos membros do Ministério Público 
o disposto no art. 95, parágrafo único, V. (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

Art. 130-A. O conselho Nacional do Ministério 
Público compõe-se de quatorze membros nomeados 
pelo Presidente da República, depois de aprovada a 
escolha pela maioria absoluta do Senado Federal, 
para um mandato de dois anos, admitida uma recon-
dução, sendo: (Incluído pela Emenda Constitucional 
nº 45, de 2004) 

I – o Procurador-Geral da República, que o pre-
side;

II – quatro membros do Ministério Público da 
União, assegurada a representação de cada uma de 
suas carreiras;

III – três membros do Ministério Público dos Es-
tados;

IV – dois juízes, indicados um pelo Supremo Tri-
bunal Federal e outro pelo Superior Tribunal de Justiça;

V – dois advogados, indicados pelo Conselho 
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil;

VI – dois cidadãos de notável saber jurídico e 
reputação ilibada, indicados um pela Câmara dos De-
putados e outro pelo Senado Federal.

§ 1º Os membros do Conselho oriundos do Mi-
nistério Público serão indicados pelos respectivos Mi-
nistérios Públicos, na forma da lei.

§ 2º Compete ao Conselho Nacional do Ministé-
rio Público o controle da atuação administrativa e fi-
nanceira do Ministério Público e do cumprimento dos 
deveres funcionais de seus membros, cabendo-lhe:

I – zelar pela autonomia funcional e administra-
tiva do Ministério Público, podendo expedir atos regu-
lamentares, no âmbito de sua competência, ou reco-
mendar providências;

II – zelar pela observância do art. 37 e apreciar, 
de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos 
atos administrativos praticados por membros ou ór-
gãos do Ministério Público da União e dos Estados, 
podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para 
que se adotem as providências necessárias ao exato 
cumprimento da lei, sem prejuízo da competência dos 
Tribunais de Contas;

III – receber e conhecer das reclamações contra 
membros ou órgãos do Ministério Público da União ou 
dos Estados, inclusive contra seus serviços auxiliares, 
sem prejuízo da competência disciplinar e correicional 
da instituição, podendo avocar processos disciplinares 
em curso, determinar a remoção, a disponibilidade ou 
a aposentadoria com subsídios ou proventos propor-
cionais ao tempo de serviço e aplicar outras sanções 
administrativas, assegurada ampla defesa;

IV – rever, de ofício ou mediante provocação, 
os processos disciplinares de membros do Ministério 
Público da União ou dos Estados julgados ha menos 
de um ano;

V – elaborar relatório anual, propondo as provi-
dências que julgar necessárias sobre a situação do Mi-
nistério Público no País e as atividades do Conselho, a 
qual deve integrar a mensagem prevista no art. 84, XI.

§ 3º O Conselho escolherá, em votação secreta, 
um Corregedor nacional, dentre os membros do Mi-
nistério Público que o integram, vedada a recondução, 
competindo-lhe, além das atribuições que lhe forem 
conferidas pela lei, as seguintes:

I – receber reclamações e denúncias, de qual-
quer interessado, relativas aos membros do Ministério 
Público e dos seus serviços auxiliares;
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II – exercer funções executivas do Conselho, de 
inspeção e correição geral;

III – requisitar e designar membros do Ministério 
Público, delegando-lhes atribuições, e requisitar ser-
vidores de órgãos do Ministério Público.

§ 4º O Presidente do Conselho Federal da Ordem 
dos Advogados do Brasil oficiará junto ao Conselho.

§ 5º Leis da União e dos Estados criarão ouvido-

rias do Ministério Público, competentes para receber 

reclamações e denúncias de qualquer interessado con-

tra membros ou órgãos do Ministério Público, inclusive 

contra seus serviços auxiliares, representando dire-

tamente ao Conselho Nacional do Ministério Público.
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – A proposta de emenda à Constituição que acaba 
de ser lida está sujeita às disposições constantes dos 
arts. 354 e seguintes do Regimento Interno.

A matéria vai à Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania.

Sobre a mesa, projetos de lei que passo a ler.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 464, DE 2011 

Estabelece medida cautelar de interes-
se público de suspensão das atividades de 
estabelecimento empresarial envolvido na 
falsificação, adulteração ou alteração, entre 
outras práticas, de medicamentos, cosméti-
cos e correlatos, e define outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O estabelecimento empresarial envolvido 

na importação, venda, exposição à venda, venda à 
distância, distribuição, entrega para consumo, fabrica-
ção, estocagem, guarda de produto destinado a fins 
terapêuticos ou medicinais falsificado, corrompido, 

adulterado ou alterado está sujeito a medida cautelar 
administrativa de interesse público de suspensão de 
suas atividades.

§ 1º Incluem-se entre os produtos a que se refere 
este artigo os medicamentos, as matérias-primas, os 
insumos farmacêuticos, os cosméticos, os saneantes 
e os de uso em diagnóstico.

§ 2º Está sujeito à medida cautelar desta Lei o 
estabelecimento empresarial que estiver envolvido na 
prática das ações previstas no  caput sempre que o pro-
duto apresentar ao menos uma das seguintes condições:

I – produto sem registro, quando exigível, no órgão de 
vigilância sanitária competente;

II – produto em desacordo com a fórmula constante 
do registro previsto no inciso anterior;

III – produto sem as características de identidade e 
qualidade admitidas para a sua comercialização;

IV – produto com redução de seu valor terapêutico ou 
de sua atividade;

V – produto de procedência ignorada;
VI – produto adquirido de estabelecimento empresarial 

sem licença da autoridade sanitária competente.

§ 3º Para os fins desta Lei, sítio eletrônico na 
Internet é equiparado a estabelecimento empresarial.

(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.)
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Art. 2º A medida cautelar prevista nesta Lei será 
decretada, de imediato, assim que forem identificados 
indícios suficientes acerca da existência de fato pre-
visto no art. 1º, pela:

I – autoridade policial que presidir o inquérito policial 
em que se apure conduta associada a uma ou 
mais práticas referidas no art. 1º;

II – autoridade fiscal responsável pela atividade fisca-
lizatória em que se verifique a ocorrência de uma 
ou mais práticas referidas no art. 1º.

Art. 3º A medida cautelar será revogada quando:

I – em sede de inquérito policial, não seja indiciado 
nenhum indivíduo cuja atuação vincule o esta-
belecimento empresarial às práticas motivadoras 
da sua decretação;

II – o procedimento fiscalizatório concluir pela não 
ocorrência de nenhuma das práticas motivado-
ras da sua decretação.

Art. 4º A medida cautelar também será revogada 
na hipótese de não haver a instauração do processo 
penal contra o indiciado a que se refere o inciso I do 
art. 3º.

Art. 5º A medida cautelar prevista nesta Lei con-
verter-se-á na suspensão temporária das atividades 
do estabelecimento empresarial, por período não infe-
rior a 6 (seis) meses e não superior a 5 (cinco) anos, 
a contar da conversão, no momento em que:

I – o indiciado a que se refere o inciso I do art. 3º for 
condenado, em decisão transitada em julgado, em 
processo penal derivado das conclusões de in-
quérito policial a que se refere o inciso I do art. 2º;

II – o procedimento fiscalizatório concluir pela ocor-
rência de alguma das práticas motivadoras da 
decretação da medida acautelatória desta Lei.

§ 1º A imposição da sanção prevista neste artigo 
competirá à autoridade judicial ou à autoridade admi-
nistrativa competente, conforme o caso.

§ 2º A imposição da sanção prevista no  caput 
deste artigo impede que o infrator requeira recupera-
ção extrajudicial ou judicial de sua empresa, no prazo 
de 2 (dois) anos a contar da suspensão das atividades.

Art. 6º Caberá à autoridade judicial competen-
te decidir sobre a medida cautelar prevista nesta Lei, 
caso seja instaurado processo penal derivado das 
conclusões do inquérito policial no qual tiverem sido 
apuradas as infrações delituosas correspondentes às 
condutas motivadoras da sua decretação.

Parágrafo único. Na hipótese de a cautelar ter sido 
revogada no curso do processo penal, a imposição da 
sanção prevista no art. 5º dependerá de manifestação 
expressa da autoridade judicial.

Art. 7º Enquanto perdurar a medida cautelar pre-
vista nesta lei, é vedado o uso das instalações em que 
funcionava o estabelecimento empresarial ao qual ela 
foi imposta, por outro que desenvolva atividade similar, 
ainda que apenas parcialmente.

Parágrafo único. No caso de aplicação da sanção 
definida no art. 5º, a vedação prevista no  caput perma-
necerá durante o período pelo qual ela for cominada.

Art. 8º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

As abomináveis atividades de pirataria e adultera-
ção de produtos destinados ao consumo, infelizmente, 
grassam em nosso País. Notadamente, de medicamen-
tos, cosméticos e correlatos, ainda que o art. 273 do 
Código Penal defina sanções.

Não raro, os processos administrativos e judiciais 
destinados à apuração das responsabilidades arrastam-
-se por anos, quase como um beneplácito aos infrato-
res. A virtual certeza de impunidade contribui para o 
contínuo crescimento dessas práticas.

Sabe-se que somente há quem se dedique a 
falsificar, corromper, adulterar ou alterar produtos por-
que existem canais de distribuição. Muitas das vezes, 
pontos de venda tradicionais, administrados por maus 
comerciantes.

Não se comina, de imediato, uma pena nesta 
proposição. Define-se tão-somente uma medida cau-
telar administrativa de interesse público, mas que, es-
peramos, contribua para reduzir significativamente as 
nefandas práticas referidas nos parágrafos anteriores.

A medida cautelar suspensiva das atividades do 
estabelecimento utilizado na prática das atividades 
criminosas motivadoras deste Projeto de Lei será apli-
cada imediatamente, isto é, no momento em que as 
autoridades policiais ou fiscais identificarem indícios 
concretos da sua ocorrência. Na hipótese da comprova-
ção desse envolvimento, em processo administrativo ou 
judicial, a cautelar se transforma em sanção, cominada 
entre 6 meses e 5 anos de suspensão das atividades.

Ainda que tivéssemos a intenção de que os esta-
belecimentos envolvidos nessas práticas nunca mais 
pudessem funcionar, devemos nos render à norma 
constitucional, que veda a imposição de pena de ca-
ráter perpétuo. Portanto, avaliamos que a cominação 
mínima de 6 meses é razoável, enquanto que a máxi-
ma de 5 anos praticamente elimina a possibilidade do 
aproveitamento comercial, no futuro, do nome do es-
tabelecimento. Anota-se que a Lei nº 9.279, de 1996, 
em seu art. 143, comina o prazo de 5 anos para a ca-
ducidade de marca empresarial.
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Por fim, com o fim de evitar a falta de efetividade 
da medida cautelar e da sanção, enquanto qualquer 
uma delas perdurar, será vedada a utilização das ins-
talações em que funcionava o estabelecimento ao qual 
tiver sido imposta, por outro que desenvolva atividade 
similar, ainda que apenas parcialmente.

Considerando a relevância da matéria, o interes-
se público e o benefício social deste Projeto de Lei, 
pedimos o apoio dos ilustres Senadores para a sua 
aprovação.

Sala das Sessões, agosto de 2011. – Senador 
Humberto Costa.

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

PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 465, DE 2011 

Altera os arts. 20 e 22 da Lei nº 8.212, 
de 24 de julho de 1991, para instituir isen-
ção da contribuição destinada à Seguridade 
Social nos casos de contratação realizada 
conforme a política de reinserção social 
prevista no Sistema Nacional de Políticas 
Públicas sobre Drogas (SISNAD).

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 20 da Lei nº 8.212, de 24 de julho 

de 1991, passa a vigorar acrescido do seguinte pará-
grafo terceiro:

“Art. 20.  ................................................
 ..............................................................  
§ 3º É isento de contribuição por um ano 

o segurado empregado, ex-usuário de drogas 
e que tenha sido contratado após encaminha-
mento por órgão oficial, conforme o art. 24 da 
Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006.” (NR)

Art. 2º O art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho 
de 1991, passa a vigorar acrescido do seguinte § 15:

“Art. 22.  ................................................
 ..............................................................  
§ 15. O cálculo previsto no inciso I deste 

artigo não inclui, durante o primeiro ano de vi-
gência dos respectivos contratos de trabalho, 
as remunerações dos empregados admitidos 
conforme o § 3º do art. 20 desta Lei.” (NR)

Art. 3º O Poder Executivo, com vistas ao cum-
primento do disposto nos arts. 5º, II, 12 e 14 da Lei 
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, estimará 
o montante da renúncia fiscal decorrente do disposto 
nesta Lei e o incluirá no demonstrativo a que se refere 
o § 6º do art. 165 da Constituição, o qual acompanhará 

o projeto de lei orçamentária, cuja apresentação se der 
após decorridos sessenta dias da publicação desta Lei.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor no primeiro dia do 
quarto mês subsequente ao de sua publicação.

Justificação

A Emenda Constitucional nº 65, de 13 de julho 
de 2010, elevou ao patamar da Lei Maior a preocu-
pação da sociedade brasileira com a recuperação de 
jovens dependentes de entorpecentes e drogas afins, 
ao prever programas de prevenção e atendimento es-
pecializado em relação a esse público.

Antes, a Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, 
já havia estabelecido políticas públicas de prevenção do 
uso indevido, atenção e reinserção social de usuários 
e dependentes de drogas, por meio do Sistema Nacio-
nal de Políticas Públicas sobre Drogas (SISNAD). Em 
seu art. 24, o diploma prevê que a União, os Estados, 
o Distrito Federal e os Municípios poderão conceder 
benefícios às instituições privadas que desenvolverem 
programas de reinserção, no mercado de trabalho, do 
usuário e do dependente de drogas encaminhados 
por órgão oficial. Trata-se, portanto, de regra geral que 
autoriza os entes federativos a legislarem de forma a 
incentivar a reintegração profissional de cidadãos com 
histórico de problemas envolvendo o uso e a depen-
dência de tóxicos.

Com a pretensão de viabilizar uma futura lei que 
faça valer tal prerrogativa por parte da União, oferece-
mos à apreciação dos Pares o presente projeto, com 
foco na isenção da contribuição previdenciária a cargo 
do segurado empregado e da empresa contratante. 
A matéria constitui-se não só do objeto principal – a 
recuperação profissional de trabalhadores envolvidos 
com drogas – mas também de algumas salvaguardas, 
como a limitação do benefício no tempo (um ano ape-
nas) e o respeito aos ditames da Lei Complementar 
nº 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece normas 
voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, dada 
a natureza tributária da contribuição previdenciária.

Sala das Sessões, – Senador Waldemir Moka.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991

Dispõe sobre a organização da Segu-
ridade Social, institui Plano de Custeio, e 
dá outras providências.

....................................................................................
Art. 20. A contribuição do empregado, inclusive o 

doméstico, e a do trabalhador avulso é calculada me-
diante a aplicação da correspondente alíquota sobre 
o seu salário-de-contribuição mensal, de forma não 
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cumulativa, observado o disposto no art. 28, de acor-
do com a seguinte tabela: (Redação dada pela Lei nº 
9.032, de 28-4-95). 

§ 1º Os valores do salário-de-contribuição serão 
reajustados, a partir da data de entrada em vigor desta 
Lei, na mesma época e com os mesmos índices que 
os do reajustamento dos benefícios de prestação con-
tinuada da Previdência Social. (Redação dada pela Lei 
nº 8.620, de 5-1-93) 

§ 2º O disposto neste artigo aplica-se também 
aos segurados empregados e trabalhadores avulsos 
que prestem serviços a microempresas. (Parágrafo 
acrescentado pela Lei nº 8.620, de 5-1-93) 

Art. 21. A alíquota de contribuição dos segura-
dos contribuinte individual e facultativo será de vinte 
por cento sobre o respectivo salário-de-contribuição. 
(Redação dada pela Lei nº 9.876, de 1999).

I – revogado; (Redação dada pela Lei nº 9.876, 
de 1999).

II – revogado. (Redação dada pela Lei nº 9.876, 
de 1999).

§ 1º Os valores do salário-de-contribuição serão 
reajustados, a partir da data de entrada em vigor des-
ta Lei , na mesma época e com os mesmos índices 
que os do reajustamento dos benefícios de prestação 
continuada da Previdência Social. (Redação dada pela 
Lei nº 9.711, de 1998). (Renumerado pela Lei Comple-
mentar nº 123, de 2006).

§ 2o No caso de opção pela exclusão do direito 
ao benefício de aposentadoria por tempo de contri-
buição, a alíquota de contribuição, incidente sobre o 
limite mínimo mensal do salário de contribuição, será 
de: (Redação dada pela Medida Provisória nº 529, de 
2011). Produção de efeitos.

I – onze por cento, no caso do segurado contri-
buinte individual, ressalvado o disposto no inciso II, que 
trabalhe por conta própria, sem relação de trabalho 
com empresa ou equiparado e do segurado facultativo; 
e (Incluído pela Medida Provisória nº 529, de 2011). 
Produção de efeitos.

II – cinco por cento, no caso do microempreende-
dor individual, de que trata o art. 18-A da Lei Comple-
mentar no 123, de 14 de dezembro de 2006. (Incluído 
pela Medida Provisória nº 529, de 2011). Produção 
de efeitos.

§ 3o O segurado que tenha contribuído na for-
ma do § 2o deste artigo e pretenda contar o tempo de 

contribuição correspondente para fins de obtenção da 
aposentadoria por tempo de contribuição ou da con-
tagem recíproca do tempo de contribuição a que se 
refere o art. 94 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, 
deverá complementar a contribuição mensal mediante 
recolhimento, sobre o valor correspondente ao limite 
mínimo mensal do salário-de-contribuição em vigor 
na competência a ser complementada, da diferença 
entre o percentual pago e o de vinte por cento, acres-
cido dos juros moratórios de que trata o § 3o do art. 
5o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. (Re-
dação dada pela Medida Provisória nº 529, de 2011). 
Produção de efeitos.

§ 4o A contribuição complementar a que se refere 
o § 3o deste artigo será exigida a qualquer tempo, sob 
pena de indeferimento do benefício. (Incluído pela Lei 
Complementar nº 128, de 2008)

Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, des-
tinada à Seguridade Social, além do disposto no art. 
23, é de: 6

I – vinte por cento sobre o total das remunerações 
pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante 
o mês, aos segurados empregados e trabalhadores 
avulsos que lhe prestem serviços, destinadas a retribuir 
o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as 
gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades 
e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, 
quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo 
tempo à disposição do empregador ou tomador de ser-
viços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de 
convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença 
normativa. (Redação dada pela Lei nº 9.876, de 1999).

II – para o financiamento do benefício previsto 
nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 
1991, e daqueles concedidos em razão do grau de 
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos 
riscos ambientais do trabalho, sobre o total das remu-
nerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, 
aos segurados empregados e trabalhadores avulsos: 
(Redação dada pela Lei nº 9.732, de 1998).

a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja 
atividade preponderante o risco de acidentes do tra-
balho seja considerado leve; 

b) 2% (dois por cento) para as empresas em 
cuja atividade preponderante esse risco seja consi-
derado médio; 

c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja 
atividade preponderante esse risco seja considerado 
grave. 

III – vinte por cento sobre o total das remunera-
ções pagas ou creditadas a qualquer título, no decorrer 
do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe 
prestem serviços; (Incluído pela Lei nº 9.876, de 1999).
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IV – quinze por cento sobre o valor bruto da nota 
fiscal ou fatura de prestação de serviços, relativamente 
a serviços que lhe são prestados por cooperados por 
intermédio de cooperativas de trabalho. (Incluído pela 
Lei nº 9.876, de 1999).

§ 1o No caso de bancos comerciais, bancos de 
investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas eco-
nômicas, sociedades de crédito, financiamento e inves-
timento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades 
corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, 
empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de 
crédito, empresas de seguros privados e de capitali-
zação, agentes autônomos de seguros privados e de 
crédito e entidades de previdência privada abertas e 
fechadas, além das contribuições referidas neste ar-
tigo e no art. 23, é devida a contribuição adicional de 
dois vírgula cinco por cento sobre a base de cálculo 
definida nos incisos I e III deste artigo. (Redação dada 
pela Lei nº 9.876, de 1999). (Vide Medida Provisória 
nº 2.158-35, de 2001).

§ 2º Não integram a remuneração as parcelas de 
que trata o § 9º do art. 28. 

§ 3º O Ministério do Trabalho e da Previdência 
Social poderá alterar, com base nas estatísticas de 
acidentes do trabalho, apuradas em inspeção, o enqua-
dramento de empresas para efeito da contribuição a 
que se refere o inciso II deste artigo, a fim de estimular 
investimentos em prevenção de acidentes.

§ 4º O Poder Executivo estabelecerá, na forma da 
lei, ouvido o Conselho Nacional da Seguridade Social, 
mecanismos de estímulo às empresas que se utilizem 
de empregados portadores de deficiências física, sen-
sorial e/ou mental com desvio do padrão médio. 
....................................................................................

§ 6º A contribuição empresarial da associação 
desportiva que mantém equipe de futebol profissio-
nal destinada à Seguridade Social, em substituição à 
prevista nos incisos I e II deste artigo, corresponde a 
cinco por cento da receita bruta, decorrente dos es-
petáculos desportivos de que participem em todo ter-
ritório nacional em qualquer modalidade desportiva, 
inclusive jogos internacionais, e de qualquer forma de 
patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos, 
publicidade, propaganda e de transmissão de espetá-
culos desportivos. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 
9.528, de 10-12-97). 

§ 7º Caberá à entidade promotora do espetácu-
lo a responsabilidade de efetuar o desconto de cinco 
por cento da receita bruta decorrente dos espetáculos 
desportivos e o respectivo recolhimento ao Instituto 
Nacional do Seguro Social, no prazo de até dois dias 
úteis após a realização do evento. (Parágrafo acres-
centado pela Lei nº 9.528, de 10-12-97). 

§ 8º Caberá à associação desportiva que man-
tém equipe de futebol profissional informar à enti-
dade promotora do espetáculo desportivo todas as 
receitas auferidas no evento, discriminando-as de-
talhadamente. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 
9.528, de 10-12-97). 

§ 9º No caso de a associação desportiva que 
mantém equipe de futebol profissional receber recur-
sos de empresa ou entidade, a título de patrocínio, 
licenciamento de uso de marcas e símbolos, publici-
dade, propaganda e transmissão de espetáculos, esta 
última ficará com a responsabilidade de reter e reco-
lher o percentual de cinco por cento da receita bruta 
decorrente do evento, inadmitida qualquer dedução, 
no prazo estabelecido na alínea b, inciso I, do art. 30 
desta Lei.(Parágrafo acrescentado pela Lei nº 9.528, 
de 10-12-97). 

§ 10. Não se aplica o disposto nos §§ 6º ao 9º 
às demais associações desportivas, que devem contri-
buir na forma dos incisos I e II deste artigo e do art. 23 
desta Lei. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 9.528, 
de 10-12-97). 

§ 11. O disposto nos §§ 6º ao 9º deste artigo apli-
ca-se à associação desportiva que mantenha equipe 
de futebol profissional e atividade econômica organiza-
da para a produção e circulação de bens e serviços e 
que se organize regularmente, segundo um dos tipos 
regulados nos arts. 1.039 a 1.092 da Lei nº 10.406, de 
10 de janeiro de 2002 – Código Civil. (Redação dada 
pela Lei nº 11.345, de 2006).

§ 11-A. O disposto no § 11 deste artigo aplica-se 
apenas às atividades diretamente relacionadas com 
a manutenção e administração de equipe profissional 
de futebol, não se estendendo às outras atividades 
econômicas exercidas pelas referidas sociedades em-
presariais beneficiárias. (Incluído pela Lei nº 11.505, 
de 2007).

§ 12. (VETADO) (Incluído pela Lei nº 10.170, de 
2000).

§ 13. Não se considera como remuneração di-
reta ou indireta, para os efeitos desta Lei, os valores 
despendidos pelas entidades religiosas e instituições 
de ensino vocacional com ministro de confissão reli-
giosa, membros de instituto de vida consagrada, de 
congregação ou de ordem religiosa em face do seu 
mister religioso ou para sua subsistência desde que 
fornecidos em condições que independam da natureza 
e da quantidade do trabalho executado. (Incluído pela 
Lei nº 10.170, de 2000).

Art. 22-A. A contribuição devida pela agroindús-
tria, definida, para os efeitos desta Lei, como sendo o 
produtor rural pessoa jurídica cuja atividade econômi-
ca seja a industrialização de produção própria ou de 
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produção própria e adquirida de terceiros, incidente 
sobre o valor da receita bruta proveniente da comer-
cialização da produção, em substituição às previstas 
nos incisos I e II do art. 22 desta Lei, é de: (Incluído 
pela Lei nº 10.256, de 2001).

I – dois vírgula cinco por cento destinados à Se-
guridade Social; (Incluído pela Lei nº 10.256, de 2001).

II – zero vírgula um por cento para o financia-
mento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no 
8.213, de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos 
em razão do grau de incidência de incapacidade para 
o trabalho decorrente dos riscos ambientais da ativi-
dade. (Incluído pela Lei nº 10.256, de 2001).

§ 1o (VETADO) (Incluído pela Lei nº 10.256, de 
2001).

§ 2o O disposto neste artigo não se aplica às ope-
rações relativas à prestação de serviços a terceiros, 
cujas contribuições previdenciárias continuam sendo 
devidas na forma do art. 22 desta Lei. (Incluído pela 
Lei nº 10.256, de 2001).

§ 3o Na hipótese do § 2o, a receita bruta corres-
pondente aos serviços prestados a terceiros será ex-
cluída da base de cálculo da contribuição de que trata 
o  caput. (Incluído pela Lei nº 10.256, de 2001).

§ 4o O disposto neste artigo não se aplica às so-
ciedades cooperativas e às agroindústrias de piscicul-
tura, carcinicultura, suinocultura e avicultura. (Incluído 
pela Lei nº 10.256, de 2001).

§ 5o O disposto no inciso I do art. 3o da Lei no 
8.315, de 23 de dezembro de 1991, não se aplica ao 
empregador de que trata este artigo, que contribui-
rá com o adicional de zero vírgula vinte e cinco por 
cento da receita bruta proveniente da comercializa-
ção da produção, destinado ao Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural (SENAR). (Incluído pela Lei nº 
10.256, de 2001).

§ 6o Não se aplica o regime substitutivo de que 
trata este artigo à pessoa jurídica que, relativamente 
à atividade rural, se dedique apenas ao florestamento 
e reflorestamento como fonte de matéria-prima para 
industrialização própria mediante a utilização de pro-
cesso industrial que modifique a natureza química da 
madeira ou a transforme em pasta celulósica. (Incluído 
pela Lei nº 10.684, de 2003).

§ 7o Aplica-se o disposto no § 6o ainda que a 
pessoa jurídica comercialize resíduos vegetais ou so-
bras ou partes da produção, desde que a receita bruta 
decorrente dessa comercialização represente menos 
de um por cento de sua receita bruta proveniente da 
comercialização da produção. (Incluído pela Lei nº 
10.684, de 2003).
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR  
Nº 101, DE 4 DE MAIO DE 2000

Estabelece normas de finanças pú-
blicas voltadas para a responsabilidade 
na gestão fiscal e dá outras providências.

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

LEI Nº 11.343, DE 23 DE AGOSTO DE 2006

Institui o Sistema Nacional de Políticas 
Públicas sobre Drogas – Sisnad; prescreve 
medidas para prevenção do uso indevido, 
atenção e reinserção social de usuários e 
dependentes de drogas; estabelece normas 
para repressão à produção não autorizada 
e ao tráfico ilícito de drogas; define crimes 
e dá outras providências.

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

(À Comissão de Assuntos Sociais – de-
cisão terminativa.)

 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 466, DE 2011

Altera a Lei nº 10.048, de 8 de novem-
bro de 2000, para dispor sobre a prioridade 
de atendimento às pessoas com deficiência 
no embarque e desembarque nos meios de 
transportes coletivos.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 10.048, de 8 de novembro de 

2000, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 5º-A:

“Art. 5º-A. A pessoa com deficiência terá 
prioridade no embarque e no desembarque nos 
veículos de transporte coletivo aéreo, terrestre 
ou aquaviário.”

Art. 2º O  caput do art. 6º da Lei nº 10.048, de 8 
de novembro de 2000, passa a vigorar acrescido do 
seguinte inciso IV:

“Art. 6º ...................................................
 ..............................................................
IV – no caso de empresa de transporte 

coletivo terrestre, aéreo ou marítimo, multa de 
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a R$ 
5.000,00 (cinco mil reais), por desobediência 
ao disposto no art. 5º-A.

 .....................................................” (NR)

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.
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Justificação

Embora seja cada vez maior a discussão sobre 
temas relacionados à acessibilidade, aos direitos bá-
sicos e à inclusão no mercado de trabalho da pessoa 
com deficiência, ainda há, no Brasil, desrespeito e 
desinteresse no que diz respeito às prioridades no 
atendimento a essas pessoas. Em particular, vê-se o 
descaso e a falta de compromisso das empresas de 
transporte coletivo.

No Brasil, sabe-se que, embora o Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informe que 
aproximadamente 27 milhões de pessoas têm algum 
tipo de deficiência, esse número pode ser muito su-
perior. E esses milhões de brasileiros com deficiência 
enfrentam, a todo o momento, obstáculos na busca 
por uma vida social digna: dificuldades de acesso aos 
serviços de saúde, à escola, a emprego, a transporte 
público, entre outras.

Em particular, a prioridade de embarque e de-
sembarque das pessoas com deficiência nos chama 
a atenção. Afinal, inúmeros são os casos relatados de 
pessoas com deficiência que aguardam horas para se-
rem devidamente embarcados em aviões, ônibus ou 
trens – um verdadeiro desrespeito. Além de enfrenta-
rem a impaciência dos demais passageiros, ainda são 
confrontados com o descaso por parte das empresas 
de transporte, que, muitas vezes, ignoram a condição 
diversa da pessoa com deficiência.

Devemos, portanto, tratar as pessoas com de-
ficiência de maneira justa, responsável e consciente, 
oferecendo-lhes melhores condições de atendimento 
nos meios de transporte coletivo e permitindo-lhes 
exercer seu direito de ir e vir de forma mais digna.

Em face do exposto, solicitamos a atenção dos 
Senadores para proposta que ora apresentamos, es-
perando contar com o apoio dos nobres Colegas para 
sua aprovação. – Senador Humberto Costa.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI No 10.048, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2000

Dá prioridade de atendimento às pes-
soas que especifica, e dá outras providên-
cias.

O Presidente da República, faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
....................................................................................

Art. 5o Os veículos de transporte coletivo a serem 
produzidos após doze meses da publicação desta Lei 
serão planejados de forma a facilitar o acesso a seu 
interior das pessoas portadoras de deficiência.

§ 1o (VETADO)

§ 2o Os proprietários de veículos de transporte 
coletivo em utilização terão o prazo de cento e oitenta 
dias, a contar da regulamentação desta Lei, para pro-
ceder às adaptações necessárias ao acesso facilitado 
das pessoas portadoras de deficiência.

Art. 6o A infração ao disposto nesta Lei sujeitará 
os responsáveis:

I – no caso de servidor ou de chefia responsável 
pela repartição pública, às penalidades previstas na 
legislação específica;

II – no caso de empresas concessionárias de 
serviço público, a multa de R$ 500,00 (quinhentos re-
ais) a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), por 
veículos sem as condições previstas nos arts. 3o e 5o;

III – no caso das instituições financeiras, às pe-
nalidades previstas no art. 44, incisos I, II e III, da Lei 
no 4.595, de 31 de dezembro de 1964.

Parágrafo único. As penalidades de que trata 
este artigo serão elevadas ao dobro, em caso de rein-
cidência.
....................................................................................

Art. 8o Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Brasília, 8 de novembro de 2000; 179o da Indepen-
dência e 112o da República. – FERNANDO HENRIQUE 
CARDOSO – Alcides Lopes Tápias – Martus Tavares.

Este texto não substitui o publicado no DOU de 9-11-2000

(Às Comissões de Serviços de Infraes-
trutura; e de Direitos Humanos e Legislação 
Participativa, cabendo à última a decisão ter-
minativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 467, DE 2011

Extingue a Contribuição para o Ins-
tituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária, de que trata o art. 3º do Decreto-
-Lei nº 1.146, de 31 de dezembro de 1970.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica extinta a Contribuição para o Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), 
de que trata o art. 3º do Decreto-Lei nº 1.146, de 31 
de dezembro de 1970.

Parágrafo único. A contribuição referida no  ca-
put corresponde à parcela de 0,2% (dois décimos por 
cento) do adicional à contribuição previdenciária das 
empresas, instituído no § 4º do art. 6º da Lei nº 2.613, 
de 23 de setembro de 1955, modificado pelo art. 35, § 
2º, VIII, da Lei nº 4.863, de 29 de novembro de 1965, 
pelo art. 6º, I, 2 e III do Decreto-Lei nº 582, de 15 de 
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maio de 1969, e cujo produto da arrecadação foi final-
mente destinado ao INCRA pelo art. 2º do Decreto-Lei 
nº 1.110, de 9 de julho de 1970, e pelo art. 1º, I, 2, do 
Decreto-Lei nº 1.146, de 31 de dezembro de 1970.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro do 
exercício financeiro subsequente ao de sua publicação.

Justificação

O Constituinte originário vedou, no art. 167, XI, 
da Constituição a utilização dos recursos provenientes 
das contribuições sociais incidentes sobre os salários 
para a realização de despesas distintas do pagamento 
de benefícios do regime geral de previdência social. 
Essa intenção de não tributar em demasia o trabalho 
foi reforçada com a instituição, no art. 195, de outras 
fontes para financiar a seguridade social, a saber: o 
faturamento, o lucro, a receita de concursos de prog-
nósticos, o resultado da comercialização da produção 
rural, e fontes residuais passíveis de instituição em lei, 
nos termos do § 4º do citado art. 195.

O Constituinte derivado aprofundou essas me-
didas, prevendo:

a) na Emenda Constitucional (EC) nº 20, 
de 15 de dezembro de 1998, a instituição de 
mais uma base de financiamento da seguri-
dade social – a receita;

b) na EC nº 42, de 19 de dezembro de 
2003, conhecida como minirreforma tributá-
ria, a hipótese de substituição gradual, total 
ou parcial, da contribuição previdenciária pa-
tronal sobre a folha de salários pela incidente 
sobre a receita ou o faturamento (§ 13 acres-
cido ao art. 195).

A desoneração da folha de salários preconiza-
da pela minirreforma tributária começou, finalmente, 
a ser implementada com a Medida Provisória (MPV) 
nº 540, editada pela Presidente Dilma Rousseff, em 
2 de agosto de 2011. Referida MPV zerou, até 31 de 
dezembro de 2012, as contribuições previstas nos in-
cisos I e III do art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho 
de 1991, de 20% sobre o total das remunerações pa-
gas, durante o mês, pelas empresas de determinados 
setores aos segurados empregados, trabalhadores 
avulsos e contribuintes individuais que lhes prestem 
serviços. Essas contribuições previdenciárias foram 
substituídas por contribuições sobre o valor da receita 
bruta, à alíquota de:

I – 2,5%, devida pelas empresas que prestem exclu-
sivamente os serviços de tecnologia da informa-
ção e tecnologia da informação e comunicação;

II – 1,5%, devida pelas empresas que fabriquem ves-
tuário e seus acessórios, artigos de couro, cal-
çados e móveis.

Consideramos meritória, porém, muito tímida, a 
iniciativa presidencial. A desoneração da folha deve ser 
permanente e estender-se a todos os setores econômi-
cos. Nesse sentido, apresentamos o Projeto de Lei do 
Senado nº 442, de 2011, que altera as alíquotas das 
contribuições compulsórias dos empregadores sobre a 
folha de salários, destinadas às entidades privadas de 
serviço social, de formação profissional e de fomento 
empresarial, e dá outras providências.

O projeto reduz à metade as alíquotas das con-
tribuições destinadas às seguintes entidades privadas 
componentes do chamado Sistema “S”:

i) Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SE-
NAI);

ii) Serviço Social da Indústria (SESI);
iii) Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 

(SENAC);
iv) Serviço Social do Comércio (SESC);
v) Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas (SEBRAE);
vi) Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR);
vii) Serviço Social do Transporte (SEST);
viii) Serviço Nacional de Aprendizagem do Transpor-

te (SENAT);
ix) Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperati-

vismo (SESCOOP).

A desoneração da folha de salários que resultará 
da aprovação desse projeto é de 1,55%, em média, 
por empresa.

Examinando, cuidadosamente, as múltiplas in-
cidências do chamado Sistema “S”, deparamo-nos 
com uma verdadeira anomalia, a contribuição para o 
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
(INCRA) de 0,2% sobre a folha de salários devida por 
todas as empresas e entidades a elas equiparadas.

Em retrospectiva, vejamos a tortuosa evolução 
dessa contribuição. A Lei nº 2.613, de 23 de setembro 
de 1955, criou o Serviço Social Rural (SSR), entidade 
autárquica subordinada ao Ministério da Agricultura, 
com atribuições amplas que abrangiam: (i) a prestação 
de serviços sociais no meio rural, visando à melhoria 
das condições de vida; (ii) a promoção da aprendizagem 
e o aperfeiçoamento das técnicas de trabalho rural; (iii) 
o fomento à economia das pequenas propriedades e 
às atividades domésticas; (iv) o incentivo à criação de 
cooperativas e associações rurais; (v) a realização de 
estudos sobre as necessidades econômicas e sociais 
do camponês. Para financiar o SSR, a lei instituiu qua-
tro contribuições, entre as quais o adicional de 0,3% 
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à contribuição devida por todos os empregadores 
aos institutos e caixas de aposentadoria e pensões 
(art. 6º, § 4º).

O SSR foi incorporado à Superintendência de 
Política Agrária (SUPRA) pela Lei Delegada nº 11, de 
11 de outubro de 1962. A Lei nº 4.504, de 30 de no-
vembro de 1964 – Estatuto da Terra – revogou a Lei 
Delegada nº 11, de 1962, extinguiu a Supra, e transferiu 
as atividades e o produto das contribuições da extinta 
SSR da seguinte forma: a) para o Instituto Nacional 
de Desenvolvimento Agrário (INDA) as atribuições 
relativas à extensão rural e 50% da arrecadação; b) 
para o órgão do Serviço Social da Previdência, a ser 
criado para atender aos trabalhadores rurais, as de-
mais atribuições e 50% da arrecadação. Enquanto o 
órgão previdenciário rural não fosse criado, 100% da 
arrecadação ficariam com o Inda.

A Lei nº 4.863, de 29 de novembro de 1965, ma-
jorou o adicional para 0,4%, mantendo a destinação 
de metade (0,2%) para o Inda e metade (0,2%) para o 
órgão do Serviço Social da Previdência que atenderá 
aos trabalhadores rurais.

O Decreto-Lei nº 582, de 15 de maio de 1969, 
em seu art. 6º, procedeu a nova partição do produto da 
arrecadação do adicional de 0,4%, da seguinte forma:

a) 25% (correspondente a 0,1%) para o 
Instituto Brasileiro de Reforma Agrária (IBRA), 
criado pelo Estatuto da Terra;

b) 25% (correspondente a 0,1%) para 
o Inda;

c) 50% (correspondente a 0,2%) para 
o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural 
(FUNRURAL), criado pelo art. 158 da Lei nº 
4.214, de 2 de março de 1963.

O Decreto-Lei nº 1.110, de 9 de julho de 1970, 
criou o Incra, entidade autárquica, vinculada ao Minis-
tério da Agricultura, e, hoje, ao Ministério do Desen-
volvimento Agrário. Extinguiu o Ibra, o Inda e o Grupo 
Executivo da Reforma Agrária (GERA), cujos direitos, 
competência, atribuições e responsabilidades foram 
transferidos para o Incra (art. 2º). Assim sendo, a par-
tir de 10 de julho de 1970, a contribuição de 0,2% 
sobre a folha de salários, antes destinada ao Ibra e ao 
Inda, foi atribuída ao Incra.

O Decreto-Lei nº 1.146, de 31 de dezembro de 
1970, manteve, nos arts. 1º e 3º, a partição entre o 
Incra (0,2%) e o Funrural (0,2%) da contribuição adi-
cional de que se trata.

A Lei Complementar (LCP) nº 11, de 25 de maio 
de 1971, alterada pela LCP nº 16, de 30 de outubro 
de 1973, instituiu o Programa de Assistência ao Tra-
balhador Rural (PRORURAL), incumbindo o Funrural 

de executá-lo. Ao Funrural, subordinado ao Ministério 
do Trabalho e da Previdência Social, foi atribuída per-
sonalidade jurídica de natureza autárquica. A LCP nº 
11, de 1971, elevou de 0,4% para 2,6% a alíquota da 
contribuição adicional sob comento, mantendo inalte-
rada a destinação do produto da arrecadação corres-
pondente à alíquota de 0,2% para o Incra e majorando 
de 0,2% para 2,4% a parcela destinada ao Funrural.

A Lei nº 7.787, de 30 de junho de 1989, editada 
sob a égide da atual Constituição, alterou a legislação 
de custeio da Previdência Social, unificando as diver-
sas contribuições previdenciárias incidentes sobre a 
folha de salários, extinguindo, entre outras, a contri-
buição específica para o Funrural. A parcela de 0,2% 
destinada ao Incra da multicitada contribuição adicional 
de 2,6%, não tendo caráter previdenciário, foi mantida, 
como se depreende do art. 3º, I e § 1º da citada Lei 
nº 7.787, de 1989.

A Contribuição para o Incra de 0,2% sobre a fo-
lha de salários das empresas em geral não mais se 
justifica por várias razões, entre as quais:

a) a exigência, simultânea, de outra con-
tribuição para o Incra, a saber, a contribuição 
de 2,5% devida sobre a soma da folha men-
sal dos seus empregados pelas indústrias de: 
cana-de-açúcar; laticínios; beneficiamento de 
chá e de mate; uva; extração e beneficiamen-
to de fibras vegetais e de descaroçamento de 
algodão; beneficiamento de café; extração de 
madeira para serraria, de resina, lenha e car-
vão vegetal; matadouros ou abatedouros de 
animais de quaisquer espécies e charqueadas. 
Essa contribuição, pouco comentada e pouco 
contestada perante o Poder Judiciário, foi tam-
bém criada pela Lei nº 2.613, de 1955, em ou-
tro dispositivo, o art. 6º,  caput, alterado pelo 
art. 2º do Decreto-Lei nº 1.146, de 1970. Sua 
destinação teve a mesma trajetória da Con-
tribuição de 0,2% para o Incra retrorreferida;

b) a exigência, também simultânea, 
das contribuições para o Serviço Nacional 
de Aprendizagem Rural (SENAR), instituí-
das pela Lei nº 8.315, de 23 de dezembro de 
1991, a saber:

b.1) contribuição mensal de 2,5% sobre 
o montante da remuneração paga a todos os 
empregados pelas pessoas jurídicas de direito 
privado, ou a elas equiparadas, que exerçam 
atividades agroindustriais, agropecuárias, ex-
trativistas vegetais e animais, cooperativistas 
rurais, sindicais patronais rurais;
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b.2) a contribuição de 21% do valor de 
referência regional, para cada módulo fiscal 
atribuído ao respectivo imóvel, sujeito ao Im-
posto sobre a Propriedade Territorial Rural, de 
que trata o art. 1º do Decreto-Lei nº 1.989, de 
28 de dezembro de 1982, combinado com o 
art. 5º do Decreto-Lei nº 1.146, de 1970;

c) a redação obscura, confusa e ilógica 
que moldou a sua legislação tornou pratica-
mente impossível discernir sua natureza jurídi-
ca, tanto na doutrina quanto na jurisprudência. 
Ao longo do tempo, foi considerada, o mais 
das vezes, como contribuição previdenciária 
– irmã siamesa da Contribuição para o Fun-
rural – pelo Supremo Tribunal Federal (STF), 
pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), pelos 
Tribunais Regionais Federais e pelos Juízes 
de primeira instância. O STF, no Recurso Ex-
traordinário (RE) nº 106.211-8-DF, entendeu 
que ela revestia a natureza de imposto de 
aplicação especial. Alguns doutrinadores a 
caracterizaram como contribuição corporativa, 
de interesse da categoria profissional rural. 
Só recentemente é que o STJ, que reiteradas 
vezes proclamara a sua revogação, ora pela 
Lei nº 7.787, de 1989, ora pela Lei nº 8.212, 
de 24 de julho de 1991, unificadoras da Pre-
vidência Social e Urbana (com a extinção da 
rural), passou a considerá-la como contribuição 
de intervenção no domínio econômico (Cide) 
com finalidade específica constitucionalmente 
determinada de promoção da reforma agrária 
e de colonização, visando atender aos princí-
pios da função social da propriedade e a dimi-
nuição das desigualdades regionais e sociais 
(art. 170, III e VII, da CF/88), como se lê nos 
Embargos de Divergência no Recurso Especial 
(ERESP) nº 722.808-PR, publicado no Diário 
da Justiça de 20/11/2006;

d) a sua legitimação como Cide, se, por 
um lado, pode vir a pacificar a jurisprudência, 
por outro, pode servir de pretexto para a pro-
liferação de outras dezenas de contribuições 
interventivas, pretensamente autorizadas pelo 
vasto Título da Ordem Econômica e Financeira 
da Constituição (arts. 170 a 192).

Somos plenamente favorável à prossecução do 
programa de reforma agrária, indispensável à descon-
centração da propriedade de terras, ao desenvolvimento 
agrário, à pacificação do campo e ao progresso social. 
Esse programa, como os demais programas governa-
mentais, deve ser, contudo, financiado com os recursos 
orçamentários. Aliás, a Constituição já lhe dá a devida 

prioridade, no art. 184, cujo § 4º assim determina: o or-
çamento fixará anualmente o volume total de títulos da 
dívida agrária assim como o montante de recursos para 
atender ao programa de reforma agrária no exercício.

Contamos com o apoio decisivo dos Pares para 
aprovar a proposição que ora apresentamos. – Sena-
dor Ataídes Oliveira.

LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO-LEI Nº 582, DE 15 DE MAIO DE 1969 

Estabelece medidas para acelerar a 
Reforma Agrária, dispõe sobre a organi-
zação e funcionamento do instituto Brasi-
leiro de Reforma Agrária e dá outras pro-
vidências.

....................................................................................
Art. 6º As contribuições criadas pela Lei nº 2.613, 

de 23 de setembro de 1955, com as modificações in-
troduzidas pela Lei nº 4.863, de 29 de novembro de 
1965, serão devidas ao IBRA, ao FUNRURAL e ao 
INDA nas seguintes proporções: 

I – Ao Instituto Brasileiro de Reforma Agrária 
(IBRA); 

1) as contribuições a que se refere a Lei nº 2.613, 
de 23 de setembro de 1955 no  caput de seus artigos 
6º e 7º, cuja arrecadação será feita pelo próprio IBRA; 

2) 25% (vinte e cinco por cento) da receita re-
sultante da arrecadação, pelo INPS, da contribuição 
fixada na Lei nº 4.863, de 29 de novembro de 1965, 
em seu artigo 35, § 2º, item VIII. 
....................................................................................

III – ao Instituto Nacional de Desenvolvimento 
Agrário (INDA) caberão 25% (vinte e cinco por cen-
to) da receita resultante da arrecadação, pelo INPS, 
da contribuição estipulada na Lei nº 4.863, de 29 de 
novembro de 1965, em seu artigo 35, § 2º, item VIII. 
....................................................................................

DECRETO-LEI  
Nº 1.110, DE 9 DE JULHO DE 1970

Cria o Instituto Nacional de Coloniza-
ção e Reforma Agrária (INCRA), extingue 
o Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, 
o Instituto Nacional de Desenvolvimento 
Agrário e o Grupo Executivo da Reforma 
Agrária e dá outras providências.

....................................................................................
Art. 2º Passam ao INCRA todos os direitos, com-

petência, atribuições e responsabilidades do Instituto 
Brasileiro de Reforma Agrária (IBRA), do Instituto Na-
cional de Desenvolvimento Agrário (INDA) e do Grupo 
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Executivo da Reforma Agrária (GERA), que ficam ex-
tintos a partir da posse do Presidente do novo Instituto.
....................................................................................

DECRETO-LEI  
Nº 1.146, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1970 

Consolida os dispositivos sobre as 
contribuições criadas pela Lei número 2.613, 
de 23 de setembro de 1955 e dá outras pro-
vidências. 

Art. 1º As contribuições criadas pela Lei nº 2.613, 
de 23 de setembro 1955, mantidas nos termos deste 
Decreto-Lei, são devidas de acordo com o artigo 6º do 
Decreto-Lei nº 582, de 15 de maio de 1969, e com o 
artigo 2º do Decreto-Lei nº 1.110, de 9 julho de 1970: 

I – Ao Instituto Nacional de Colonização e Refor-
ma Agrária – INCRA: 

1 – as contribuições de que tratam os artigos 2º 
e 5º deste Decreto-Lei; 

2 – 50% (cinqüenta por cento) da receita re-
sultante da contribuição de que trata o art. 3º deste 
Decreto-Lei.

Art. 2º A contribuição instituída no  caput do ar-
tigo 6º da Lei número 2.613, de 23 de setembro de 
1955, é reduzida para 2,5% (dois e meio por cento), 
a partir de 1º de janeiro de 1971, sendo devida sobre 
a soma da folha mensal dos salários de contribuição 
previdenciária dos seus empregados pelas pessoas 
naturais e jurídicas, inclusive cooperativa, que exerçam 
as atividades abaixo enumeradas: 

I – Indústria de cana-de-açúcar; 
II – Indústria de laticínios; 
III – Indústria de beneficiamento de chá e de mate; 
IV – Indústria da uva; 
V – Indústria de extração e beneficiamento de 

fibras vegetais e de descaroçamento de algodão; 
VI – Indústria de beneficiamento de cereais; 
VII – Indústria de beneficiamento de café; 
VIII – Indústria de extração de madeira para ser-

raria, de resina, lenha e carvão vegetal; 
IX – Matadouros ou abatedouros de animais de 

quaisquer espécies e charqueadas. 
§ 1º Os contribuintes de trata este artigo estão 

dispensados das contribuições para os Serviços So-
ciais da Indústria (SESI) ou do Comercio (SESC) e 
Serviços Nacionais de Aprendizagem Industrial (SE-
NAI) ou do Comércio (SENAC), estabelecidas na res-
pectiva legislação. 

§ 2º As pessoas naturais ou jurídicas cujas ati-
vidades, previstas no artigo 6º da Lei nº 2.613, de 23 
de setembro de 1955, não foram incluídas neste arti-
go, estão sujeitas a partir de 1º de janeiro de 1971, às 

contribuições para as entidades referidas no parágrafo 
anterior, na forma da respectiva legislação. 

§ 3º Ficam isentos das obrigações referidas neste 
artigo as indústrias caseiras, o artesanato, bem como 
as pequenas instalações rurais de transformação ou 
beneficiamento de produtos do próprio dono e cujo 
valor não exceder de oitenta salários-mínimos regio-
nais mensais. 

Art. 3º É mantido o adicional de 0,4% (quatro 
décimos por cento) a contribuição previdenciária das 
empresas, instituído no § 4º do artigo 6º da Lei nº 
2.613, de 23 de setembro de 1955, com a modifica-
ção do artigo 35, § 2º, item VIII, da Lei número 4.863, 
de 29 de novembro de 1965. Vide Lei Complementar 
nº 11, de 1971.
....................................................................................

Art. 6º O INCRA fica autorizado a cancelar os le-
vantamentos e as inscrições de débitos resultantes da 
contribuição instituída no artigo 7º da Lei nº 2.613, de 
23 de setembro de 1955, quando em desacordo com 
as normas do artigo 5º deste Decreto-Lei.
....................................................................................

DECRETO-LEI  
Nº 1.989, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1982

Dispõe sobre contribuição devida ao 
Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária – INCRA e cálculo referente à taxa 
prevista no Decreto-Lei nº 57, de 18 de no-
vembro de 1966 e dá outras providências. 

Art. 1º A contribuição a que se refere o artigo 5º 
do Decreto-Lei nº 1.146, de 31 de dezembro de 1970, 
passa a ser fixada em 21% (vinte e um por cento) do 
valor de referência regional, para cada módulo fiscal 
atribuído ao respectivo imóvel de conformidade com 
o artigo 50, § 2º, da Lei nº 4.504, de 30 de novembro 
de 1964, com a redação dada pela Lei nº 6.746, de 10 
dezembro de 1979. 

§ 1º A contribuição de que trata este artigo é de-
vida apenas pelos exercentes de atividades rurais em 
imóvel sujeito ao Imposto sobre a Propriedade Terri-
torial Rural (ITR). 

§ 2º A contribuição é lançada e arrecadada con-
juntamente com o ITR, pelo Instituto Nacional de Co-
lonização e Reforma Agrária – INCRA. 

§ 3º São isentos da contribuição os proprietários, 
titulares de domínio útil ou possuidores, a qualquer tí-
tulo, de imóveis rurais: 

a) de área até três (3) módulos fiscais, que apre-
sentem grau de utilização da terra igual ou superior a 
30% (trinta por cento), calculado na forma da alínea a, 
do 5º, do art. 50 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro 
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de 1964, com a redação dada pela Lei nº 6.746, de 10 
de dezembro da 1979; 

b) Classificados como minifúndios ou como em-
presa rural, nos termos da legislação vigente. 
....................................................................................

LEI Nº 2.613, DE 23 DE SETEMBRO DE 1955

Autoriza a União a criar uma Fundação 
denominada Serviço Social Rural.

....................................................................................
Art. 6º É devida ao S.S.R. a contribuição de 3% 

(três por cento) sobre a soma paga mensalmente aos 
seus empregados pelas pessoas naturais ou jurídicas 
que exerçam as atividades industriais adiante enume-
radas: (Vide Lei 5.097, de 1966) (Vide Decreto Lei nº 
1.146, de 1970) (Revogado pelo Decreto Lei nº 1.146, 
de 1970).
....................................................................................

§ 4º A contribuição devida por todos os empre-
gadores aos institutos e caixas de aposentadoria e 
pensões é acrescida de um adicional de 0,3% (três 
décimos por cento) sobre o total dos salários pagos e 
destinados ao Serviço Social Rural, ao qual será dire-
tamente entregue pelos respectivos órgãos arrecada-
dores. (Revogado pelo Decreto Lei nº 1.146, de 1970).
....................................................................................

LEI Nº 4.863, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1965

Reajusta os vencimentos dos servido-
res civis e militares, altera as alíquotas dos 
impostos de renda, importação, consumo e 
selo e da quota de previdência social, uni-
fica contribuições baseadas nas folhas de 
salários, e dá outras providências.

....................................................................................
Art. 35. A partir da vigência da presente Lei as 

contribuições arrecadadas pelos Institutos de Apo-
sentadoria e Pensões das empresas que lhe são vin-
culadas, e destinadas a outras entidades ou fundos, 
serão calculadas sobre a mesma base utilizada para o 
cálculo das contribuições de previdência, estarão sujei-
tas aos mesmos limites, prazos, condições e sanções 
e gozarão dos mesmos privilégios a elas atribuídos, 
inclusive no tocante à cobrança judicial, a cargo do 
respectivo instituto. 
....................................................................................

§ 2º As contribuições a que se refere este artigo 
integrarão, com as contribuições de previdência, uma 
taxa única de 28% (vinte e oito por cento) incidente, 
mensalmente sobre o salário de contribuição definido 
na legislação social e assim distribuída: 

 
 

LEI DELEGADA  
Nº 11, DE 11 DE OUTUBRO DE 1962

Cria a Superintendência de Política 
Agrária (SUPRA) e dá outras providências.

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

LEI Nº 4.504, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1964

Dispõe sobre o Estatuto da Terra, e dá 
outras providências.

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

LEI Nº 4.214, DE 2 DE MARÇO DE 1963 
(Revogada pela Lei nº 5.889, de 1973)

Dispõe sobre o “Estatuto do Traba-
lhador Rural”.

....................................................................................
Art. 158. Fica criado o Fundo de Assistência e Pre-

vidência ao Trabalhador Rural (FUNRURAL), destinado 
ao custeio da prestação de assistência médico-social 
ao trabalhador rural e seus dependentes, e que será 
constituído: (Redação dada pelo Decreto-Lei nº 276, 
de 1967) (Vide Decreto-Lei nº 276, de 1967)

I – da contribuição de 1% (um por cento), devi-
da pelo produtor sobre o valor comercial dos produtos 
rurais, e recolhida: (Incluído pelo Decreto-Lei nº 276, 
de 1967)

a) pelo adquirente ou consignatário, que fica sub-
-rogado, para esse fim, em todas as obrigações do 
produtor; (Incluído pelo Decreto-Lei nº 276, de 1967)

b) diretamente pelo produtor, quando ele próprio 
industrializar os produtos; (Incluído pelo Decreto-Lei 
nº 276, de 1967)

II – da contribuição a que se refere o art. 117, item 
II, da Lei número 4.504, de 30 de novembro de 1964; 
(Incluído pelo Decreto-Lei nº 276, de 1967)

III – dos juros de mora a que se refere o § 3º; 
(Incluído pelo Decreto-Lei nº 276, de 1967)
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IV – das multas aplicadas pela falta de recolhi-
mento das contribuições devidas, no prazo previsto no 
§ 3º, na forma que o regulamento dispuser.

§ 1º Entende-se como produto rural o que provém 
da lavoura, da pecuária e da atividade extrativa em fon-
te vegetal ou animal. (Redação dada pelo Decreto-Lei 
nº 276, de 1967)

§ 2º A contribuição de que trata o item I deste 
artigo incidirá somente sobre uma transferência da 
mercadoria e recairá sobre o valor dos produtos em 
natureza, já beneficiados, em estado de entrega ao 
mercado consumidor ou de transformação industrial. 
(Redação dada pelo Decreto-Lei nº 276, de 1967)

§ 3º As contribuições devidas ao FUNRURAL 
deverão ser recolhidas até o último dia do mês sub-
seqüente àquele a que se refiram, incorrendo as que 
forem recolhidas fora desse prazo em multa de 10% 
(dez por cento) e juros de mora de 1% (um por cento) 
ao mês, sem prejuízo das demais sanções fiscais pre-
vistas em lei. (Incluído pelo Decreto-Lei nº 276, de 1967)
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR  
Nº 11, DE 25 DE MAIO DE 1971

Institui o Programa de Assistência ao 
Trabalhador Rural, e dá outras providências.

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

LEI COMPLEMENTAR  
Nº 16, DE 30 DE OUTUBRO DE 1973

Altera a redação de dispositivos da 
Lei Complementar nº 11, de 25 de maio de 
1971, e dá outras providências.

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

LEI Nº 7.787, DE 30 DE JUNHO DE 1989

Dispõe sobre alterações na legislação 
de custeio da Previdência Social e dá ou-
tras providências.

....................................................................................
Art. 3º A contribuição das empresas em geral e 

das entidades ou órgãos a ela equiparados, destina-
da à Previdência Social, incidente sobre a folha de 
salários, será:

I – de 20% sobre o total das remunerações pagas 
ou creditadas, a qualquer título, no decorrer do mês, 
aos segurados empregados, avulsos, autônomos e 
administradores; (Expressão suspensa pela RSF nº 
14, de 1995
....................................................................................

§ 1º A alíquota de que trata o inciso I abrange as 
contribuições para o salário-família, para o salário-ma-

ternidade, para o abono anual e para o PRORURAL, 
que ficam suprimidas a partir de 1º de setembro, assim 
como a contribuição básica para a Previdência Social.
....................................................................................

LEI Nº 8.315, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1991

Dispõe sobre a criação do Serviço Na-
cional de Aprendizagem Rural (Senar) nos 
termos do art. 62 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias.

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

LEI Nº 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991

Dispõe sobre a organização da Segu-
ridade Social, institui Plano de Custeio, e 
dá outras providências.

....................................................................................
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, des-

tinada à Seguridade Social, além do disposto no art. 
23, é de: 6

I – vinte por cento sobre o total das remunera-
ções pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, 
durante o mês, aos segurados empregados e traba-
lhadores avulsos que lhe prestem serviços, destinadas 
a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, 
inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a for-
ma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de 
reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente 
prestados, quer pelo tempo à disposição do emprega-
dor ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do 
contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo 
de trabalho ou sentença normativa. (Redação dada 
pela Lei nº 9.876, de 1999).
....................................................................................

III – vinte por cento sobre o total das remunera-
ções pagas ou creditadas a qualquer título, no decorrer 
do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe 
prestem serviços; (Incluído pela Lei nº 9.876, de 1999).
....................................................................................

CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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 
fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na 
harmonia social e comprometida, na ordem interna e 
internacional, com a solução pacífica das controvér-
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sias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte 
Constituição da República Federativa do Brasil:
....................................................................................

Art. 167. São vedados:
....................................................................................

XI – a utilização dos recursos provenientes das 
contribuições sociais de que trata o art. 195, I, a, e II, 
para a realização de despesas distintas do pagamento 
de benefícios do regime geral de previdência social de 
que trata o art. 201. (Incluído pela Emenda Constitu-
cional nº 20, de 1998)

§ 1º Nenhum investimento cuja execução ultra-
passe um exercício financeiro poderá ser iniciado sem 
prévia inclusão no plano plurianual, ou sem lei que auto-
rize a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade.

§ 2º Os créditos especiais e extraordinários terão 
vigência no exercício financeiro em que forem autoriza-
dos, salvo se o ato de autorização for promulgado nos 
últimos quatro meses daquele exercício, caso em que, 
reabertos nos limites de seus saldos, serão incorpora-
dos ao orçamento do exercício financeiro subseqüente.

§ 3º A abertura de crédito extraordinário somente 
será admitida para atender a despesas imprevisíveis 
e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção 
interna ou calamidade pública, observado o disposto 
no art. 62.

§ 4º É permitida a vinculação de receitas próprias 
geradas pelos impostos a que se referem os arts. 155 
e 156, e dos recursos de que tratam os arts. 157, 158 
e 159, I, a e b, e II, para a prestação de garantia ou 
contragarantia à União e para pagamento de débitos 
para com esta. (Incluído pela Emenda Constitucional 
nº 3, de 1993)
....................................................................................

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valo-
rização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem 
por fim assegurar a todos existência digna, conforme 
os ditames da justiça social, observados os seguintes 
princípios:
....................................................................................

III – função social da propriedade;
....................................................................................

VII – redução das desigualdades regionais e 
sociais;
....................................................................................

Art. 184. Compete à União desapropriar por inte-
resse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural 
que não esteja cumprindo sua função social, mediante 
prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária, 
com cláusula de preservação do valor real, resgatáveis 
no prazo de até vinte anos, a partir do segundo ano 
de sua emissão, e cuja utilização será definida em lei.
....................................................................................

§ 4º O orçamento fixará anualmente o volume to-
tal de títulos da dívida agrária, assim como o montan-
te de recursos para atender ao programa de reforma 
agrária no exercício
....................................................................................

Art. 192. O sistema financeiro nacional, estrutura-
do de forma a promover o desenvolvimento equilibrado 
do País e a servir aos interesses da coletividade, em 
todas as partes que o compõem, abrangendo as co-
operativas de crédito, será regulado por leis comple-
mentares que disporão, inclusive, sobre a participação 
do capital estrangeiro nas instituições que o integram. 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 40, de 
2003) (Vide Lei nº 8.392, de 1991)

I – (Revogado).
II – (Revogado).
III – (Revogado)
a) (Revogado)
b) (Revogado)
IV – (Revogado)
V -(Revogado)
VI – (Revogado)
VII – (Revogado)
VIII – (Revogado)
§ 1º (Revogado)
§ 2º (Revogado)
§ 3º (Revogado)

....................................................................................
Art. 195. A seguridade social será financiada por 

toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos ter-
mos da lei, mediante recursos provenientes dos orça-
mentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais: 

I – do empregador, da empresa e da entidade a 
ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre: (Reda-
ção dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)

a) a folha de salários e demais rendimentos do 
trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pes-
soa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo 
empregatício; (Incluído pela Emenda Constitucional 
nº 20, de 1998)

b) a receita ou o faturamento; (Incluído pela Emen-
da Constitucional nº 20, de 1998)

c) o lucro; (Incluído pela Emenda Constitucional 
nº 20, de 1998)

II – do trabalhador e dos demais segurados da 
previdência social, não incidindo contribuição sobre 
aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral 
de previdência social de que trata o art. 201; (Reda-
ção dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)

III – sobre a receita de concursos de prognósticos.
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IV – do importador de bens ou serviços do ex-
terior, ou de quem a lei a ele equiparar. (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)

§ 1º As receitas dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios destinadas à seguridade social cons-
tarão dos respectivos orçamentos, não integrando o 
orçamento da União.

§ 2º A proposta de orçamento da seguridade so-
cial será elaborada de forma integrada pelos órgãos 
responsáveis pela saúde, previdência social e assis-
tência social, tendo em vista as metas e prioridades 
estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias, asse-
gurada a cada área a gestão de seus recursos.

§ 3º A pessoa jurídica em débito com o sistema 
da seguridade social, como estabelecido em lei, não 
poderá contratar com o Poder Público nem dele re-
ceber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. 
(Vide Medida Provisória nº 526, de 2011) (Vide Lei nº 
12.453, de 2011)

§ 4º A lei poderá instituir outras fontes destinadas 
a garantir a manutenção ou expansão da seguridade 
social, obedecido o disposto no art. 154, I.

§ 5º Nenhum benefício ou serviço da seguridade 
social poderá ser criado, majorado ou estendido sem 
a correspondente fonte de custeio total.

§ 6º As contribuições sociais de que trata este 
artigo só poderão ser exigidas após decorridos noventa 
dias da data da publicação da lei que as houver insti-
tuído ou modificado, não se lhes aplicando o disposto 
no art. 150, III, “b”.

§ 7º São isentas de contribuição para a seguri-
dade social as entidades beneficentes de assistência 
social que atendam às exigências estabelecidas em lei.

§ 8º O produtor, o parceiro, o meeiro e o arren-
datário rurais e o pescador artesanal, bem como os 
respectivos cônjuges, que exerçam suas atividades 
em regime de economia familiar, sem empregados 
permanentes, contribuirão para a seguridade social 
mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resul-
tado da comercialização da produção e farão jus aos 
benefícios nos termos da lei. (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 20, de 1998)

§ 9º As contribuições sociais previstas no inciso I 
do  caput deste artigo poderão ter alíquotas ou bases 
de cálculo diferenciadas, em razão da atividade econô-
mica, da utilização intensiva de mão-de-obra, do porte 
da empresa ou da condição estrutural do mercado de 
trabalho. (Redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 47, de 2005)

§ 10. A lei definirá os critérios de transferência de 
recursos para o sistema único de saúde e ações de 
assistência social da União para os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios, e dos Estados para os Municí-

pios, observada a respectiva contrapartida de recursos. 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)

§ 11. É vedada a concessão de remissão ou anis-
tia das contribuições sociais de que tratam os incisos I, 
a, e II deste artigo, para débitos em montante superior 
ao fixado em lei complementar. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 20, de 1998)

§ 12. A lei definirá os setores de atividade eco-
nômica para os quais as contribuições incidentes na 
forma dos incisos I, b; e IV do  caput, serão não-cu-
mulativas. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, 
de 19-12-2003)

§ 13. Aplica-se o disposto no § 12 inclusive na 
hipótese de substituição gradual, total ou parcial, da 
contribuição incidente na forma do inciso I, a, pela in-
cidente sobre a receita ou o faturamento. (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 42, de 19-12-2003)
....................................................................................

EMENDA CONSTITUCIONAL  
Nº 20, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1998

Modifica o sistema de previdência so-
cial, estabelece normas de transição e dá 
outras providências.

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

EMENDA CONSTITUCIONAL  
Nº 42, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2003

Altera o Sistema Tributário Nacional e 
dá outras providências.

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 artigos da Constituição a seguir enume-
rados passam a vigorar com as seguintes alterações:
....................................................................................

“Art. 195.  ...........................................................
....................................................................................

§ 13. Aplica-se o disposto no § 12 inclusive na 
hipótese de substituição gradual, total ou parcial, da 
contribuição incidente na forma do inciso I, a, pela in-
cidente sobre a receita ou o faturamento.”(NR)
....................................................................................

MEDIDA PROVISÓRIA  
Nº 540, DE 2 DE AGOSTO DE 2011

Institui o Regime Especial de Reinte-
gração de Valores Tributários para as Em-
presas Exportadoras – REINTEGRA; dispõe 
sobre a redução do Imposto sobre Produtos 
Industrializados – IPI à indústria automo-
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tiva; altera a incidência das contribuições 
previdenciárias devidas pelas empresas 
que menciona, e dá outras providências.

A Presidenta da República, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a se-
guinte Medida Provisória, com força de lei: 

Art. 1º Fica instituído o Regime Especial de Rein-
tegração de Valores Tributários para as Empresas Ex-
portadoras – REINTEGRA, com o objetivo de reintegrar 
valores referentes a custos tributários residuais existen-
tes nas suas cadeias de produção. (Produção de efeito)

Art. 2º No âmbito do REINTEGRA, a pessoa ju-
rídica produtora que efetue exportação de bens ma-
nufaturados no País poderá apurar valor para fins de 
ressarcir parcial ou integralmente o resíduo tributário 
existente na sua cadeia de produção. (Produção de 
efeito)

§ 1º O valor será calculado mediante a aplicação 
de percentual estabelecido pelo Poder Executivo sobre 
a receita decorrente da exportação de bens produzidos 
pela pessoa jurídica referida no  caput. 

§ 2º O Poder Executivo poderá fixar o percentual 
de que trata o § 1º entre zero e 3% (três por cento), 
bem como poderá diferenciar o percentual aplicável por 
setor econômico e tipo de atividade exercida. 

§ 3º Para os efeitos deste artigo, considera-se 
bem manufaturado no País aquele:

I – classificado em código da Tabela de Incidência 
do Imposto sobre Produtos Industrializados relaciona-
do em ato do Poder Executivo; e

II – cujo custo dos insumos importados não ul-
trapasse o limite percentual do preço de exportação, 
conforme definido em relação discriminada por tipo 
de bem, constante do ato referido no inciso I deste 
parágrafo. 

§ 4º A pessoa jurídica utilizará o valor apurado 
para:

I – efetuar compensação com débitos próprios, 
vencidos ou vincendos, relativos a tributos administra-
dos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, ob-
servada a legislação específica aplicável à matéria; ou

II – solicitar seu ressarcimento em espécie, nos 
termos e condições estabelecidos pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil. 

§ 5º Para os fins deste artigo, considera-se expor-
tação a venda direta ao exterior ou a empresa comer-
cial exportadora com o fim específico de exportação 
para o exterior. 

§ 6º O disposto neste artigo não se aplica a:
I – empresa comercial exportadora; e
II – bens que tenham sido importados. 

§ 7º A empresa comercial exportadora fica obri-
gada ao recolhimento do valor atribuído à empresa 
produtora vendedora se:

I – revender, no mercado interno, os produtos 
adquiridos para exportação; ou

II – no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, con-
tado da data da emissão da nota fiscal de venda pela 
empresa produtora, não houver efetuado a exportação 
dos produtos para o exterior. 

§ 8º O recolhimento do valor referido no § 7º de-
verá ser efetuado até o décimo dia subsequente ao do 
vencimento do prazo estabelecido para a efetivação da 
exportação, acrescido de multa de mora ou de ofício 
e de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema 
Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, para 
títulos federais, acumulada mensalmente, calculados 
a partir do primeiro dia do mês subsequente ao da 
emissão da nota fiscal de venda dos produtos para 
a empresa comercial exportadora até o último dia do 
mês anterior ao do pagamento, e de um por cento no 
mês do pagamento. 

Art. 3º O REINTEGRA aplicar-se-á às exporta-
ções realizadas até 31 de dezembro de 2012. (Produ-
ção de efeito)

Art. 4º O art. 1o da Lei nº 11.774, de 17 de setem-
bro de 2008, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 1º As pessoas jurídicas, nas hipóteses de 
aquisição no mercado interno ou de importação de 
máquinas e equipamentos destinados à produção de 
bens e prestação de serviços, poderão optar pelo des-
conto dos créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e 
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade 
Social – COFINS de que tratam o inciso III do § 1o do 
art. 3o da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, 
o inciso III do § 1º do art. 3º da Lei nº 10.833, de 29 de 
dezembro de 2003, e o § 4º do art. 15 da Lei nº 10.865, 
de 30 de abril de 2004, da seguinte forma:

I – no prazo de 11 (onze) meses, no caso de 
aquisições ocorridas em agosto de 2011;

II – no prazo de 10 (dez) meses, no caso de aqui-
sições ocorridas em setembro de 2011;

III – no prazo de 9 (nove) meses, no caso de 
aquisições ocorridas em outubro de 2011;

IV – no prazo de 8 (oito) meses, no caso de aqui-
sições ocorridas em novembro de 2011;

V – no prazo de 7 (sete) meses, no caso de aqui-
sições ocorridas em dezembro de 2011;

VI – no prazo de 6 (seis) meses, no caso de aqui-
sições ocorridas em janeiro de 2012;

VII – no prazo de 5 (cinco) meses, no caso de 
aquisições ocorridas em fevereiro de 2012;

VIII – no prazo de 4 (quatro) meses, no caso de 
aquisições ocorridas em março de 2012;
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IX – no prazo de 3 (três) meses, no caso de aqui-
sições ocorridas em abril de 2012;

X – no prazo de 2 (dois) meses, no caso de aqui-
sições ocorridas em maio de 2012;

XI – no prazo de 1 (um) mês, no caso de aquisi-
ções ocorridas em junho de 2012; e

XII – imediatamente, no caso de aquisições ocor-
ridas a partir de julho de 2012. 

§ 1º Os créditos de que trata este artigo serão 
determinados:

I – mediante a aplicação dos percentuais previs-
tos no  caput do art. 2º da Lei nº 10.637, de 2002, e 
no  caput do art. 2º da Lei nº 10.833, de 2003, sobre 
o valor correspondente ao custo de aquisição do bem, 
no caso de aquisição no mercado interno; ou

II – na forma prevista no § 3º do art. 15 da Lei nº 
10.865, de 2004, no caso de importação. 

§ 2º O disposto neste artigo aplica-se aos bens 
novos adquiridos ou recebidos a partir da data de pu-
blicação desta Medida Provisória. 

§ 3º O regime de desconto de créditos no prazo 
de 12 (doze) meses continua aplicável aos bens no-
vos adquiridos ou recebidos a partir do mês de maio 
de 2008 e anteriormente à data de publicação desta 
Medida Provisória.” (NR) 

Art. 5º As empresas fabricantes, no País, de 
produtos classificados nas Posições 87.01 a 87.06 da 
Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos In-
dustrializados – TIPI, aprovada pelo Decreto nº 6.006, 
de 28 de dezembro de 2006, observados os limites 
previstos nos incisos I e II do art. 4º do Decreto-Lei nº 
1.199, de 27 de dezembro de 1971, poderão usufruir 
da redução das alíquotas do IPI, mediante ato do Poder 
Executivo, com o objetivo de estimular a competitivida-
de, a agregação de conteúdo nacional, o investimento, 
a inovação tecnológica e a produção local. 

§ 1º A redução de que trata o  caput:
I – deverá observar, atendidos os requisitos es-

tabelecidos em ato do Poder Executivo, níveis de in-
vestimento, de inovação tecnológica e de agregação 
de conteúdo nacional; 

II – poderá ser usufruída até 31 de julho de 2016; e
III – abrangerá os produtos indicados em ato do 

Poder Executivo. 
§ 2º Para fins deste artigo, o Poder Executivo 

definirá:
I – os percentuais da redução de que trata o  ca-

put, podendo diferenciá-los por tipo de produto, tendo 
em vista os critérios estabelecidos no § 1º; e

II – a forma de habilitação da pessoa jurídica. 
§ 3º A redução de que trata o  caput poderá ser 

usufruída em conjunto com os benefícios previstos 
nos arts. 11-A e 11-B da Lei nº 9.440, de 14 de março 

de 1997, e no art. 1o na Lei nº 9.826, de 23 de agosto 
de 1999, e, ainda, cumulativamente com o regime es-
pecial de tributação de que trata o art. 56 da Medida 
Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, nos 
termos, limites e condições estabelecidos em ato do 
Poder Executivo. 

Art. 6º A redução de que trata o art. 5º aplica-se 
aos produtos de procedência estrangeira classificados 
nas posições 87.01 a 87.06 da TIPI, observado o dis-
posto no inciso III do § 1º do art. 5º, atendidos os limites 
e condições estabelecidos em ato do Poder Executivo. 

Parágrafo único. Respeitados os acordos inter-
nacionais dos quais a República Federativa do Brasil 
seja signatária, o disposto no  caput aplica-se somente 
no caso de saída dos produtos importados de esta-
belecimento importador pertencente a pessoa jurídica 
fabricante que atenda aos requisitos mencionados nos 
§§ 1º e 2º do art. 5º. 

Art. 7º Até 31 de dezembro de 2012, a contribuição 
devida pelas empresas que prestam exclusivamente 
os serviços de tecnologia da informação – TI e tecno-
logia da informação e comunicação – TIC, referidos no 
§ 4º do art. 14 da Lei nº 11.774, de 2008, incidirá sobre 
o valor da receita bruta, excluídas as vendas cance-
ladas e os descontos incondicionais concedidos, em 
substituição às contribuições previstas nos incisos I e 
III do art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, 
à alíquota de 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por 
cento). (Vigência)

Parágrafo único. Durante a vigência deste arti-
go, as empresas abrangidas pelo  caput não farão 
jus às reduções previstas no  caput do art. 14 da Lei 
nº 11.774, de 2008. 

Art. 8º Até 31 de dezembro de 2012, contribuirão 
sobre o valor da receita bruta, excluídas as vendas 
canceladas e os descontos incondicionais concedi-
dos, à alíquota de 1,5% (um inteiro e cinco décimos 
por cento), em substituição às contribuições previstas 
nos incisos I e III do art. 22 da Lei nº 8.212, de 1991, 
as empresas que fabriquem os produtos classificados 
na Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos In-
dustrializados – TIPI, aprovada pelo Decreto no 6.006, 
de 2006: (Vigência)

I – nos códigos 3926.20.00, 40.15, 42.03, 43.03, 
4818.50.00, 63.01 a 63.05, 6812.91.00, 9404.90.00 e 
nos Capítulos 61 e 62;

II – nos códigos 4202.11.00, 4202.21.00, 
4202.31.00, 4202.91.00, 4205.00.00, 6309.00, 64.01 
a 64.06; e

III – nos códigos 94.01 a 94.03. 
Parágrafo único. No caso de empresas que se 

dediquem a outras atividades, além das previstas no  
caput, o cálculo da contribuição obedecerá:
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I – ao disposto no  caput quanto à parcela da re-
ceita bruta correspondente aos produtos relacionados 
nos seus incisos I a III; e

II – ao disposto nos incisos I e III do art. 22 da 
Lei nº 8.212, de 1991, reduzindo-se o valor da contri-
buição a recolher ao percentual resultante da razão 
entre receita bruta de atividades não relacionadas à 
fabricação dos produtos arrolados nos incisos I a III 
do  caput e a receita bruta total. 

Art. 9º Para fins do disposto nos arts. 7º e 8º: 
(Vigência)

I – a receita bruta deve ser considerada sem o 
ajuste de que trata o inciso VIII do art. 183 da Lei nº 
6.404, de 15 de dezembro de 1976;

II – exclui-se da base de cálculo das contribuições 
a receita bruta de exportações; 

III – a data de recolhimento das contribuições 
obedecerá ao disposto na alínea b do inciso I do art. 
30 da Lei nº 8.212, de 1991;

IV – a União compensará o Fundo do Regime 
Geral de Previdência Social, de que trata o art. 68 da 
Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, no 
valor correspondente à estimativa de renúncia previ-
denciária decorrente da desoneração, de forma a não 
afetar a apuração do resultado financeiro do Regime 
Geral de Previdência Social; e

V – com relação às contribuições de que tratam 
os arts. 7º e 8º, as empresas continuam sujeitas ao 
cumprimento demais obrigações previstas na legisla-
ção previdenciária. 

Art. 10. Ato do Poder Executivo instituirá comis-
são tripartite com a finalidade de acompanhar e avaliar 
a implementação das medidas de que tratam os arts. 
7º a 9º, formada por representantes dos trabalhadores 
e empresários dos setores econômicos ali indicados, 
bem como do Poder Executivo federal. 

Art. 11. O art. 1º da Medida Provisória nº 2.199-
14, de 24 de agosto de 2001, passa a vigorar acrescido 
dos §§ 1º-A e 3º-A: 

“§ 1º-A. As pessoas jurídicas fabricantes de má-
quinas, equipamentos, instrumentos e dispositivos, 
baseados em tecnologia digital, voltados para o pro-
grama de inclusão digital com projeto aprovado nos 
termos do  caput terão direito à isenção do imposto 
sobre a renda e do adicional, calculados com base no 
lucro da exploração.” (NR) 

“§ 3º-A. No caso de projeto de que trata o § 1º-A 
que já esteja sendo utilizado para o beneficio fiscal nos 
termos do  caput, o prazo de fruição passa a ser de 
dez anos contado a partir da data de publicação da Me-
dida Provisória nº 540, de 2 de agosto de 2011.” (NR) 

Art. 12. O art. 28 da Lei nº 11.196, de 21 de novem-
bro de 2005, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 28.  .............................................................
....................................................................................

VI – máquinas automáticas de processamento 
de dados, portáteis, sem teclado, que tenham uma 
unidade central de processamento com entrada e sa-
ída de dados por meio de uma tela sensível ao toque 
de área superior a 140 cm2 e inferior a 600 cm2, e que 
não possuam função de comando remoto (Tablet PC) 
classificadas na subposição 8471.41 da TIPI, produ-
zidas no País conforme processo produtivo básico 
estabelecido pelo Poder Executivo.” (NR) 

Art. 13. O art. 19-A da Lei nº 11.196, de 2005, 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 19-A. A pessoa jurídica poderá excluir do lu-
cro líquido, para efeito de apuração do lucro real e da 
base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro 
Líquido – CSLL, os dispêndios efetivados em projeto 
de pesquisa científica e tecnológica e de inovação 
tecnológica a ser executado por Instituição Científi-
ca e Tecnológica – ICT, a que se refere o inciso V do  
caput do art. 2º da Lei nº 10.973, de 2 de dezembro 
de 2004, ou por entidades científicas e tecnológicas 
privadas, sem fins lucrativos, conforme regulamento.
..........................................................................” (NR) 

Art. 14. Os cigarros classificados no código 
2402.20.00 da Tabela de Incidência do Imposto sobre 
Produtos Industrializados – TIPI, aprovada pelo Decreto 
nº 6.006, de 2006, de fabricação nacional ou importa-
dos, excetuados os classificados no Ex 01, ficam su-
jeitos ao Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI 
à alíquota de 300% (trezentos por cento). (Vigência)

§ 1º É facultado ao Poder Executivo alterar a alí-
quota de que trata o  caput, observado o disposto no 
art. 4º, incisos I e II, do Decreto-Lei nº 1.199, de 1971. 

§ 2º O IPI será calculado mediante aplicação da 
alíquota sobre o valor tributável disposto no inciso I 
do art. 4º do Decreto-Lei nº 1.593, de 21 de dezem-
bro de 1977. 

Art. 15. A percentagem fixada pelo Poder Exe-
cutivo, em observância ao disposto no inciso I do art. 
4º do Decreto-Lei nº 1.593, de 1977, não poderá ser 
inferior a 15% (quinze por cento). (Vigência)

Art. 16. O IPI de que trata o art. 14 será apurado 
e recolhido uma única vez: (Vigência)

I – pelo estabelecimento industrial, em relação às 
saídas dos cigarros destinados ao mercado interno; ou

II – pelo importador, no desembaraço aduaneiro 
dos cigarros de procedência estrangeira. 

§ 1º Na hipótese de adoção de preços diferen-
ciados em relação a uma mesma marca comercial de 
cigarro, prevalecerá, para fins de apuração e recolhi-
mento do IPI, o maior preço de venda no varejo prati-
cado no território nacional. 
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§ 2º A Secretaria da Receita Federal do Brasil 
divulgará, por meio de seu sítio na Internet, o nome 
das marcas comerciais de cigarros e os preços de 
venda no varejo de que trata o § 1o, bem como a data 
de início da sua vigência. 

Art. 17. A pessoa jurídica industrial ou importa-
dora dos cigarros referidos no art. 14 poderá optar por 
regime especial de apuração e recolhimento do IPI, 
no qual o valor do imposto será obtido pelo somatório 
de duas parcelas, calculadas mediante a utilização de 
alíquotas: (Vigência)

I – ad valorem, observado o disposto no § 2º 
do art. 14; e

II – específica, fixada em reais por vintena, tendo 
por base as características físicas do produto. 

§ 1º O Poder Executivo fixará as alíquotas do 
regime especial de que trata o  caput:

I – em percentagem não superior a 1/3 (um terço) 
da alíquota de que trata  caput do art. 14, em relação 
à alíquota ad valorem; ou

II – em valor não inferior a R$ 0,80 (oitenta cen-
tavos de real), em relação à alíquota específica. 

§ 2º As disposições contidas no art. 16 também se 
aplicam ao IPI devido pelas pessoas jurídicas optantes 
pelo regime especial de que trata o  caput. 

§ 3º A propositura pela pessoa jurídica de ação 
judicial questionando os termos do regime especial 
de que trata o  caput implica desistência da opção e 
incidência do IPI na forma do art. 14. 

Art. 18. A opção pelo regime especial previsto no 
art. 17 será exercida pela pessoa jurídica em relação 
a todos os estabelecimentos, até o último dia útil do 
mês de dezembro de cada ano-calendário, produzin-
do efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário 
subsequente ao da opção. (Vigência)

§ 1º A opção a que se refere este artigo será 
automaticamente prorrogada para o ano calendário 
seguinte, salvo se a pessoa jurídica dela desistir, nos 
termos e condições estabelecidas pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil.

§ 2º No ano-calendário em que a pessoa jurídi-
ca iniciar atividades de produção ou importação de 
cigarros de que trata o art. 14, a opção pelo regime 
especial poderá ser exercida em qualquer data, pro-
duzindo efeitos a partir do primeiro dia do mês subse-
quente ao da opção. 

§ 3º Excepcionalmente no ano-calendário de 
2011, a opção a que se refere o  caput poderá ser exer-
cida até o último dia útil do terceiro mês subsequente 
ao da publicação desta Medida Provisória, produzindo 
efeitos a partir do primeiro dia do mês subsequente 
ao da opção. 

§ 4º A Secretaria da Receita Federal do Brasil 
divulgará, por meio de seu sítio na Internet, o nome 
das pessoas jurídicas optantes na forma deste artigo, 
bem como a data de início da respectiva opção. 

Art. 19. Nas hipóteses de infração à legislação 
do IPI, a exigência de multas e juros de mora dar-se-
-á em conformidade com as normas gerais desse im-
posto. (Vigência)

Art. 20. O Poder Executivo poderá fixar preço mí-
nimo de venda no varejo de cigarros classificados no 
código 2402.20.00 da TIPI, válido em todo o território 
nacional, abaixo do qual fica proibida a sua comercia-
lização. (Vigência)

§ 1º A Secretaria da Receita Federal do Brasil apli-
cará pena de perdimento aos cigarros comercializados 
em desacordo com o disposto no  caput, sem prejuízo 
das sanções penais cabíveis na hipótese de produtos 
introduzidos clandestinamente em território nacional. 

§ 2º Fica vedada, pelo prazo de 5 (cinco) anos-
-calendário, a comercialização de cigarros pela pessoa 
jurídica enquadrada por descumprimento ao disposto 
no  caput. 

§ 3º Fica sujeito ao cancelamento do registro es-
pecial de fabricante de cigarros de que trata o art. 1º 
do Decreto-Lei nº 1.593, de 1977, o estabelecimento 
industrial que:

I – divulgar tabela de preços de venda no varejo 
em desacordo com o disposto no  caput; ou

II – comercializar cigarros a pessoa jurídica en-
quadrada na hipótese do § 2º. 

Art. 21. O art. 8º da Lei nº 10.865, de 30 de abril 
de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação: 
(Vigência)

“Art. 8º  ...............................................................
....................................................................................

§ 21. A alíquota de que trata o inciso II do  ca-
put fica acrescida de 1,5 (um inteiro e cinco décimos) 
pontos percentuais, na hipótese da importação dos 
bens classificados na Tabela de Incidência do Imposto 
sobre Produtos Industrializados – TIPI, aprovada pelo 
Decreto nº 6.006, de 28 de dezembro de 2006:

I – nos códigos 3926.20.00, 40.15, 42.03, 43.03, 
4818.50.00, 63.01 a 63.05, 6812.91.00, 9404.90.00 e 
nos Capítulos 61 e 62;

II – nos códigos 4202.11.00, 4202.21.00, 
4202.31.00, 4202.91.00, 4205.00.00;

III – nos códigos 6309.00, 64.01 a 64.06; e
IV – nos códigos 94.01 a 94.03.” (NR) 
Art. 22. O Poder Executivo regulamentará o dis-

posto nos arts. 1º a 3º, 7º a 10 e 14 a 20 desta Medi-
da Provisória. 

Art. 23. Esta Medida Provisória entra em vigor na 
data de sua publicação. 
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§ 1º Os arts. 1º a 3º produzirão efeitos somente 
após a sua regulamentação. 

§ 2º Os arts. 7º a 9º e 14 a 21 entram em vigor 
no primeiro dia do quarto mês subsequente à data de 
sua publicação.

Art. 24. Ficam revogados:
I – a partir de 1º de julho de 2012, o art. 1º da Lei 

nº 11.529, de 22 de outubro de 2007; e
II – a partir da data de entrada em vigor dos arts. 

14 a 20 desta Medida Provisória, o art. 6º do Decreto-
-Lei nº 1.593, de 21 de dezembro de 1977. 

Brasília, 2 de agosto de 2011; 190º da Indepen-
dência e 123º da República. – DILMA ROUSSEFF 
– Guido Mantega – Fernando Damata Pimentel – 
Aloizio Mercadante.
....................................................................................

PROJETO DE LEI Nº 442, DE 2011

Altera as alíquotas das contribuições 
compulsórias dos empregadores sobre a 
folha de salários, destinadas às entidades 
privadas de serviço social, de formação 
profissional e de fomento empresarial, e 
dá outras providências.

....................................................................................
Sala das Sessões, 9 de agosto de 2011. – Sena-

dor Ataídes Oliveira.

(Às Comissões de Agricultura e Reforma 
Agrária; e de Assuntos Econômicos, cabendo 
à última a decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 468, DE 2011 

Dispõe sobre a criação de Zona de 
Processamento de Exportação (ZPE) nos 
municípios de Eliseu Martins e Pavussu, 
no Estado do Piauí.

O Congresso NacionaL decreta:
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a criar Zona 

de Processamento de Exportação (ZPE) nos municí-
pios de Eliseu Martins e Pavussu, no Estado do Piauí.

Parágrafo Único. A Zona de Processamento de 
Exportação de que trata este artigo terá a sua criação, 
características, objetivos e funcionamento regulados 
pela Lei nº 11.508, de 20 de julho de 2007, e pela le-
gislação pertinente.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data da sua 
publicação.

Justificação

As Zonas de Processamento de Exprtação são 
áreas de livre comércio, destinadas à instalação de 

empresas voltadas para a produção de bens a serem 
comercializados exclusivamente no exterior. 

São iniciativas exitosas em diversos países. Inter-
nacionalmente são conhecidas como export processing 
zones. A Organização Internacional do Trabalho (ILO 
– International Labour Organization) distribui estudo 
com dados de 2006 informando a existência de 3.500 
zonas de processamento de exportação distribuídas 
em 130 países e geradoras de 66 milhões de empre-
gos. Destaca ainda a importância das ZPEs na China 
onde apenas naquele país existiam em 2006 40 mi-
lhões de trabalhadores em zonas de processamento 
de exportação.

Brevemente estará em pleno funcionamento a Es-
trada de Ferro Transnordestina ligando áreas centrais 
do nordeste brasileiro aos portos de Pecém no Ceará 
e Suape em Pernambuco. Esta ferrovia representa hoje 
o maior investimento do governo federal no estado do 
Piauí chegando a aproximadamente 1,3 bilhão de Re-
ais. Da extensão aproximada total de 1.700 quilômetros 
da ferrovia cerca de 420 km estão no estado do Piauí. 

Este empreendimento, cujo marco inicial situa-
-se nos municípios piauienses de Eliseu Martins e 
Pavussu, tornará possível o escoamento das riquezas 
geradas no nordeste brasileiro de forma muito mais 
econômica que o transporte rodoviário e permitirá que 
a produção da ZPE aqui proposta alcance o mercado 
internacional a custos competitivos. Essa é uma das 
principais exigências da Lei 11.508/2007, que estabe-
lece seja dada prioridade as propostas de criação de 
ZPE’s localizadas em áreas geográficas privilegiadas 
para a exportação.

Visando estimular a criação de bens industriais 
e insumos competitivos perante a economia globali-
zada o presente projeto vislumbra a área destinada 
a empreendimentos focados exclusivamente no co-
mércio exterior.

O sucesso comercial que atualmente percebe-
mos com as Zonas de Processamento de Exportações 
permitirá a expressiva parcela do interior do estado do 
Piauí se desenvolver economicamente com a implanta-
ção de novas plantas industriais promovendo a geração 
de empregos e conseqüentemente criando riquezas e 
diminuindo os desequilíbrios sociais e regionais entre 
as unidades da federação. 

A otimização da ferrovia Transnordestina passa 
pelo escoamento da produção agrícola e de produtos 
manufaturados com vistas à exportação. O país tem 
recebido uma grande quantidade de produtos importa-
dos, especialmente da China, em detrimento da nossa 
produção local. Acreditamos que a criação de novas 
ZPE’s pode contrabalançar, um pouco, essa situação 
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que já tem enormes reflexos na nossa economia e nos 
postos de trabalho brasileiros. 

Confiantes de que a proposição, tornada lei, esti-
mulará o desenvolvimento econômico e a criação sig-
nificativa de empregos, pedimos aos ilustres Pares que 
votem pela sua aprovação. – Senador Ciro Nogueira.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 11.508, DE 20 DE JULHO DE 2007

Mensagem de Veto

Dispõe sobre o regime tributário, cam-
bial e administrativo das Zonas de Pro-
cessamento de Exportação, e dá outras 
providências.

O Presidente da República, faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1o É o Poder Executivo autorizado a criar, nas 
regiões menos desenvolvidas, Zonas de Processamen-
to de Exportação (ZPE), sujeitas ao regime jurídico 
instituído por esta Lei, com a finalidade de reduzir de-
sequilíbrios regionais, bem como fortalecer o balanço 
de pagamentos e promover a difusão tecnológica e o 
desenvolvimento econômico e social do País.

Parágrafo único. As ZPE caracterizam-se como 
áreas de livre comércio com o exterior, destinadas 
à instalação de empresas voltadas para a produção 
de bens a serem comercializados no exterior, sendo 
consideradas zonas primárias para efeito de controle 
aduaneiro.

Art. 2o A criação de ZPE far-se-á por decreto, que 
delimitará sua área, à vista de proposta dos Estados 
ou Municípios, em conjunto ou isoladamente.

§ 1o A proposta a que se refere este artigo deverá 
satisfazer os seguintes requisitos:

I – indicação de localização adequada no que diz 
respeito a acesso a portos e aeroportos internacionais;

II – comprovação da disponibilidade da área des-
tinada a sediar a ZPE;

III – comprovação de disponibilidade financeira, 
considerando inclusive a possibilidade de aportes de 
recursos da iniciativa privada;

IV – comprovação de disponibilidade mínima de 
infra-estrutura e de serviços capazes de absorver os 
efeitos de sua implantação;

V – indicação da forma de administração da ZPE; 
e

VI – atendimento de outras condições que forem 
estabelecidas em regulamento.

§ 2o A administradora da ZPE deverá atender às 
instruções dos órgãos competentes do Ministério da 

Fazenda quanto ao fechamento da área, ao sistema 
de vigilância e aos dispositivos de segurança.

§ 3o A administradora da ZPE proverá as insta-
lações e os equipamentos necessários ao controle, à 
vigilância e à administração aduaneira local.

 § 4o O ato de criação de ZPE caducará: (Incluído 
pela Lei nº 11.732, de 2008)

 I – se, no prazo de 12 (doze) meses, contado da 
sua publicação, a administradora da ZPE não tiver ini-
ciado, efetivamente, as obras de implantação, de acordo 
com o cronograma previsto na proposta de criação; e 
(Incluído pela Lei nº 11.732, de 2008)

 II – se as obras de implantação não forem con-
cluídas, sem motivo justificado, no prazo de 12 (doze) 
meses, contado da data prevista para sua conclusão, 
constante do cronograma da proposta de criação. (In-
cluído pela Lei nº 11.732, de 2008)

 § 5o A solicitação de instalação de empresa em 
ZPE será feita mediante apresentação de projeto, na 
forma estabelecida em regulamento. (Incluído pela Lei 
nº 11.732, de 2008)

 Art. 3o Fica mantido o Conselho Nacional das Zo-
nas de Processamento de Exportação – CZPE, criado 
pelo art. 3o do Decreto-Lei no 2.452, de 29 de julho de 
1988, com competência para: (Redação dada pela Lei 
nº 11.732, de 2008)

 I – analisar as propostas de criação de ZPE; 
(Redação dada pela Lei nº 11.732, de 2008)

 II – aprovar os projetos industriais corresponden-
tes, observado o disposto no § 5o do art. 2o desta Lei; 
e (Redação dada pela Lei nº 11.732, de 2008)

 III – traçar a orientação superior da política das 
ZPE. (Redação dada pela Lei nº 11.732, de 2008)

 IV – (Revogado pela Lei nº 11.732, de 2008)
 § 1o Para fins de análise das propostas e apro-

vação dos projetos, o CZPE levará em consideração, 
entre outras que poderão ser fixadas em regulamen-
to, as seguintes diretrizes: (Redação dada pela Lei nº 
11.732, de 2008)

 I – (revogado); (Redação dada pela Lei nº 11.732, 
de 2008)

 II – (revogado); (Redação dada pela Lei nº 11.732, 
de 2008)

 III – atendimento às prioridades governamen-
tais para os diversos setores da indústria nacional e 
da política econômica global, especialmente para as 
políticas industrial, tecnológica e de comércio exterior; 
(Redação dada pela Lei nº 11.732, de 2008)

 IV – prioridade para as propostas de criação de 
ZPE localizada em área geográfica privilegiada para 
a exportação; e (Redação dada pela Lei nº 11.732, 
de 2008)
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 V – valor mínimo em investimentos totais na ZPE 
por empresa autorizada a operar no regime de que tra-
ta esta Lei, quando assim for fixado em regulamento. 
(Incluído pela Lei nº 11.732, de 2008)

§ 2o (VETADO)
 § 3o O CZPE estabelecerá mecanismos e formas 

de monitoramento do impacto da aplicação do regime 
de que trata esta Lei na indústria nacional. (Incluído 
pela Lei nº 11.732, de 2008)

 § 4o Na hipótese de constatação de impacto 
negativo à indústria nacional relacionado à venda 
de produto industrializado em ZPE para o mercado 
interno, o CZPE poderá propor: (Incluído pela Lei nº 
11.732, de 2008)

 I – elevação do percentual de receita bruta de-
corrente de exportação para o exterior, de que trata 
o  caput do art. 18 desta Lei; ou (Incluído pela Lei nº 
11.732, de 2008)

 II – vedação de venda para o mercado interno 
de produto industrializado em ZPE, enquanto persistir 
o impacto negativo à indústria nacional. (Incluído pela 
Lei nº 11.732, de 2008)

 § 5o O Poder Executivo, ouvido o CZPE, pode-
rá adotar as medidas de que trata o § 4o deste artigo. 
(Incluído pela Lei nº 11.732, de 2008)

 § 6o A apreciação dos projetos de instalação 
de empresas em ZPE será realizada de acordo com 
a ordem de protocolo no CZPE. (Incluído pela Lei nº 
11.732, de 2008)

Art. 4o O início do funcionamento de ZPE depen-
derá do prévio alfandegamento da respectiva área.

Parágrafo único. O Poder Executivo disporá sobre 
as instalações aduaneiras, os equipamentos de se-
gurança e de vigilância e os controles necessários ao 
seu funcionamento, bem como sobre as hipóteses de 
adoção de controle aduaneiro informatizado da ZPE e 
de dispensa de alfandegamento. (Redação dada pela 
Lei nº 11.732, de 2008)

Art. 5o É vedada a instalação em ZPE de empre-
sas cujos projetos evidenciem a simples transferência 
de plantas industriais já instaladas no País.

Parágrafo único. Não serão autorizadas, em ZPE, 
a produção, a importação ou exportação de:

I – armas ou explosivos de qualquer natureza, 
salvo com prévia autorização do Comando do Exército;

II – material radioativo, salvo com prévia auto-
rização da Comissão Nacional de Energia Nuclear 
– CNEN; e

III – outros indicados em regulamento.
Art. 6o (Revogado pela Lei nº 11.732, de 2008)
 Art. 6o-A. As importações ou as aquisições no 

mercado interno de bens e serviços por empresa auto-
rizada a operar em ZPE terão suspensão da exigência 

dos seguintes impostos e contribuições: (Incluído pela 
Lei nº 11.732, de 2008)

 I – Imposto de Importação; (Incluído pela Lei nº 
11.732, de 2008)

 II – Imposto sobre Produtos Industrializados – 
IPI; (Incluído pela Lei nº 11.732, de 2008)

 III – Contribuição para o Financiamento da Se-
guridade Social – Cofins; (Incluído pela Lei nº 11.732, 
de 2008)

 IV – Contribuição Social para o Financiamento 
da Seguridade Social devida pelo Importador de Bens 
Estrangeiros ou Serviços do Exterior – Cofins-Impor-
tação; (Incluído pela Lei nº 11.732, de 2008)

 V – Contribuição para o PIS/Pasep; (Incluído pela 
Lei nº 11.732, de 2008)

 VI – Contribuição para o PIS/Pasep-Importação; 
e (Incluído pela Lei nº 11.732, de 2008)

 VII – Adicional de Frete para Renovação da Ma-
rinha Mercante – AFRMM. (Incluído pela Lei nº 11.732, 
de 2008)

 § 1o A pessoa jurídica autorizada a operar em 
ZPE responde pelos impostos e contribuições com a 
exigibilidade suspensa na condição de: (Incluído pela 
Lei nº 11.732, de 2008)

 I – contribuinte, nas operações de importação, em 
relação ao Imposto de Importação, ao IPI, à Contribui-
ção para o PIS/Pasep-Importação, à Cofins-Importação 
e ao AFRMM; e (Incluído pela Lei nº 11.732, de 2008)

 II – responsável, nas aquisições no mercado 
interno, em relação ao IPI, à Contribuição para o PIS/
Pasep e à Cofins. (Incluído pela Lei nº 11.732, de 2008)

 § 2o A suspensão de que trata o  caput deste 
artigo, quando for relativa a máquinas, aparelhos, ins-
trumentos e equipamentos, aplica-se a bens, novos 
ou usados, para incorporação ao ativo imobilizado da 
empresa autorizada a operar em ZPE. (Incluído pela 
Lei nº 11.732, de 2008)

 § 3o Na hipótese de importação de bens usados, 
a suspensão de que trata o  caput deste artigo será 
aplicada quando se tratar de conjunto industrial e que 
seja elemento constitutivo da integralização do capital 
social da empresa. (Incluído pela Lei nº 11.732, de 2008)

 § 4o Na hipótese do § 2o deste artigo, a pessoa 
jurídica que não incorporar o bem ao ativo imobilizado 
ou revendê-lo antes da conversão em alíquota 0 (zero) 
ou em isenção, na forma dos §§ 7o e 8o deste artigo, 
fica obrigada a recolher os impostos e contribuições 
com a exigibilidade suspensa acrescidos de juros e 
multa de mora, na forma da lei, contados a partir da 
data da aquisição no mercado interno ou de registro 
da declaração de importação correspondente. (Inclu-
ído pela Lei nº 11.732, de 2008)
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 § 5o As matérias-primas, produtos intermediários 
e materiais de embalagem, importados ou adquiridos 
no mercado interno por empresa autorizada a operar 
em ZPE com a suspensão de que trata o  caput des-
te artigo deverão ser integralmente utilizados no pro-
cesso produtivo do produto final. (Incluído pela Lei nº 
11.732, de 2008)

 § 6o Nas notas fiscais relativas à venda para em-
presa autorizada a operar na forma do  caput deste 
artigo deverá constar a expressão “Venda Efetuada 
com Regime de Suspensão”, com a especificação do 
dispositivo legal correspondente. (Incluído pela Lei nº 
11.732, de 2008)

 § 7o Na hipótese da Contribuição para o PIS/
Pasep, da Cofins, da Contribuição para o PIS/Pasep-
-Importação, da Cofins-Importação e do IPI, relativos 
aos bens referidos no § 2o deste artigo, a suspensão 
de que trata este artigo converte-se em alíquota 0% 
(zero por cento) depois de cumprido o compromisso 
de que trata o  caput do art. 18 desta Lei e decorrido 
o prazo de 2 (dois) anos da data de ocorrência do fato 
gerador. (Incluído pela Lei nº 11.732, de 2008)

 § 8o Na hipótese do Imposto de Importação e 
do AFRMM, a suspensão de que trata este artigo, se 
relativos: (Incluído pela Lei nº 11.732, de 2008)

 I – aos bens referidos no § 2o deste artigo, conver-
te-se em isenção depois de cumprido o compromisso 
de que trata o  caput do art. 18 desta Lei e decorrido 
o prazo de 5 (cinco) anos da data de ocorrência do 
fato gerador; e (Incluído pela Lei nº 11.732, de 2008)

 II – às matérias-primas, produtos intermediários 
e materiais de embalagem, resolve-se com a: (Incluído 
pela Lei nº 11.732, de 2008)

 a) reexportação ou destruição das mercadorias, 
a expensas do interessado; ou (Incluído pela Lei nº 
11.732, de 2008)

 b) exportação das mercadorias no mesmo es-
tado em que foram importadas ou do produto final no 
qual foram incorporadas. (Incluído pela Lei nº 11.732, 
de 2008)

 § 9o Na hipótese de não ser efetuado o recolhi-
mento na forma do § 4o deste artigo ou do inciso II do 
§ 3o do art. 18 desta Lei caberá lançamento de ofício, 
com aplicação de juros e da multa de que trata o art. 
44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. (In-
cluído pela Lei nº 11.732, de 2008)

Art. 7o (VETADO)
 Art. 8o O ato que autorizar a instalação de empre-

sa em ZPE relacionará os produtos a serem fabricados 
de acordo com a sua classificação na Nomenclatura 
Comum do Mercosul – NCM e assegurará o tratamento 
instituído por esta Lei pelo prazo de até 20 (vinte) anos.

 § 1o A empresa poderá solicitar alteração dos 
produtos a serem fabricados, na forma estabeleci-
da pelo Poder Executivo. (Redação dada pela Lei nº 
11.732, de 2008)

 § 2o O prazo de que trata o  caput deste artigo 
poderá, a critério do Conselho Nacional das Zonas de 
Processamento de Exportação – CZPE, ser prorrogado 
por igual período, nos casos de investimento de grande 
vulto que exijam longos prazos de amortização. (Re-
dação dada pela Lei nº 11.732, de 2008)

§ 3o Entende-se como novo produto aquele que 
tenha, na NCM, classificação distinta dos anteriormente 
aprovados no projeto.

§ 4o Deverão ser previamente aprovados pelo 
CZPE projetos de expansão da planta inicialmente 
instalada.

Art. 9o A empresa instalada em ZPE não poderá 
constituir filial ou participar de outra pessoa jurídica 
localizada fora de ZPE, ainda que para usufruir incen-
tivos previstos na legislação tributária. (Redação dada 
pela Lei nº 11.732, de 2008)

Art. 10. (VETADO)
Art. 11. (VETADO)
Art. 12. As importações e exportações de em-

presa autorizada a operar em ZPE estarão sujeitas ao 
seguinte tratamento administrativo:

 I – dispensa de licença ou de autorização de ór-
gãos federais, com exceção dos controles de ordem 
sanitária, de interesse da segurança nacional e de 
proteção do meio ambiente, vedadas quaisquer outras 
restrições à produção, operação, comercialização e im-
portação de bens e serviços que não as impostas por 
esta Lei; e (Redação dada pela Lei nº 11.732, de 2008)

 II – somente serão admitidas importações, com a 
suspensão do pagamento de impostos e contribuições 
de que trata o art. 6o-A desta Lei, de equipamentos, 
máquinas, aparelhos e instrumentos, novos ou usa-
dos, e de matérias-primas, produtos intermediários e 
materiais de embalagem necessários à instalação in-
dustrial ou destinados a integrar o processo produtivo. 
(Redação dada pela Lei nº 11.732, de 2008)

§ 1o A dispensa de licenças ou autorizações a 
que se refere o inciso I não se aplicará a exportações 
de produtos:

I – destinados a países com os quais o Brasil 
mantenha convênios de pagamento, as quais se sub-
meterão às disposições e controles estabelecidos na 
forma da legislação em vigor;

II – sujeitos a regime de cotas aplicáveis às ex-
portações do País, vigentes na data de aprovação do 
projeto, ou que venha a ser instituído posteriormente; e

III – sujeitos ao Imposto de Exportação.
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§ 2o As mercadorias importadas poderão ser, ain-
da, mantidas em depósito, reexportadas ou destruídas, 
na forma prescrita na legislação aduaneira.

 § 3o O disposto no art. 17 do Decreto-Lei no 37, 
de 18 de novembro de 1966, assim como o disposto 
no art. 2o do Decreto-Lei no 666, de 2 de julho de 1969, 
não se aplica aos produtos importados nos termos do 
art. 6o-A desta Lei, os quais, se usados, ficam dispen-
sados das normas administrativas aplicáveis aos bens 
usados em geral. (Incluído pela Lei nº 11.732, de 2008)

 § 4o Não se aplica o disposto no § 3o deste ar-
tigo aos bens usados importados fora das condições 
estabelecidas no § 3o do art. 6o-A desta Lei. (Incluído 
pela Lei nº 11.732, de 2008)

 Art. 13. Somente serão permitidas aquisições no 
mercado interno, com a suspensão do pagamento de 
impostos e contribuições de que trata esta Lei, de bens 
necessários às atividades da empresa, mencionados 
no inciso II do  caput do art. 12 desta Lei. (Redação 
dada pela Lei nº 11.732, de 2008)

 Parágrafo único. As mercadorias adquiridas no 
mercado interno poderão ser, ainda, mantidas em de-
pósito, exportadas ou destruídas, na forma prescrita 
na legislação aduaneira. (Redação dada pela Lei nº 
11.732, de 2008)

Art. 14. (VETADO)
 Art. 15. Aplicam-se às empresas autorizadas a 

operar em ZPE as mesmas disposições legais e regu-
lamentares relativas a câmbio e capitais internacionais 
aplicáveis às demais empresas nacionais. (Redação 
dada pela Lei nº 11.732, de 2008)

 Parágrafo único. Os limites de que trata o  ca-
put do art. 1o da Lei no 11.371, de 28 de novembro de 
2006, não se aplicam às empresas que operarem em 
ZPE. (Incluído pela Lei nº 11.732, de 2008)

Art. 16. (VETADO)
Art. 17. A empresa instalada em ZPE não pode-

rá usufruir de quaisquer incentivos ou benefícios não 
expressamente previstos nesta Lei.

Parágrafo único. (Revogado pela Lei nº 11.732, 
de 2008)

 Art. 18. Somente poderá instalar-se em ZPE a 
pessoa jurídica que assuma o compromisso de aufe-
rir e manter, por ano-calendário, receita bruta decor-
rente de exportação para o exterior de, no mínimo, 
80% (oitenta por cento) de sua receita bruta total de 
venda de bens e serviços. (Redação dada pela Lei nº 
11.732, de 2008)

 § 1o A receita bruta de que trata o  caput deste 
artigo será considerada depois de excluídos os impostos 
e contribuições incidentes sobre as vendas. (Redação 
dada pela Lei nº 11.732, de 2008)

 § 2o O percentual de receita bruta de que trata 
o  caput deste artigo será apurado a partir do ano-
-calendário subseqüente ao do início da efetiva en-
trada em funcionamento do projeto, em cujo cálculo 
será incluída a receita bruta auferida no primeiro ano-
-calendário de funcionamento. (Redação dada pela Lei 
nº 11.732, de 2008)

 I – (Revogado pela Lei nº 11.732, de 2008)
 a) (Revogado pela Lei nº 11.732, de 2008)
 b) e (Revogado pela Lei nº 11.732, de 2008)
 c) (Revogado pela Lei nº 11.732, de 2008)
 II – (Revogado pela Lei nº 11.732, de 2008)
 a) (Revogado pela Lei nº 11.732, de 2008)
 b) (Revogado pela Lei nº 11.732, de 2008)
 c) (Revogado pela Lei nº 11.732, de 2008)
 d) (Revogado pela Lei nº 11.732, de 2008)
 e) (Revogado pela Lei nº 11.732, de 2008)
 III – (Revogado pela Lei nº 11.732, de 2008)
 a) (Revogado pela Lei nº 11.732, de 2008)
 b) (Revogado pela Lei nº 11.732, de 2008)
 § 3o Os produtos industrializados em ZPE, quan-

do vendidos para o mercado interno, estarão sujeitos 
ao pagamento: (Redação dada pela Medida Provisória 
nº 418, de 2008)

 I – de todos os impostos e contribuições normal-
mente incidentes na operação; e (Incluído pela Medida 
Provisória nº 418, de 2008)

 II – do Imposto de Importação e do AFRMM re-
lativos a matérias-primas, produtos intermediários e 
materiais de embalagem de procedência estrangeira 
neles empregados, com acréscimo de juros e multa de 
mora, na forma da lei. (Incluído pela Medida Provisória 
nº 418, de 2008)

 § 4o Será permitida, sob as condições previstas 
na legislação específica, a aplicação dos seguintes 
incentivos ou benefícios fiscais: (Redação dada pela 
Medida Provisória nº 418, de 2008)

 I – regimes aduaneiros suspensivos previstos 
em regulamento; (Incluído pela Medida Provisória nº 
418, de 2008)

 II – previstos para as áreas da Superintendência 
do Desenvolvimento da Amazônia – SUDAM, instituí-
da pela Lei Complementar no 124, de 3 de janeiro de 
2007, e da Superintendência do Desenvolvimento do 
Nordeste – SUDENE, instituída pela Lei Complementar 
no 125, de 3 de janeiro de 2007; (Incluído pela Medida 
Provisória nº 418, de 2008)

 III – previstos no art. 9o da Medida Provisória 
no 2.159-70, de 24 de agosto de 2001; (Incluído pela 
Medida Provisória nº 418, de 2008)

 IV – previstos na Lei no 8.248, de 23 de outubro 
de 1991; e (Incluído pela Medida Provisória nº 418, 
de 2008)
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 V – previstos nos arts. 17 a 26 da Lei no 11.196, 
de 21 de novembro de 2005. (Incluído pela Medida 
Provisória nº 418, de 2008)

§ 3o Os produtos industrializados em ZPE, quando 
vendidos para o mercado interno, estarão sujeitos ao 
pagamento: (Redação dada pela Lei nº 11.732, de 2008)

 I – de todos os impostos e contribuições normal-
mente incidentes na operação; e (Incluído pela Lei nº 
11.732, de 2008)

 II – do Imposto de Importação e do AFRMM re-
lativos a matérias-primas, produtos intermediários e 
materiais de embalagem de procedência estrangeira 
neles empregados, com acréscimo de juros e multa 
de mora, na forma da lei. (Incluído pela Lei nº 11.732, 
de 2008)

 § 4o Será permitida, sob as condições previstas 
na legislação específica, a aplicação dos seguintes 
incentivos ou benefícios fiscais: (Redação dada pela 
Lei nº 11.732, de 2008)

 I – regimes aduaneiros suspensivos previstos 
em regulamento; (Incluído pela Lei nº 11.732, de 2008)

 II – previstos para as áreas da Superintendência 
do Desenvolvimento da Amazônia – Sudam, instituí-
da pela Lei Complementar no 124, de 3 de janeiro de 
2007; da Superintendência do Desenvolvimento do 
Nordeste – Sudene, instituída pela Lei Complementar 
no 125, de 3 de janeiro de 2007; e dos programas e 
fundos de desenvolvimento da Região Cento-Oeste; 
(Incluído pela Lei nº 11.732, de 2008)

 III – previstos no art. 9o da Medida Provisória no 
2.159-70, de 24 de agosto de 2001; (Incluído pela Lei 
nº 11.732, de 2008)

 IV – previstos na Lei no 8.248, de 23 de outubro 
de 1991; e (Incluído pela Lei nº 11.732, de 2008)

 V – previstos nos arts. 17 a 26 da Lei no 11.196, 
de 21 de novembro de 2005. (Incluído pela Lei nº 
11.732, de 2008)

§ 5o Aplica-se o tratamento estabelecido no art. 
6o-A desta Lei para as aquisições de mercadorias rea-
lizadas entre empresas autorizadas a operar em ZPE. 
(Redação dada pela Lei nº 11.732, de 2008)

I – (Revogado pela Lei nº 11.732, de 2008)
II – (Revogado pela Lei nº 11.732, de 2008)
III – (Revogado pela Lei nº 11.732, de 2008)
 § 6o A receita auferida com a operação de que 

trata o § 5o deste artigo será considerada receita bruta 
decorrente de venda de mercadoria no mercado exter-
no. (Incluído pela Lei nº 11.732, de 2008)

 § 7o Excepcionalmente, em casos devidamente 
autorizados pelo CZPE, as matérias-primas, produtos 
intermediários e materiais de embalagem adquiridos no 
mercado interno ou importados com a suspensão de 
que trata o art. 6o-A desta Lei poderão ser revendidos 

no mercado interno, observado o disposto nos §§ 3o e 
6o deste artigo. (Incluído pela Lei nº 11.732, de 2008)

 Art. 18-A. (VETADO) (Incluído pela Lei nº 11.732, 
de 2008)

 Art. 19. (VETADO)
Art. 20. O Poder Executivo estabelecerá em re-

gulamento as normas para a fiscalização, o despacho 
e o controle aduaneiro de mercadorias em ZPE e a 
forma como a autoridade aduaneira exercerá o contro-
le e a verificação do embarque e, quando for o caso, 
da destinação de mercadoria exportada por empresa 
instalada em ZPE.

Art. 21. Para efeitos fiscais, cambiais e administra-
tivos, aplicar-se-á aos serviços o seguinte tratamento:

I – (VETADO)
II – os prestados em ZPE, por residente ou domi-

ciliado no exterior, para empresas ali instaladas, serão 
considerados como prestados no exterior;

III – (VETADO)
IV – (VETADO)
§ 1o (VETADO)
§ 2o (VETADO)
Art. 22. As sanções previstas nesta Lei não preju-

dicam a aplicação de outras penalidades, inclusive do 
disposto no art. 76 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro 
de 2003. (Redação dada pela Lei nº 11.732, de 2008)

 Art. 23. Considera-se dano ao erário, para efeito 
de aplicação da pena de perdimento, na forma da le-
gislação específica, a introdução: (Redação dada pela 
Lei nº 11.732, de 2008)

 I – no mercado interno, de mercadoria proce-
dente de ZPE que tenha sido importada, adquirida no 
mercado interno ou produzida em ZPE fora dos casos 
autorizados nesta Lei; e (Redação dada pela Lei nº 
11.732, de 2008)

 II – em ZPE, de mercadoria estrangeira não per-
mitida; (Redação dada pela Lei nº 11.732, de 2008)

III – (Revogado pela Lei nº 11.732, de 2008)
Parágrafo único. Aplica-se o disposto no Decreto-

-Lei no 1.455, de 7 de abril de 1976, para efeitos de 
aplicação e julgamento da pena de perdimento es-
tabelecida neste artigo. (Redação dada pela Lei nº 
11.732, de 2008)

Art. 24. (Revogado pela Lei nº 11.732, de 2008)
Art. 25. O ato de criação de ZPE já autorizada 

até 13 de outubro de 1994 caducará se no prazo de 
12 (doze) meses, contado da publicação desta Lei, a 
administradora da ZPE não tiver iniciado, efetivamente, 
as obras de implantação. (Vide Lei nº 11.732, de 2008)

Art. 26. (VETADO)
Art. 27. Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação.
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Art. 28. Revogam-se o Decreto-Lei no 2.452, de 
29 de julho de 1988, as Leis nos 8.396, de 2 de janeiro 
de 1992, e 8.924, de 29 de julho de 1994, o inciso II 
do § 2o do art. 14 da Medida Provisória no 2.158-35, 
de 24 de agosto de 2001, e o inciso XVI do  caput do 
art. 88 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.

Brasília, 20 de julho de 2007; 186o da Indepen-
dência e 119o da República. – LUIZ INÁCIO LULA DA 
SILVA – Tarso Genro – Celso Luiz Nunes Amorim 
– Guido Mantega – Miguel Jorge – Paulo Bernardo 
Silva – José Antonio Dias Toffoli.

Este texto não substitui o publicado no DOU de 23-7-2007

(Às Comissões de Desenvolvimento Re-
gional e Turismo; e de Assuntos Econômicos, 
cabendo à última a decisão terminativa)

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 469, DE 2011

Dispõe sobre royalties devidos em fun-
ção da produção de petróleo, gás natural e 
outros hidrocarbonetos fluidos sob regime 
de concessão na camada pré-sal e sob o re-
gime de partilha de produção, instituído pela 
Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010.

O Congresso Nacional decreta:

CAPÍTULO I 
Disposições Preliminares –  

das Definições Técnicas

Art. 1º Para os fins desta Lei, são compreendidas 
as disposições contidas no Art. 2º do Capítulo II, DEFI-
NIÇÕES TÉCNICAS, da Lei nº 12.351, de 22 de dezem-
bro de 2010 e fica estabelecida a seguinte definição: 

I – camada pré-sal: conjunto de rochas-reservatório 
de petróleo e gás natural, formado antes da ca-
mada de sal, existente no subsolo marinho, na 
área do pré-sal. 

CAPÍTULO II 
Disposições Gerais

Art. 2º Esta lei dispõe sobre royalties devidos em 
função da produção de petróleo, gás natural e outros 
hidrocarbonetos fluidos sob regime de concessão na 
camada pré-sal e sob o regime de partilha de produ-
ção, instituído pela Lei nº 12.351, de 22 de dezembro 
de 2010.

Parágrafo único. Os royalties correspondem à 
compensação financeira devida aos Estados, ao Dis-
trito Federal e aos Municípios, bem como a órgãos 
da administração direta da União pela exploração de 

petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos 
fluidos de que trata o § 1o do art. 20 da Constituição, 
vedada sua inclusão no cálculo do custo em óleo. 

Art. 3o Os royalties serão pagos mensalmente, em 
moeda nacional, a partir da data de início da produção 
comercial de cada campo, em montante corresponden-
te a quinze por cento da produção de petróleo ou gás 
natural para o regime de partilha e dez por cento para 
o regime de concessão na área do pré-sal.

§ 1o Os critérios para o cálculo do valor dos royal-
ties serão estabelecidos em ato do Poder Executivo, 
em função dos preços de mercado do petróleo, gás 
natural ou condensado, das especificações do produto 
e da localização do campo.

§ 2o A queima de gás em flares, em prejuízo de 
sua comercialização, e a perda de produto ocorrida 
sob a responsabilidade do contratado serão incluídas 
no volume total da produção a ser computada para 
cálculo dos royalties devidos.

Art. 4o Os royalties serão distribuídos da se-
guinte forma:

I – quando a lavra ocorrer em terra ou em lagos, rios, 
ilhas fluviais e lacustres:

a) vinte por cento aos Estados onde ocor-
rer a produção;

b) dez por cento aos Municípios onde 
ocorrer a produção;

c) cinco por cento aos Municípios que 
sejam afetados pelas operações de embar-
que e desembarque de petróleo, gás natural 
e outros hidrocarbonetos fluidos, na forma e 
critério estabelecidos pela Agência Nacional 
do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 
– ANP;

d) vinte e cinco por cento para constitui-
ção de fundo especial, a ser distribuído entre 
todos os Estados e Distrito Federal de acordo 
com o critério de repartição do Fundo de Parti-
cipação dos Estados e do Distrito Federal, de 
que trata o art. 159 da Constituição; 

e) vinte e cinco por cento para constitui-
ção de fundo especial, a ser distribuído entre 
todos os Municípios de acordo com o critério 
de repartição do Fundo de Participação dos 
Municípios, de que trata o art. 159 da Cons-
tituição; e

f) quinze por cento para a União, a ser 
destinado ao Fundo Social, instituído pela Lei 
no 12.351, de 22 de dezembro de 2010, dedu-
zidas as parcelas destinadas aos órgãos espe-
cíficos da administração direta da União, nos 
termos do regulamento do Poder Executivo;
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II – quando a lavra ocorrer na plataforma continental:

a) vinte e cinco por cento aos Estados 
produtores confrontantes;

b) seis por cento aos Municípios produ-
tores confrontantes;

c) três por cento aos Municípios que se-
jam afetados pelas operações de embarque 
e desembarque de petróleo, gás natural e de 
outros hidrocarbonetos fluidos, na forma e cri-
tério estabelecidos pela ANP;

d) vinte e dois por cento para constituição 
de fundo especial, a ser distribuído entre todos 
os Estados e Distrito Federal de acordo com o 
critério de repartição do Fundo de Participação 
dos Estados e Distrito Federal, de que trata o 
art. 159 da Constituição.

e) vinte e dois por cento para constitui-
ção de fundo especial, a ser distribuído entre 
todos os Municípios de acordo com o critério 
de partilha do Fundo de Participação dos Muni-
cípios, de que trata o art. 159 da Constituição.

f) dezenove por cento, sob o regime de 
partilha, para a União, a ser destinado ao Fun-
do Social, instituído pela Lei no 12.351, de 
2010, deduzidas as parcelas destinadas aos 
órgãos específicos da administração direta da 
União, nos termos do regulamento do Poder 
Executivo; e

g) três por cento, sob o regime de par-
tilha, para constituição de fundo especial, a 
ser criado por lei, para o desenvolvimento de 
ações e programas para a mitigação e adap-
tação às mudanças climáticas, bem como para 
proteção ao ambiente marinho.

§ 1o Os recursos dos fundos a que se referem os 
incisos I, alínea d, e II, alínea d, deste artigo não se-
rão destinados aos Estados produtores confrontantes 
à área do pré-sal ou a áreas estratégicas.

§ 2o Os valores que corresponderiam às unidades 
da federação de que trata o § 1o, por conta da aplica-
ção do critério de repartição do Fundo de Participação 
dos Estados e do Distrito Federal, serão divididos entre 
os Estados não confrontantes, mantido, em relação a 
estes, o critério de repartição. 

Art. 4º A Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, 
passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art.49.  .................................................
 ..............................................................
§ 3º Nas áreas localizadas no pré-sal 

contratadas sob o regime de concessão, a par-
cela dos royalties que cabe à administração 
direta da União será destinada integralmente 

ao Distrito Federal e a todos os Estados não 
confrontantes à área do pré-sal ou a áreas 
estratégicas de acordo com o critério de re-
partição do Fundo de Participação dos Esta-
dos e Distrito Federal, de que trata o art. 159 
da Constituição, com a finalidade de constituir 
fonte de recursos para o desenvolvimento so-
cial e regional, na forma de programas e pro-
jetos nas áreas de combate à pobreza e de 
desenvolvimento da educação, da cultura, do 
esporte, da saúde pública, da ciência e tec-
nologia, do meio ambiente e de mitigação e 
adaptação às mudanças climáticas, vedada 
sua destinação aos órgãos específicos de que 
trata este artigo.”

§ 4º Nas áreas localizadas no pré-sal 
contratadas sob o regime de concessão, a 
parcela da participação especial que cabe à 
administração direta da União será destinada 
integralmente a todos os Municípios de acordo 
com o critério de partilha do Fundo de Partici-
pação dos Municípios, de que trata o art. 159 
da Constituição, com a finalidade de constituir 
fonte de recursos para o desenvolvimento so-
cial e regional, na forma de programas e pro-
jetos nas áreas de combate à pobreza e de 
desenvolvimento da educação, da cultura, do 
esporte, da saúde pública, da ciência e tec-
nologia, do meio ambiente e de mitigação e 
adaptação às mudanças climáticas, vedada 
sua destinação aos órgãos específicos de que 
trata este artigo.”

Art. 6o Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

Este Projeto de Lei dispõe sobre royalties devi-
dos em função da produção de petróleo, gás natural 
e outros hidrocarbonetos fluidos sob regime de con-
cessão na camada pré-sal e sob o regime de partilha 
de produção.

O pagamento de royalties no setor petróleo e gás 
brasileiro teve início a partir da Lei 2.004, a mesma que 
criou a Petrobras, que determinava o pagamento de 
4% aos estados e de 1% aos municípios produtores 
sobre o valor da produção terrestre.

Em 1968, foi feita a primeira descoberta marítima 
de petróleo no Brasil, no litoral de Sergipe. Em 1974, 
a Petrobras descobriu a Bacia de Campos, que come-
çou a produzir em 1977, no litoral do Rio de Janeiro.

Somente em 1985, 17 anos depois da primeira 
descoberta marítima, foi estabelecido, por meio da Lei 
nº 7.453, que as atividades no mar também estavam 
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sujeitas ao pagamento de royalties, e o percentual 
estipulado foi de 5%. A arrecadação era distribuída da 
seguinte forma: 1,5% aos estados confrontantes com 
poços produtores; 1,5% aos municípios confrontan-
tes com poços produtores e àqueles pertencentes às 
áreas geoeconômicas dos municípios confrontantes; 
1% ao Ministério da Marinha; além de 1% para cons-
tituir o Fundo Especial, a ser distribuído entre todos 
os estados (20%) e municípios (80%) da Federação, 
de acordo com os critérios de repartição do FPE/FPM.

Em 1997, a Lei nº 9.478, conhecida como Lei do 
Petróleo, aumentou para até 10% a alíquota básica dos 
royalties. No seu artigo 48 manteve os critérios de dis-
tribuição dos royalties para a parcela de 5% adotados 
na Lei 7.990/89 (revisão da lei 7.453/85) e introduziu, 
em seu artigo 49, uma forma de distribuição para a 
parcela acima de 5%. Além disso, a Lei 9.478 criou o 
bônus de assinatura e a participação especial. Da par-
cela de 5% a 10%, foram destinados 7,5% para serem 
distribuídos entre todos os estados e municípios, com 
os mesmos critérios descritos no parágrafo anterior.

Em 2008, com a constatação de grandes volumes 
de petróleo e gás natural no pré-sal, algumas áreas 
foram retiradas da 9ª rodada de licitação da ANP. Em 
seguida, foi criado pela Presidência da República um 
grupo de trabalho de alto nível para propor um novo 
marco regulatório para o setor.

Esse marco regulatório foi apresentado publi-
camente pelo presidente Lula, no dia 31 de agosto 
de 2008, em Brasília, e encaminhado ao Congresso 
Nacional no dia seguinte sob a forma de quatro pro-
jetos de lei:

– PL Capitalização da Petrobras – transformado em 
junho/2010 na Lei 12.276

– PL Criação da Pré-Sal Petróleo – transformado, em 
agosto/2010, na Lei 12.304 

– PL Fundo Social e PL Regime de Partilha – transfor-
mados em dezembro/2010 na Lei 12.351

A Lei nº 12.351 foi aprovada, mas com o veto pre-
sidencial ao artigo 64, dispositivo que previa alterações 
na distribuição dos royalties e participação especial. 
De acordo com a mensagem presidencial, esse dispo-
sitivo foi vetado porque sua redação suscitava muitas 
dúvidas em relação à forma como a União implemen-
taria a compensação aos estados e municípios pro-
dutores, além de ser considerado inconstitucional por 
não atender ao artigo 20, parágrafo primeiro.

Na sequência, ainda em dezembro de 2010, o go-
verno encaminhou ao Congresso Nacional o PL 8.051, 
propondo royalties de 15% no regime de partilha e 
ampliando a distribuição para os estados e municípios 
fora da área do pré-sal.

Contudo, o fato das receitas de royalties com o 
regime de partilha só estarem disponíveis daqui a 7 a 
10 anos, amplia o desafio de se lidar com a expecta-
tiva dos estados e municípios de receberem receitas 
adicionais nesse ínterim. Isso fomentou o surgimento 
de novas propostas, como o Projeto de Lei do senador 
Wellington Dias. 

Assim, no sentido de fortalecer os laços federa-
tivos dos estados brasileiros, fator fundamental para a 
soberania nacional e para o desenvolvimento de todas 
as regiões do país, propõe-se esse Projeto de Lei. Ele 
traz uma nova proposta de distribuição dos royalties 
arrecadados na área do pré-sal, tanto no regime de 
concessão como no de partilha. Contempla a todos, 
estados e municípios, confrontantes ou não a essa 
nova riqueza.

O projeto foi baseado no PL 8.051, enviado pelo 
presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Congresso 
Nacional. Nele, 33% das receitas que os estados e 
municípios confrontantes teriam no regime de con-
cessão foram distribuídas para os demais estados e 
municípios brasileiros.

A proposta prevê a manutenção das regras atu-
ais (Lei 9.478) para a produção em áreas terrestres 
e amplia a arrecadação para municípios com instala-
ções de embarque e/ou desembarque de petróleo ou 
gás localizados em diversos estados de norte a sul 
do Brasil. Além disso, mantém as regras atuais (Lei 
9.478) para as concessões de produção fora da área 
do pré-sal ou de áreas estratégicas que venham a ser 
definidas, o que preserva os ganhos com as potencia-
lidades de produção de petróleo de todos os estados 
litorâneos do Brasil. Assim, por exemplo, os royalties 
arrecadados com a produção marítima no Ceará, Rio 
Grande do Norte, Alagoas, Sergipe e Bahia continuam 
beneficiando diretamente esses estados nordestinos.

Vale lembrar que a produção no pré-sal (con-
cessão e partilha) passará dos atuais 2% para 40% 
da produção nacional em 2020, conforme o Plano de 
Negócios da Petrobras 2011-2015, anunciado em julho 
de 2011. Também há perspectivas de manutenção ou 
incremento do preço do petróleo, além de possibilida-
des de ganhos com bônus de assinatura mais signifi-
cativos, com destaque para a área de Libra, situação 
única no mundo, que se for negociada nos moldes da 
capitalização da Petrobras pode significar uma arreca-
dação de R$ 60 bilhões a R$ 80 bilhões, só em bônus 
de assinatura para a União.

Importante destacar que o leilão da área de Libra 
pode, a critério da União, ter regras estabelecidas a fim 
de não descapitalizar a Petrobras que, por lei, é obri-
gada a participar com pelo menos 30% nas licitações 
da área do pré-sal. Uma das formas de promover essa 
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negociação seria parcelar o pagamento do bônus de 
assinatura ao longo de 10 ou mais anos.

Outro ponto a ser destacado é que, no regime 
de partilha, a União tem a possibilidade de duplicar e 
até mesmo triplicar sua arrecadação, considerando 
as reservas provadas brasileiras hoje conhecidas, de 
16,6 bilhões de barris de óleo equivalente (boe) e o 
potencial do pré-sal, cerca de 20 bilhões de boe no 
regime de concessão e até 60 a 65 bilhões de boe no 
regime de partilha. Mesmo repartindo entre os estados 
e municípios uma parte de sua arrecadação, a União 
poderá ter um grande incremento de receitas a partir 
dos bônus de assinatura e o recebimento do chamado 
excedente em óleo (ou óleo-lucro), previstos no regi-
me de partilha.

A Lei 12.351 modificou os artigos 49 e 50 da Lei 
9.478, remetendo, desde dezembro de 2010, para o 
Fundo Social, o arrecadado pela União com royalties 
e participacao especial na área do pré-sal sob regi-
me de concessão. Assim, a participação da União é 
fundamental para atender às expectativas de receitas 
dos entes federados que, uma vez alcançadas, promo-
verão o entendimento e o fortalecimento da unidade 
nacional. Nesse sentido, o presente PL propõe que 
esses recursos, que não vêm sendo utilizados pela 
União, sejam distribuídos ao Distrito Federal e aos 23 
estados não confrontantes ao pré-sal, bem como aos 
municípios brasileiros.

A promoção desse entendimento é importante 
pois somente após a definição dos royalties será pos-
sível o avanço da exploração e produção de petróleo 
no Brasil na área do pré-sal. Isso porque a licitação 
de novas áreas, que permitirá o incremento na curva 
de produção nacional, o desenvolvimento da indústria 
petrolífera no país e a geração de novas receitas, de-
pende da definição dessas regras.

Com esta proposta, a União, os estados confron-
tantes à área do pré-sal e os demais estados e municí-
pios do país estarão contribuindo para que esta nova 
riqueza petrolífera possa beneficiar os brasileiros do 
Distrito Federal, dos 26 estados e dos mais de 5.500 
municípios do Brasil.

Com as regras aqui propostas, é possível prever, 
nos doze meses seguintes à sua aprovação, um mon-
tante a ser distribuído para os estados e municípios 
não confrontantes ao pré-sal superior a R$ 10 bilhões, 
sendo 33% para os estados e 67% para os municípios, 
constituindo-se na proposta que promove a maior des-
concentração de receitas para os municipios brasileiros.

Pelo presente PL, os estados confrontantes pas-
sam a compartilhar imediatamente o que esta sendo 
arrecadado com royalties na camada pré-sal, sob o 
regime de concessão. Para tal, à semelhanca do PL 

8.011 (Presidente Lula), propõe-se que 44% do arreca-
dado em royalties nessa situação no litoral do Espírito 
Santo, Rio de Janeiro e São Paulo sejam distribuídos 
pelos demais estados e municípios. Por outro lado, em 
relação à camada pré-sal, os estados e municípios 
confrontantes do Espírito Santo, Rio de Janeiro e São 
Paulo, nessa mesma situação, passam a receber 28% 
do montante arrecadado com royalties. 

Em 2020, a estimativa de distribuição para o Dis-
trito Federal, os 23 estados não confrontantes ao pré-
-sal e os municípios pode chegar aos R$ 36 bilhões, 
sendo R$ 13 bilhões para o Distrito Federal e os es-
tados e R$ 26 bilhões para os municípios brasileiros. 

Sala das Sessões, – Senador Ricardo Ferraço.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 12.351, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2010

Mensagem de veto

Dispõe sobre a exploração e a produ-
ção de petróleo, de gás natural e de outros 
hidrocarbonetos fluidos, sob o regime de 
partilha de produção, em áreas do pré-sal e 
em áreas estratégicas; cria o Fundo Social 
– FS e dispõe sobre sua estrutura e fontes 
de recursos; altera dispositivos da Lei no 
9.478, de 6 de agosto de 1997; e dá outras 
providências.

O Presidente da República, faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I 
Disposições Preliminares

Art. 1o Esta Lei dispõe sobre a exploração e a 
produção de petróleo, de gás natural e de outros hi-
drocarbonetos fluidos em áreas do pré-sal e em áreas 
estratégicas, cria o Fundo Social – FS e dispõe sobre 
sua estrutura e fontes de recursos, e altera a Lei no 
9.478, de 6 de agosto de 1997.

CAPÍTULO II 
Das Definições Técnicas

Art. 2o Para os fins desta Lei, são estabelecidas 
as seguintes definições:

I – partilha de produção: regime de exploração 
e produção de petróleo, de gás natural e de outros 
hidrocarbonetos fluidos no qual o contratado exerce, 
por sua conta e risco, as atividades de exploração, 
avaliação, desenvolvimento e produção e, em caso de 
descoberta comercial, adquire o direito à apropriação 
do custo em óleo, do volume da produção correspon-
dente aos royalties devidos, bem como de parcela do 
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excedente em óleo, na proporção, condições e prazos 
estabelecidos em contrato;

II – custo em óleo: parcela da produção de petró-
leo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos, 
exigível unicamente em caso de descoberta comercial, 
correspondente aos custos e aos investimentos reali-
zados pelo contratado na execução das atividades de 
exploração, avaliação, desenvolvimento, produção e 
desativação das instalações, sujeita a limites, prazos 
e condições estabelecidos em contrato;

III – excedente em óleo: parcela da produção de 
petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos 
fluidos a ser repartida entre a União e o contratado, 
segundo critérios definidos em contrato, resultante da 
diferença entre o volume total da produção e as parce-
las relativas ao custo em óleo, aos royalties devidos e, 
quando exigível, à participação de que trata o art. 43;

IV – área do pré-sal: região do subsolo formada 
por um prisma vertical de profundidade indeterminada, 
com superfície poligonal definida pelas coordenadas 
geográficas de seus vértices estabelecidas no Anexo 
desta Lei, bem como outras regiões que venham a ser 
delimitadas em ato do Poder Executivo, de acordo com 
a evolução do conhecimento geológico;

V – área estratégica: região de interesse para o 
desenvolvimento nacional, delimitada em ato do Poder 
Executivo, caracterizada pelo baixo risco exploratório 
e elevado potencial de produção de petróleo, de gás 
natural e de outros hidrocarbonetos fluidos;

VI – operador: a Petróleo Brasileiro S.A. (Petro-
bras), responsável pela condução e execução, direta 
ou indireta, de todas as atividades de exploração, ava-
liação, desenvolvimento, produção e desativação das 
instalações de exploração e produção;

VII – contratado: a Petrobras ou, quando for o 
caso, o consórcio por ela constituído com o vencedor 
da licitação para a exploração e produção de petróleo, 
de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos em 
regime de partilha de produção;

VIII – conteúdo local: proporção entre o valor dos 
bens produzidos e dos serviços prestados no País para 
execução do contrato e o valor total dos bens utilizados 
e dos serviços prestados para essa finalidade;

IX – individualização da produção: procedimento 
que visa à divisão do resultado da produção e ao apro-
veitamento racional dos recursos naturais da União, 
por meio da unificação do desenvolvimento e da pro-
dução relativos à jazida que se estenda além do blo-
co concedido ou contratado sob o regime de partilha 
de produção;

X – ponto de medição: local definido no plano 
de desenvolvimento de cada campo onde é realizada 
a medição volumétrica do petróleo ou do gás natural 

produzido, conforme regulação da Agência Nacional 
do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP;

XI – ponto de partilha: local em que há divisão 
entre a União e o contratado de petróleo, de gás natu-
ral e de outros hidrocarbonetos fluidos produzidos, nos 
termos do respectivo contrato de partilha de produção;

XII – bônus de assinatura: valor fixo devido à 
União pelo contratado, a ser pago no ato da celebra-
ção e nos termos do respectivo contrato de partilha 
de produção; e

XIII – royalties: compensação financeira devi-
da aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, 
bem como a órgãos da administração direta da União, 
em função da produção de petróleo, de gás natural 
e de outros hidrocarbonetos fluidos sob o regime de 
partilha de produção, nos termos do § 1o do art. 20 da 
Constituição Federal.

CAPÍTULO III 
Do Regime de Partilha de Produção

SEÇÃO I 
Disposições Gerais

Art. 3o A exploração e a produção de petróleo, de 
gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos na área 
do pré-sal e em áreas estratégicas serão contratadas 
pela União sob o regime de partilha de produção, na 
forma desta Lei.

Art. 4o A Petrobras será a operadora de todos os 
blocos contratados sob o regime de partilha de produ-
ção, sendo-lhe assegurado, a este título, participação 
mínima no consórcio previsto no art. 20.

Art. 5o A União não assumirá os riscos das ati-
vidades de exploração, avaliação, desenvolvimento 
e produção decorrentes dos contratos de partilha de 
produção.

Art. 6o Os custos e os investimentos necessários 
à execução do contrato de partilha de produção serão 
integralmente suportados pelo contratado, cabendo-lhe, 
no caso de descoberta comercial, a sua restituição nos 
termos do inciso II do art. 2o.

Parágrafo único. A União, por intermédio de fun-
do específico criado por lei, poderá participar dos in-
vestimentos nas atividades de exploração, avaliação, 
desenvolvimento e produção na área do pré-sal e em 
áreas estratégicas, caso em que assumirá os riscos 
correspondentes à sua participação, nos termos do 
respectivo contrato.

Art. 7o Previamente à contratação sob o regime 
de partilha de produção, o Ministério de Minas e Ener-
gia, diretamente ou por meio da ANP, poderá promover 
a avaliação do potencial das áreas do pré-sal e das 
áreas estratégicas.
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Parágrafo único. A Petrobras poderá ser contra-
tada diretamente para realizar estudos exploratórios 
necessários à avaliação prevista no  caput.

Art. 8o A União, por intermédio do Ministério de 
Minas e Energia, celebrará os contratos de partilha 
de produção:

I – diretamente com a Petrobras, dispensada a 
licitação; ou

II – mediante licitação na modalidade leilão.
§ 1o A gestão dos contratos previstos no  caput 

caberá à empresa pública a ser criada com este pro-
pósito.

§ 2o A empresa pública de que trata o § 1o deste 
artigo não assumirá os riscos e não responderá pelos 
custos e investimentos referentes às atividades de 
exploração, avaliação, desenvolvimento, produção e 
desativação das instalações de exploração e produção 
decorrentes dos contratos de partilha de produção.

SEÇÃO II 
Das Competências do Conselho Nacional 

de Política Energética – CNPE

Art. 9o O Conselho Nacional de Política Ener-
gética – CNPE tem como competências, entre ou-
tras definidas na legislação, propor ao Presidente da 
República:

I – o ritmo de contratação dos blocos sob o regi-
me de partilha de produção, observando-se a política 
energética e o desenvolvimento e a capacidade da in-
dústria nacional para o fornecimento de bens e serviços;

II – os blocos que serão destinados à contrata-
ção direta com a Petrobras sob o regime de partilha 
de produção;

III – os blocos que serão objeto de leilão para 
contratação sob o regime de partilha de produção;

IV – os parâmetros técnicos e econômicos dos 
contratos de partilha de produção;

V – a delimitação de outras regiões a serem 
classificadas como área do pré-sal e áreas a serem 
classificadas como estratégicas, conforme a evolução 
do conhecimento geológico;

VI – a política de comercialização do petróleo des-
tinado à União nos contratos de partilha de produção; e

VII – a política de comercialização do gás natu-
ral proveniente dos contratos de partilha de produção, 
observada a prioridade de abastecimento do mercado 
nacional.

SEÇÃO III 
Das Competências do Ministério  

de Minas e Energia

Art. 10. Caberá ao Ministério de Minas e Energia, 
entre outras competências:

I – planejar o aproveitamento do petróleo e do 
gás natural;

II – propor ao CNPE, ouvida a ANP, a definição 
dos blocos que serão objeto de concessão ou de par-
tilha de produção;

III – propor ao CNPE os seguintes parâmetros 
técnicos e econômicos dos contratos de partilha de 
produção:

a) os critérios para definição do excedente em 
óleo da União;

b) o percentual mínimo do excedente em óleo 
da União;

c) a participação mínima da Petrobras no con-
sórcio previsto no art. 20, que não poderá ser inferior 
a 30% (trinta por cento);

d) os limites, prazos, critérios e condições para 
o cálculo e apropriação pelo contratado do custo em 
óleo e do volume da produção correspondente aos 
royalties devidos;

e) o conteúdo local mínimo e outros critérios rela-
cionados ao desenvolvimento da indústria nacional; e

f) o valor do bônus de assinatura, bem como a 
parcela a ser destinada à empresa pública de que trata 
o § 1o do art. 8o;

IV – estabelecer as diretrizes a serem observadas 
pela ANP para promoção da licitação prevista no inciso 
II do art. 8o, bem como para a elaboração das minutas 
dos editais e dos contratos de partilha de produção; e

V – aprovar as minutas dos editais de licitação 
e dos contratos de partilha de produção elaboradas 
pela ANP.

§ 1o Ao final de cada semestre, o Ministério de 
Minas e Energia emitirá relatório sobre as atividades 
relacionadas aos contratos de partilha de produção.

§ 2o O relatório será publicado até 30 (trinta) dias 
após o encerramento do semestre, assegurado amplo 
acesso ao público.

SEÇÃO IV 
Das Competências da  

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural 
 e Biocombustíveis – ANP

Art. 11. Caberá à ANP, entre outras competências 
definidas em lei:

I – promover estudos técnicos para subsidiar o 
Ministério de Minas e Energia na delimitação dos blocos 
que serão objeto de contrato de partilha de produção;

II – elaborar e submeter à aprovação do Minis-
tério de Minas e Energia as minutas dos contratos de 
partilha de produção e dos editais, no caso de licitação;

III – promover as licitações previstas no inciso II 
do art. 8o desta Lei;
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IV – fazer cumprir as melhores práticas da indús-
tria do petróleo;

V – analisar e aprovar, de acordo com o dispos-
to no inciso IV deste artigo, os planos de exploração, 
de avaliação e de desenvolvimento da produção, bem 
como os programas anuais de trabalho e de produção 
relativos aos contratos de partilha de produção; e

VI – regular e fiscalizar as atividades realizadas 
sob o regime de partilha de produção, nos termos do 
inciso VII do art. 8o da Lei no 9.478, de 6 de agosto 
de 1997.

SEÇÃO V 
Da Contratação Direta

Art. 12. O CNPE proporá ao Presidente da Re-
pública os casos em que, visando à preservação do 
interesse nacional e ao atendimento dos demais objeti-
vos da política energética, a Petrobras será contratada 
diretamente pela União para a exploração e produção 
de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos 
fluidos sob o regime de partilha de produção.

Parágrafo único. Os parâmetros da contratação 
prevista no  caput serão propostos pelo CNPE, nos 
termos do inciso IV do art. 9o e do inciso III do art. 10, 
no que couber.

SEÇÃO VI 
Da Licitação

Art. 13. A licitação para a contratação sob o re-
gime de partilha de produção obedecerá ao disposto 
nesta Lei, nas normas a serem expedidas pela ANP e 
no respectivo edital.

Art. 14. A Petrobras poderá participar da licitação 
prevista no inciso II do art. 8o para ampliar a sua par-
ticipação mínima definida nos termos da alínea c do 
inciso III do art. 10.

SUBSEÇÃO I 
Do Edital de Licitação

Art. 15. O edital de licitação será acompanhado 
da minuta básica do respectivo contrato e indicará, 
obrigatoriamente:

I – o bloco objeto do contrato de partilha de pro-
dução;

II – o critério de julgamento da licitação, nos ter-
mos do art. 18;

III – o percentual mínimo do excedente em óleo 
da União;

IV – a formação do consórcio previsto no art. 20 
e a respectiva participação mínima da Petrobras;

V – os limites, prazos, critérios e condições para 
o cálculo e apropriação pelo contratado do custo em 
óleo e do volume da produção correspondente aos 
royalties devidos;

VI – os critérios para definição do excedente em 
óleo do contratado;

VII – o programa exploratório mínimo e os inves-
timentos estimados correspondentes;

VIII – o conteúdo local mínimo e outros critérios 
relacionados ao desenvolvimento da indústria nacional;

IX – o valor do bônus de assinatura, bem como 
a parcela a ser destinada à empresa pública de que 
trata o § 1o do art. 8o;

X – as regras e as fases da licitação;
XI – as regras aplicáveis à participação conjunta 

de empresas na licitação;
XII – a relação de documentos exigidos e os 

critérios de habilitação técnica, jurídica, econômico-
-financeira e fiscal dos licitantes;

XIII – a garantia a ser apresentada pelo licitante 
para sua habilitação;

XIV – o prazo, o local e o horário em que serão 
fornecidos aos licitantes os dados, estudos e demais 
elementos e informações necessários à elaboração 
das propostas, bem como o custo de sua aquisição; e

XV – o local, o horário e a forma para apresen-
tação das propostas.

Art. 16. Quando permitida a participação conjunta 
de empresas na licitação, o edital conterá, entre outras, 
as seguintes exigências:

I – comprovação de compromisso, público ou 
particular, de constituição do consórcio previsto no art. 
20, subscrito pelas proponentes;

II – indicação da empresa responsável no pro-
cesso licitatório, sem prejuízo da responsabilidade 
solidária das demais proponentes;

III – apresentação, por parte de cada uma das 
empresas proponentes, dos documentos exigidos para 
efeito de avaliação da qualificação técnica e econômico-
-financeira do consórcio a ser constituído; e

IV – proibição de participação de uma mesma 
empresa, conjunta ou isoladamente, em mais de uma 
proposta na licitação de um mesmo bloco.

Art. 17. O edital conterá a exigência de que a 
empresa estrangeira que concorrer, em conjunto com 
outras empresas ou isoladamente, deverá apresentar 
com sua proposta, em envelope separado:

I – prova de capacidade técnica, idoneidade fi-
nanceira e regularidade jurídica e fiscal;

II – inteiro teor dos atos constitutivos e prova de 
se encontrar organizada e em funcionamento regular, 
conforme a lei de seu país;

III – designação de um representante legal pe-
rante a ANP, com poderes especiais para a prática de 
atos e assunção de responsabilidades relativamente 
à licitação e à proposta apresentada; e
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IV – compromisso de constituir empresa segundo 
as leis brasileiras, com sede e administração no Brasil, 
caso seja vencedora da licitação.

SUBSEÇÃO II 
Do Julgamento da Licitação

Art. 18. O julgamento da licitação identificará a 
proposta mais vantajosa segundo o critério da oferta 
de maior excedente em óleo para a União, respeitado 
o percentual mínimo definido nos termos da alínea b 
do inciso III do art. 10.

SEÇÃO VII 
Do Consórcio

Art. 19. A Petrobras, quando contratada direta-
mente ou no caso de ser vencedora isolada da licita-
ção, deverá constituir consórcio com a empresa pública 
de que trata o § 1o do art. 8o desta Lei, na forma do 
disposto no art. 279 da Lei no 6.404, de 15 de dezem-
bro de 1976.

Art. 20. O licitante vencedor deverá constituir con-
sórcio com a Petrobras e com a empresa pública de que 
trata o § 1o do art. 8o desta Lei, na forma do disposto no 
art. 279 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

§ 1o A participação da Petrobras no consórcio 
implicará sua adesão às regras do edital e à proposta 
vencedora.

§ 2o Os direitos e as obrigações patrimoniais da 
Petrobras e dos demais contratados serão proporcio-
nais à sua participação no consórcio.

§ 3o O contrato de constituição de consórcio deve-
rá indicar a Petrobras como responsável pela execução 
do contrato, sem prejuízo da responsabilidade solidária 
das consorciadas perante o contratante ou terceiros, 
observado o disposto no § 2o do art. 8o desta Lei.

Art. 21. A empresa pública de que trata o § 1o do 
art. 8o integrará o consórcio como representante dos 
interesses da União no contrato de partilha de produção.

Art. 22. A administração do consórcio caberá ao 
seu comitê operacional.

Art. 23. O comitê operacional será composto por 
representantes da empresa pública de que trata o § 
1o do art. 8o e dos demais consorciados.

Parágrafo único. A empresa pública de que trata 
o § 1o do art. 8o indicará a metade dos integrantes do 
comitê operacional, inclusive o seu presidente, caben-
do aos demais consorciados a indicação dos outros 
integrantes.

Art. 24. Caberá ao comitê operacional:
I – definir os planos de exploração, a serem sub-

metidos à análise e à aprovação da ANP;

II – definir o plano de avaliação de descoberta de 
jazida de petróleo e de gás natural a ser submetido à 
análise e à aprovação da ANP;

III – declarar a comercialidade de cada jazida 
descoberta e definir o plano de desenvolvimento da 
produção do campo, a ser submetido à análise e à 
aprovação da ANP;

IV – definir os programas anuais de trabalho e 
de produção, a serem submetidos à análise e à apro-
vação da ANP;

V – analisar e aprovar os orçamentos relaciona-
dos às atividades de exploração, avaliação, desenvol-
vimento e produção previstas no contrato;

VI – supervisionar as operações e aprovar a con-
tabilização dos custos realizados;

VII – definir os termos do acordo de individu-
alização da produção a ser firmado com o titular da 
área adjacente, observado o disposto no Capítulo IV 
desta Lei; e

VIII – outras atribuições definidas no contrato de 
partilha de produção.

Art. 25. O presidente do comitê operacional terá 
poder de veto e voto de qualidade, conforme previsto 
no contrato de partilha de produção.

Art. 26. A assinatura do contrato de partilha de 
produção ficará condicionada à comprovação do ar-
quivamento do instrumento constitutivo do consórcio 
no Registro do Comércio do lugar de sua sede.

SEÇÃO VIII 
Do Contrato de Partilha de Produção

Art. 27. O contrato de partilha de produção pre-
verá 2 (duas) fases:

I – a de exploração, que incluirá as atividades de 
avaliação de eventual descoberta de petróleo ou gás 
natural, para determinação de sua comercialidade; e

II – a de produção, que incluirá as atividades de 
desenvolvimento.

Art. 28. O contrato de partilha de produção de 
petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos 
fluidos não se estende a qualquer outro recurso natu-
ral, ficando o operador obrigado a informar a sua des-
coberta, nos termos do inciso I do art. 30.

Art. 29. São cláusulas essenciais do contrato de 
partilha de produção:

I – a definição do bloco objeto do contrato;
II – a obrigação de o contratado assumir os riscos 

das atividades de exploração, avaliação, desenvolvi-
mento e produção;

III – a indicação das garantias a serem prestadas 
pelo contratado;
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IV – o direito do contratado à apropriação do 
custo em óleo, exigível unicamente em caso de des-
coberta comercial;

V – os limites, prazos, critérios e condições para 
o cálculo e apropriação pelo contratado do custo em 
óleo e do volume da produção correspondente aos 
royalties devidos;

VI – os critérios para cálculo do valor do petróleo 
ou do gás natural, em função dos preços de mercado, 
da especificação do produto e da localização do campo;

VII – as regras e os prazos para a repartição do 
excedente em óleo, podendo incluir critérios relacio-
nados à eficiência econômica, à rentabilidade, ao vo-
lume de produção e à variação do preço do petróleo 
e do gás natural, observado o percentual estabelecido 
segundo o disposto no art. 18;

VIII – as atribuições, a composição, o funciona-
mento e a forma de tomada de decisões e de solução 
de controvérsias no âmbito do comitê operacional;

IX – as regras de contabilização, bem como os 
procedimentos para acompanhamento e controle das 
atividades de exploração, avaliação, desenvolvimento 
e produção;

X – as regras para a realização de atividades, 
por conta e risco do contratado, que não implicarão 
qualquer obrigação para a União ou contabilização no 
valor do custo em óleo;

XI – o prazo de duração da fase de exploração e 
as condições para sua prorrogação;

XII – o programa exploratório mínimo e as con-
dições para sua revisão;

XIII – os critérios para formulação e revisão dos 
planos de exploração e de desenvolvimento da pro-
dução, bem como dos respectivos planos de traba-
lho, incluindo os pontos de medição e de partilha de 
petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos 
fluidos produzidos;

XIV – a obrigatoriedade de o contratado fornecer 
à ANP e à empresa pública de que trata o § 1o do art. 
8o relatórios, dados e informações relativos à execu-
ção do contrato;

XV – os critérios para devolução e desocupação 
de áreas pelo contratado, inclusive para a retirada de 
equipamentos e instalações e para a reversão de bens;

XVI – as penalidades aplicáveis em caso de 
inadimplemento das obrigações contratuais;

XVII – os procedimentos relacionados à cessão 
dos direitos e obrigações relativos ao contrato, confor-
me o disposto no art. 31;

XVIII – as regras sobre solução de controvérsias, 
que poderão prever conciliação e arbitragem;

XIX – o prazo de vigência do contrato, limitado 
a 35 (trinta e cinco) anos, e as condições para a sua 
extinção;

XX – o valor e a forma de pagamento do bônus 
de assinatura;

XXI – a obrigatoriedade de apresentação de in-
ventário periódico sobre as emissões de gases que 
provocam efeito estufa – GEF, ao qual se dará publi-
cidade, inclusive com cópia ao Congresso Nacional;

XXII – a apresentação de plano de contingência 
relativo a acidentes por vazamento de petróleo, de 
gás natural, de outros hidrocarbonetos fluidos e seus 
derivados; e

XXIII – a obrigatoriedade da realização de audito-
ria ambiental de todo o processo operacional de retirada 
e distribuição de petróleo e gás oriundos do pré-sal.

Art. 30. A Petrobras, na condição de operadora 
do contrato de partilha de produção, deverá:

I – informar ao comitê operacional e à ANP, no 
prazo contratual, a descoberta de qualquer jazida de 
petróleo, de gás natural, de outros hidrocarbonetos 
fluidos ou de quaisquer minerais;

II – submeter à aprovação do comitê operacional 
o plano de avaliação de descoberta de jazida de petró-
leo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos, 
para determinação de sua comercialidade;

III – realizar a avaliação da descoberta de jazida 
de petróleo e de gás natural nos termos do plano de 
avaliação aprovado pela ANP, apresentando relatório 
de comercialidade ao comitê operacional;

IV – submeter ao comitê operacional o plano de 
desenvolvimento da produção do campo, bem como 
os planos de trabalho e de produção, contendo crono-
gramas e orçamentos;

V – adotar as melhores práticas da indústria do 
petróleo, obedecendo às normas e aos procedimentos 
técnicos e científicos pertinentes e utilizando técnicas 
apropriadas de recuperação, objetivando a racionaliza-
ção da produção e o controle do declínio das reservas; e

VI – encaminhar ao comitê operacional todos os 
dados e documentos relativos às atividades realizadas.

Art. 31. A cessão dos direitos e obrigações re-
lativos ao contrato de partilha de produção somente 
poderá ocorrer mediante prévia e expressa autoriza-
ção do Ministério de Minas e Energia, ouvida a ANP, 
observadas as seguintes condições:

I – preservação do objeto contratual e de suas 
condições;

II – atendimento, por parte do cessionário, dos 
requisitos técnicos, econômicos e jurídicos estabele-
cidos pelo Ministério de Minas e Energia; e
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III – exercício do direito de preferência dos de-
mais consorciados, na proporção de suas participa-
ções no consórcio.

Parágrafo único. A Petrobras somente poderá 
ceder a participação nos contratos de partilha de pro-
dução que obtiver como vencedora da licitação, nos 
termos do art. 14.

Art. 32. O contrato de partilha de produção ex-
tinguir-se-á:

I – pelo vencimento de seu prazo;
II – por acordo entre as partes;
III – pelos motivos de resolução nele previstos;
IV – ao término da fase de exploração, sem que 

tenha sido feita qualquer descoberta comercial, con-
forme definido no contrato;

V – pelo exercício do direito de desistência pelo 
contratado na fase de exploração, desde que cumpri-
do o programa exploratório mínimo ou pago o valor 
correspondente à parcela não cumprida, conforme 
previsto no contrato; e

VI – pela recusa em firmar o acordo de individu-
alização da produção, após decisão da ANP.

§ 1o A devolução de áreas não implicará obriga-
ção de qualquer natureza para a União nem conferirá 
ao contratado qualquer direito de indenização pelos 
serviços e bens.

§ 2o Extinto o contrato de partilha de produção, o 
contratado fará a remoção dos equipamentos e bens 
que não sejam objeto de reversão, ficando obrigado a 
reparar ou a indenizar os danos decorrentes de suas 
atividades e a praticar os atos de recuperação am-
biental determinados pelas autoridades competentes.

CAPÍTULO IV 
Da Individualização da Produção

Art. 33. O procedimento de individualização da 
produção de petróleo, de gás natural e de outros hi-
drocarbonetos fluidos deverá ser instaurado quando 
se identificar que a jazida se estende além do bloco 
concedido ou contratado sob o regime de partilha de 
produção.

§ 1o O concessionário ou o contratado sob o re-
gime de partilha de produção deverá informar à ANP 
que a jazida será objeto de acordo de individualização 
da produção.

§ 2o A ANP determinará o prazo para que os in-
teressados celebrem o acordo de individualização da 
produção, observadas as diretrizes do CNPE.

Art. 34. A ANP regulará os procedimentos e as 
diretrizes para elaboração do acordo de individualiza-
ção da produção, o qual estipulará:

I – a participação de cada uma das partes na 
jazida individualizada, bem como as hipóteses e os 
critérios de sua revisão;

II – o plano de desenvolvimento da área objeto 
de individualização da produção; e

III – os mecanismos de solução de controvérsias.
Parágrafo único. A ANP acompanhará a negocia-

ção entre os interessados sobre os termos do acordo 
de individualização da produção.

Art. 35. O acordo de individualização da produção 
indicará o operador da respectiva jazida.

Art. 36. A União, representada pela empresa públi-
ca referida no § 1o do art. 8o e com base nas avaliações 
realizadas pela ANP, celebrará com os interessados, 
nos casos em que as jazidas da área do pré-sal e das 
áreas estratégicas se estendam por áreas não conce-
didas ou não partilhadas, acordo de individualização 
da produção, cujos termos e condições obrigarão o 
futuro concessionário ou contratado sob regime de 
partilha de produção.

§ 1o A ANP deverá fornecer à empresa pública 
referida no § 1o do art. 8o todas as informações neces-
sárias para o acordo de individualização da produção.

§ 2o O regime de exploração e produção a ser 
adotado nas áreas de que trata o  caput independe 
do regime vigente nas áreas adjacentes.

Art. 37. A União, representada pela ANP, celebra-
rá com os interessados, após as devidas avaliações, 
nos casos em que a jazida não se localize na área 
do pré-sal ou em áreas estratégicas e se estenda por 
áreas não concedidas, acordo de individualização da 
produção, cujos termos e condições obrigarão o futuro 
concessionário.

Art. 38. A ANP poderá contratar diretamente a 
Petrobras para realizar as atividades de avaliação das 
jazidas previstas nos arts. 36 e 37.

Art. 39. Os acordos de individualização da pro-
dução serão submetidos à prévia aprovação da ANP.

Parágrafo único. A ANP deverá se manifestar em 
até 60 (sessenta) dias, contados do recebimento da 
proposta de acordo.

Art. 40. Transcorrido o prazo de que trata o § 2o do 
art. 33 e não havendo acordo entre as partes, caberá 
à ANP determinar, em até 120 (cento e vinte) dias e 
com base em laudo técnico, a forma como serão apro-
priados os direitos e as obrigações sobre a jazida e 
notificar as partes para que firmem o respectivo acordo 
de individualização da produção.

Parágrafo único. A recusa de uma das partes em 
firmar o acordo de individualização da produção im-
plicará resolução dos contratos de concessão ou de 
partilha de produção.
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Art. 41. O desenvolvimento e a produção da jazida 
ficarão suspensos enquanto não aprovado o acordo 
de individualização da produção, exceto nos casos 
autorizados e sob as condições definidas pela ANP.

CAPÍTULO V 
Das Receitas Governamentais no Regime  

de Partilha de Produção

Art. 42. O regime de partilha de produção terá as 
seguintes receitas governamentais:

I – royalties; e
II – bônus de assinatura.
§ 1o Os royalties correspondem à compensação 

financeira pela exploração de petróleo, de gás natural 
e de outros hidrocarbonetos fluidos de que trata o § 
1o do art. 20 da Constituição Federal, vedada sua in-
clusão no cálculo do custo em óleo.

§ 2o O bônus de assinatura não integra o custo 
em óleo, corresponde a valor fixo devido à União pelo 
contratado e será estabelecido pelo contrato de par-
tilha de produção, devendo ser pago no ato de sua 
assinatura.

Art. 43. O contrato de partilha de produção, quan-
do o bloco se localizar em terra, conterá cláusula de-
terminando o pagamento, em moeda nacional, de 
participação equivalente a até 1% (um por cento) do 
valor da produção de petróleo ou gás natural aos pro-
prietários da terra onde se localiza o bloco.

§ 1o A participação a que se refere o  caput será 
distribuída na proporção da produção realizada nas 
propriedades regularmente demarcadas na superfície 
do bloco, vedada a sua inclusão no cálculo do custo 
em óleo.

§ 2o O cálculo da participação de terceiro de que 
trata o  caput será efetivado pela ANP.

Art. 44. Não se aplicará o disposto no art. 50 da 
Lei no 9.478, de 6 de agosto de 1997, aos contratos 
de partilha de produção.

CAPÍTULO VI 
Da Comercialização do Petróleo, do Gás Natural 
e de Outros Hidrocarbonetos Fluidos da União

Art. 45. O petróleo, o gás natural e outros hidro-
carbonetos fluidos destinados à União serão comer-
cializados de acordo com as normas do direito privado, 
dispensada a licitação, segundo a política de comer-
cialização referida nos incisos VI e VII do art. 9o.

Parágrafo único. A empresa pública de que trata o 
§ 1o do art. 8o, representando a União, poderá contratar 
diretamente a Petrobras, dispensada a licitação, como 
agente comercializador do petróleo, do gás natural e 
de outros hidrocarbonetos fluidos referidos no  caput.

Art. 46. A receita advinda da comercialização 
referida no art. 45 será destinada ao Fundo Social, 
conforme dispõem os arts. 47 a 60.

CAPÍTULO VII 
Do Fundo Social – FS

SEÇÃO I 
Da Definição e Objetivos do Fundo Social – FS

Art. 47. É criado o Fundo Social – FS, de natu-
reza contábil e financeira, vinculado à Presidência da 
República, com a finalidade de constituir fonte de re-
cursos para o desenvolvimento social e regional, na 
forma de programas e projetos nas áreas de combate 
à pobreza e de desenvolvimento:

I – da educação;
II – da cultura;
III – do esporte;
IV – da saúde pública;
V – da ciência e tecnologia;
VI – do meio ambiente; e 
VII – de mitigação e adaptação às mudanças 

climáticas.
§ 1o Os programas e projetos de que trata o  ca-

put observarão o plano plurianual – PPA, a lei de dire-
trizes orçamentárias – LDO e as respectivas dotações 
consignadas na lei orçamentária anual – LOA.

§ 2o (VETADO)
Art. 48. O FS tem por objetivos:
I – constituir poupança pública de longo prazo 

com base nas receitas auferidas pela União;
II – oferecer fonte de recursos para o desenvolvi-

mento social e regional, na forma prevista no art. 47; e
III – mitigar as flutuações de renda e de preços 

na economia nacional, decorrentes das variações na 
renda gerada pelas atividades de produção e explora-
ção de petróleo e de outros recursos não renováveis.

Parágrafo único. É vedado ao FS, direta ou indi-
retamente, conceder garantias.

SEÇÃO II 
Dos Recursos do Fundo Social – FS

Art. 49. Constituem recursos do FS:
I – parcela do valor do bônus de assinatura des-

tinada ao FS pelos contratos de partilha de produção;
II – parcela dos royalties que cabe à União, de-

duzidas aquelas destinadas aos seus órgãos especí-
ficos, conforme estabelecido nos contratos de partilha 
de produção, na forma do regulamento;

III – receita advinda da comercialização de petró-
leo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos 
da União, conforme definido em lei;

IV – os royalties e a participação especial das 
áreas localizadas no pré-sal contratadas sob o regime 
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de concessão destinados à administração direta da 
União, observado o disposto nos §§ 1o e 2o deste artigo;

V – os resultados de aplicações financeiras sobre 
suas disponibilidades; e

VI – outros recursos destinados ao FS por lei.
§ 1o A Lei no 9.478, de 6 de agosto de 1997, pas-

sa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 49.  .............................................................

....................................................................................
§ 3o Nas áreas localizadas no pré-sal contratadas 

sob o regime de concessão, a parcela dos royalties 
que cabe à administração direta da União será des-
tinada integralmente ao fundo de natureza contábil e 
financeira, criado por lei específica, com a finalidade 
de constituir fonte de recursos para o desenvolvimento 
social e regional, na forma de programas e projetos nas 
áreas de combate à pobreza e de desenvolvimento da 
educação, da cultura, do esporte, da saúde pública, 
da ciência e tecnologia, do meio ambiente e de miti-
gação e adaptação às mudanças climáticas, vedada 
sua destinação aos órgãos específicos de que trata 
este artigo.” (NR)

“Art. 50.  .............................................................
....................................................................................

§ 4o Nas áreas localizadas no pré-sal contratadas 
sob o regime de concessão, a parcela da participação 
especial que cabe à administração direta da União será 
destinada integralmente ao fundo de natureza contábil 
e financeira, criado por lei específica, com a finalidade 
de constituir fonte de recursos para o desenvolvimento 
social e regional, na forma de programas e projetos nas 
áreas de combate à pobreza e de desenvolvimento da 
educação, da cultura, do esporte, da saúde pública, 
da ciência e tecnologia, do meio ambiente e de miti-
gação e adaptação às mudanças climáticas, vedada 
sua destinação aos órgãos específicos de que trata 
este artigo.” (NR)

§ 2o O cumprimento do disposto no § 1o deste 
artigo obedecerá a regra de transição, a critério do Po-
der Executivo, estabelecida na forma do regulamento.

SEÇÃO III 
Da Política de Investimentos do Fundo Social

Art. 50. A política de investimentos do FS tem 
por objetivo buscar a rentabilidade, a segurança e a 
liquidez de suas aplicações e assegurar sua susten-
tabilidade econômica e financeira para o cumprimento 
das finalidades definidas nos arts. 47 e 48.

Parágrafo único. Os investimentos e aplicações 
do FS serão destinados preferencialmente a ativos no 
exterior, com a finalidade de mitigar a volatilidade de 
renda e de preços na economia nacional.

Art. 51. Os recursos do FS para aplicação nos 
programas e projetos a que se refere o art. 47 deverão 
ser os resultantes do retorno sobre o capital.

Parágrafo único. Constituído o FS e garantida a 
sua sustentabilidade econômica e financeira, o Poder 
Executivo, na forma da lei, poderá propor o uso de 
percentual de recursos do principal para a aplicação 
nas finalidades previstas no art. 47, na etapa inicial de 
formação de poupança do fundo.

Art. 52. A política de investimentos do FS será 
definida pelo Comitê de Gestão Financeira do Fundo 
Social – CGFFS.

§ 1o O CGFFS terá sua composição e funcio-
namento estabelecidos em ato do Poder Executivo, 
assegurada a participação do Ministro de Estado da 
Fazenda, do Ministro de Estado do Planejamento, Or-
çamento e Gestão e do Presidente do Banco Central 
do Brasil.

§ 2o Aos membros do CGFFS não cabe qualquer 
tipo de remuneração pelo desempenho de suas funções.

§ 3o As despesas relativas à operacionalização 
do CGFFS serão custeadas pelo FS.

Art. 53. Cabe ao CGFFS definir:
I – o montante a ser resgatado anualmente do 

FS, assegurada sua sustentabilidade financeira;
II – a rentabilidade mínima esperada;
III – o tipo e o nível de risco que poderão ser as-

sumidos na realização dos investimentos, bem como 
as condições para que o nível de risco seja minimizado;

IV – os percentuais, mínimo e máximo, de recur-
sos a serem investidos no exterior e no País;

V – a capitalização mínima a ser atingida antes 
de qualquer transferência para as finalidades e os ob-
jetivos definidos nesta Lei.

Art. 54. A União, a critério do CGFFS, poderá 
contratar instituições financeiras federais para atuarem 
como agentes operadores do FS, as quais farão jus a 
remuneração pelos serviços prestados.

Art. 55. A União poderá participar, com recursos 
do FS, como cotista única, de fundo de investimento 
específico.

Parágrafo único. O fundo de investimento espe-
cífico de que trata este artigo deve ser constituído por 
instituição financeira federal, observadas as normas a 
que se refere o inciso XXII do art. 4o da Lei no 4.595, 
de 31 de dezembro de 1964.

Art. 56. O fundo de investimento de que trata o 
art. 55 deverá ter natureza privada e patrimônio próprio 
separado do patrimônio do cotista e do administrador, 
sujeitando-se a direitos e obrigações próprias.

§ 1o A integralização das cotas do fundo de in-
vestimento será autorizada em ato do Poder Executivo, 
ouvido o CGFFS.
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§ 2o O fundo de investimento terá por finalidade 
promover a aplicação em ativos no Brasil e no exterior.

§ 3o O fundo de investimento responderá por suas 
obrigações com os bens e direitos integrantes de seu 
patrimônio, ficando o cotista obrigado somente pela 
integralização das cotas que subscrever.

§ 4o A dissolução do fundo de investimento dar-
-se-á na forma de seu estatuto, e seus recursos retor-
narão ao FS.

§ 5o Sobre as operações de crédito, câmbio e se-
guro e sobre rendimentos e lucros do fundo de inves-
timento não incidirá qualquer imposto ou contribuição 
social de competência da União.

§ 6o O fundo de investimento deverá elaborar os 
demonstrativos contábeis de acordo com a legislação 
em vigor e conforme o estabelecido no seu estatuto.

Art. 57. O estatuto do fundo de investimento de-
finirá, inclusive, as políticas de aplicação, critérios e 
níveis de rentabilidade e de risco, questões operacio-
nais da gestão administrativa e financeira e regras de 
supervisão prudencial de investimentos.

SEÇÃO IV 
Da Gestão do Fundo Social

Art. 58. É criado o Conselho Deliberativo do Fundo 
Social – CDFS, com a atribuição de propor ao Poder 
Executivo, ouvidos os Ministérios afins, a prioridade 
e a destinação dos recursos resgatados do FS para 
as finalidades estabelecidas no art. 47, observados o 
PPA, a LDO e a LOA.

§ 1o A composição, as competências e o fun-
cionamento do CDFS serão estabelecidos em ato do 
Poder Executivo.

§ 2o Aos membros do CDFS não cabe qualquer 
tipo de remuneração pelo desempenho de suas funções.

§ 3o A destinação de recursos para os progra-
mas e projetos definidos como prioritários pelo CDFS 
é condicionada à prévia fixação de metas, prazo de 
execução e planos de avaliação, em coerência com 
as disposições estabelecidas no PPA.

§ 4o O CDFS deverá submeter os programas e 
projetos a criteriosa avaliação quantitativa e qualitati-
va durante todas as fases de execução, monitorando 
os impactos efetivos sobre a população e nas regiões 
de intervenção, com o apoio de instituições públicas 
e universitárias de pesquisa.

§ 5o Os recursos do FS destinados aos progra-
mas e projetos de que trata o art. 47 devem observar 
critérios de redução das desigualdades regionais.

Art. 59. As demonstrações contábeis e os re-
sultados das aplicações do FS serão elaborados e 
apurados semestralmente, nos termos previstos pelo 

órgão central de contabilidade de que trata o inciso I 
do art. 17 da Lei no 10.180, de 6 de fevereiro de 2001.

Parágrafo único. Ato do Poder Executivo definirá 
as regras de supervisão do FS, sem prejuízo da fisca-
lização dos entes competentes.

Art. 60. O Poder Executivo encaminhará trimestral-
mente ao Congresso Nacional relatório de desempenho 
do FS, conforme disposto em regulamento do Fundo.

CAPÍTULO VIII 
Disposições Finais e Transitórias

Art. 61. Aplicam-se às atividades de exploração, 
avaliação, desenvolvimento e produção de que trata 
esta Lei os regimes aduaneiros especiais e os incenti-
vos fiscais aplicáveis à indústria de petróleo no Brasil.

Art. 62. A Lei no 9.478, de 6 de agosto de 1997, 
passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 2o  ...............................................................
....................................................................................

VIII – definir os blocos a serem objeto de conces-
são ou partilha de produção;

IX – definir a estratégia e a política de desen-
volvimento econômico e tecnológico da indústria de 
petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos 
fluidos, bem como da sua cadeia de suprimento;

X – induzir o incremento dos índices mínimos de 
conteúdo local de bens e serviços, a serem observados 
em licitações e contratos de concessão e de partilha 
de produção, observado o disposto no inciso IX.

...................................................................” (NR)
“Art. 5o As atividades econômicas de que trata o 

art. 4o desta Lei serão reguladas e fiscalizadas pela 
União e poderão ser exercidas, mediante concessão, 
autorização ou contratação sob o regime de partilha 
de produção, por empresas constituídas sob as leis 
brasileiras, com sede e administração no País.” (NR)

“Art. 8o  ...............................................................
....................................................................................

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;

...................................................................” (NR)
“Art. 21. Todos os direitos de exploração e produ-

ção de petróleo, de gás natural e de outros hidrocar-
bonetos fluidos em território nacional, nele compreen-
didos a parte terrestre, o mar territorial, a plataforma 
continental e a zona econômica exclusiva, pertencem 
à União, cabendo sua administração à ANP, ressal-
vadas as competências de outros órgãos e entidades 
expressamente estabelecidas em lei.” (NR)

“Art. 22.  .............................................................
....................................................................................
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§ 3o O Ministério de Minas e Energia terá acesso 
irrestrito e gratuito ao acervo a que se refere o  caput 
deste artigo, com o objetivo de realizar estudos e pla-
nejamento setorial, mantido o sigilo a que esteja sub-
metido, quando for o caso.” (NR)

“Art. 23. As atividades de exploração, desen-
volvimento e produção de petróleo e de gás natural 
serão exercidas mediante contratos de concessão, 
precedidos de licitação, na forma estabelecida nes-
ta Lei, ou sob o regime de partilha de produção nas 
áreas do pré-sal e nas áreas estratégicas, conforme 
legislação específica.

...................................................................” (NR)
Art. 63. Enquanto não for criada a empresa pú-

blica de que trata o § 1o do art. 8o, suas competências 
serão exercidas pela União, por intermédio da ANP, 
podendo ainda ser delegadas por meio de ato do Po-
der Executivo.

Art. 64. (VETADO)
Art. 65. O Poder Executivo estabelecerá política 

e medidas específicas visando ao aumento da parti-
cipação de empresas de pequeno e médio porte nas 
atividades de exploração, desenvolvimento e produção 
de petróleo e gás natural.

Parágrafo único. O Poder Executivo regulamen-
tará o disposto no  caput no prazo de 120 (cento e 
vinte) dias, contado da data de publicação desta Lei.

Art. 66. O Poder Executivo regulamentará o dis-
posto nesta Lei.

Art. 67. Revogam-se o § 1º do art. 23 e o art. 27 
da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997.

Art. 68. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Brasília, 22 de dezembro de 2010; 189o da Inde-
pendência e 122o da República.

Texto Publicado no DOU de 23-12-2010

ANEXO

Mensagem de veto

MENSAGEM Nº 707,  
DE 22 DE DEZEMBRO DE 2010

Senhor Presidente do Senado Federal, 
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos 

do § 1o do art. 66 da Constituição, decidi vetar par-
cialmente, por contrariedade ao interesse público, o 
Projeto de Lei no 5.940, de 2009 (no 7/10 no Senado 
Federal), que “Dispõe sobre a exploração e a produção 
de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbone-
tos fluidos, sob o regime de partilha de produção, em 
áreas do pré-sal e em áreas estratégicas; cria o Fundo 
Social – FS e dispõe sobre sua estrutura e fontes de 
recursos; altera dispositivos da Lei no 9.478, de 6 de 
agosto de 1997; e dá outras providências”.

Ouvidos, os Ministérios da Fazenda, do Planeja-
mento Orçamento, e Gestão, e da Ciência e Tecnolo-
gia, manifestaram-se pelo veto ao seguinte dispositivo:

§ 2º do art. 47
“§ 2o Do total da receita a que se refere o art. 51 

auferida pelo Fundo de que trata o  caput 50% (cin-
quenta por cento) devem ser aplicados em programas 
direcionados ao desenvolvimento da educação pública, 
básica e superior, sendo o mínimo de 80% (oitenta por 
cento) destinado à educação básica e infantil.”

Razões do veto
“O Fundo Social constitui uma poupança de longo 

prazo com vistas a assegurar os benefícios intergera-
cionais decorrentes da exploração do pré-sal. Nesse 
contexto, não é adequado fixar, previamente, quais as 
áreas a serem priorizadas dentre aquelas já contempla-
das, nas quais está incluída a educação. Por esse moti-
vo, foi criado o Conselho Deliberativo do Fundo Social, 
que será a instância de interface com as demandas da 
sociedade, e possibilitará ajustar, ao longo do tempo, 
a definição da destinação dos recursos resgatados.”

Os Ministérios da Fazenda, do Planejamento, Or-
çamento e Gestão, de Minas e Energia, da Ciência e 
Tecnologia, a Secretaria de Relações Institucionais e 
a Advocacia-Geral da União, manifestaram-se, ainda, 
pelo veto ao dispositivo a seguir transcrito:

Art. 64
“Art. 64. Ressalvada a participação da União, 

bem como a destinação prevista na alínea d do inciso 
II do art. 49 da Lei no 9.478, de 6 de agosto de 1997, 
a parcela restante dos royalties e participações es-
peciais oriunda dos contratos de partilha de produção 
ou de concessão de que trata a mesma Lei, quando a 
lavra ocorrer na plataforma continental, mar territorial 
ou zona econômica exclusiva, será dividida entre Es-
tados, Distrito Federal e Municípios da seguinte forma:
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I – 50% (cinquenta por cento) para constituição de 
fundo especial a ser distribuído entre todos os Estados 
e Distrito Federal, de acordo com os critérios de repar-
tição do Fundo de Participação dos Estados – FPE; e

II – 50% (cinquenta por cento) para constituição 
de fundo especial a ser distribuído entre todos os Mu-
nicípios, de acordo com os critérios de repartição do 
Fundo de Participação dos Municípios – FPM.

§ 1o A União compensará, com recursos oriundos 
de sua parcela em royalties e participações especiais, 
bem como do que lhe couber em lucro em óleo, tanto 
no regime de concessão quanto no regime de partilha 
de produção, os Estados e Municípios que sofrerem 
redução de suas receitas em virtude desta Lei, até 
que estas se recomponham mediante o aumento de 
produção de petróleo no mar.

§ 2o Os recursos da União destinados à compen-
sação de que trata o § 1o deverão ser repassados aos 
Estados e Municípios que sofrerem redução de suas re-
ceitas em virtude desta Lei, simultaneamente ao repasse 
efetuado pela União aos demais Estados e Municípios.

§ 3o Os royalties correspondem à participação 
no resultado da exploração de petróleo, de gás natu-
ral e de outros hidrocarbonetos fluidos de que trata o 
§ 1o do art. 20 da Constituição Federal, vedada a sua 
inclusão no cálculo do custo em óleo, bem como qual-
quer outra forma de restituição ou compensação aos 
contratados, ressalvado o disposto no § 1o do art. 50 
da Lei no 9.478, de 6 de agosto de 1997.”

Razões do veto
“Da forma como redigido, o artigo não estabe-

lece a fórmula ou a alíquota para obtenção do mon-
tante total dos recursos provenientes dos royalties. 
Igualmente, não é fixado o percentual desses valores 
que corresponderá à participação da União nem, con-
sequentemente, o percentual que será destinado aos 
Estados, Distrito Federal e Municípios. Tais dados são 
imprescindíveis ao cálculo da parte a ser dividida entre 
a União e os demais entes, na forma do  caput e dos 
incisos, e de eventual compensação, prevista no § 2o.

A proposta também não deixa claro se as regras 
para divisão dos recursos se restringem aos contratos 
futuros ou se são aplicáveis aos já em vigor. Também 
se observa que não foi adotado critério para a com-
pensação de receitas aos Estados e Municípios pela 
União. Em ambos os casos, a consequência poderia 
ser uma alta litigiosidade entre os diversos atores.”

Essas, Senhor Presidente, as razões que me le-
varam a vetar os dispositivos acima mencionados do 
projeto em causa, as quais ora submeto à elevada apre-
ciação dos Senhores Membros do Congresso Nacional.

Texto publicado no DOU de 23.12.2010

LEI Nº 9.478, DE 6 DE AGOSTO DE 1997

Mensagem de veto

Dispõe sobre a política energética na-
cional, as atividades relativas ao monopólio 
do petróleo, institui o Conselho Nacional de 
Política Energética e a Agência Nacional do 
Petróleo e dá outras providências.

 O Presidente da República, faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:

CAPÍTULO I 
Dos Princípios e Objetivos da Política  

Energética Nacional

 Art. 1º As políticas nacionais para o aproveita-
mento racional das fontes de energia visarão aos se-
guintes objetivos:

 I – preservar o interesse nacional;
 II – promover o desenvolvimento, ampliar o mer-

cado de trabalho e valorizar os recursos energéticos;
 III – proteger os interesses do consumidor quanto 

a preço, qualidade e oferta dos produtos;
 IV – proteger o meio ambiente e promover a 

conservação de energia;
 V – garantir o fornecimento de derivados de pe-

tróleo em todo o território nacional, nos termos do § 
2º do art. 177 da Constituição Federal;

 VI – incrementar, em bases econômicas, a utili-
zação do gás natural; 

 VII – identificar as soluções mais adequadas 
para o suprimento de energia elétrica nas diversas 
regiões do País;

 VIII – utilizar fontes alternativas de energia, me-
diante o aproveitamento econômico dos insumos dis-
poníveis e das tecnologias aplicáveis;

 IX – promover a livre concorrência;
 X – atrair investimentos na produção de energia;
 XI – ampliar a competitividade do País no mer-

cado internacional.
 XII – incrementar, em bases econômicas, sociais 

e ambientais, a participação dos biocombustíveis na 
matriz energética nacional. (Redação dada pela Lei nº 
11.097, de 2005)

 XIII – garantir o fornecimento de biocombustíveis 
em todo o território nacional. (Incluído pela Medida 
Provisória nº 532, de 2011)

CAPÍTULO II 
Do Conselho Nacional de Política Energética

 Art. 2° Fica criado o Conselho Nacional de Po-
lítica Energética – CNPE, vinculado à Presidência da 
República e presidido pelo Ministro de Estado de Minas 
e Energia, com a atribuição de propor ao Presidente 
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da República políticas nacionais e medidas específi-
cas destinadas a:

 I – promover o aproveitamento racional dos re-
cursos energéticos do País, em conformidade com os 
princípios enumerados no capítulo anterior e com o 
disposto na legislação aplicável;

 II – assegurar, em função das características re-
gionais, o suprimento de insumos energéticos às áreas 
mais remotas ou de difícil acesso do País, submetendo 
as medidas específicas ao Congresso Nacional, quan-
do implicarem criação de subsídios;

 III – rever periodicamente as matrizes energéticas 
aplicadas às diversas regiões do País, considerando 
as fontes convencionais e alternativas e as tecnolo-
gias disponíveis;

 IV – estabelecer diretrizes para programas es-
pecíficos, como os de uso do gás natural, do álcool, 
do carvão e da energia termonuclear;

 IV – estabelecer diretrizes para programas espe-
cíficos, como os de uso do gás natural, do carvão, da 
energia termonuclear, dos biocombustíveis, da energia 
solar, da energia eólica e da energia proveniente de 
outras fontes alternativas; (Redação dada pela Lei nº 
11.097, de 2005)

 V – estabelecer diretrizes para a importação e 
exportação, de maneira a atender às necessidades 
de consumo interno de petróleo e seus derivados, 
gás natural e condensado, e assegurar o adequado 
funcionamento do Sistema Nacional de Estoques de 
Combustíveis e o cumprimento do Plano Anual de 
Estoques Estratégicos de Combustíveis, de que trata 
o art. 4º da Lei nº 8.176, de 8 de fevereiro de 1991.

 V – estabelecer diretrizes para a importação e 
exportação, de maneira a atender às necessidades de 
consumo interno de petróleo e seus derivados, bio-
combustíveis, gás natural e condensado, e assegurar 
o adequado funcionamento do Sistema Nacional de 
Estoques de Combustíveis e o cumprimento do Plano 
Anual de Estoques Estratégicos de Combustíveis, de 
que trata o art. 4o da Lei no 8.176, de 8 de fevereiro de 
1991; (Redação dada pela Medida Provisória nº 532, 
de 2011)

 VI – sugerir a adoção de medidas necessárias 
para garantir o atendimento à demanda nacional de 
energia elétrica, considerando o planejamento de lon-
go, médio e curto prazos, podendo indicar empreen-
dimentos que devam ter prioridade de licitação e im-
plantação, tendo em vista seu caráter estratégico e de 
interesse público, de forma que tais projetos venham 
assegurar a otimização do binômio modicidade tarifá-
ria e confiabilidade do Sistema Elétrico. (Incluído pela 
lei nº 10.848, de 2004)

 VII – estabelecer diretrizes para o uso de gás 
natural como matéria-prima em processos produtivos 
industriais, mediante a regulamentação de condições 
e critérios específicos, que visem a sua utilização efi-
ciente e compatível com os mercados interno e exter-
nos. (Incluído pela Lei nº 11.909, de 2009)

VIII – definir os blocos a serem objeto de con-
cessão ou partilha de produção; (Incluído pela Lei nº 
12.351, de 2010)

IX – definir a estratégia e a política de desen-
volvimento econômico e tecnológico da indústria de 
petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos 
fluidos, bem como da sua cadeia de suprimento; (In-
cluído pela Lei nº 12.351, de 2010)

IX – definir a estratégia e a política de desen-
volvimento econômico e tecnológico da indústria de 
petróleo, de gás natural, de outros hidrocarbonetos 
fluidos e de biocombustíveis, bem como da sua cadeia 
de suprimento; (Redação dada pela Medida Provisória 
nº 532, de 2011)

X – induzir o incremento dos índices mínimos de 
conteúdo local de bens e serviços, a serem observa-
dos em licitações e contratos de concessão e de par-
tilha de produção, observado o disposto no inciso IX. 
(Incluído pela Lei nº 12.351, de 2010)

 § 1º Para o exercício de suas atribuições, o CNPE 
contará com o apoio técnico dos órgãos reguladores 
do setor energético.

 § 2º O CNPE será regulamentado por decreto do 
Presidente da República, que determinará sua com-
posição e a forma de seu funcionamento.

CAPÍTULO III 
Da Titularidade e do Monopólio  

do Petróleo e do Gás Natural

SEÇÃO I 
Do Exercício do Monopólio

 Art. 3º Pertencem à União os depósitos de pe-
tróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos 
existentes no território nacional, nele compreendidos 
a parte terrestre, o mar territorial, a plataforma conti-
nental e a zona econômica exclusiva.

 Art. 4º Constituem monopólio da União, nos ter-
mos do art. 177 da Constituição Federal, as seguintes 
atividades:

 I – a pesquisa e lavra das jazidas de petróleo e 
gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos;

 II – a refinação de petróleo nacional ou estran-
geiro;

 III – a importação e exportação dos produtos e 
derivados básicos resultantes das atividades previstas 
nos incisos anteriores;
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 IV – o transporte marítimo do petróleo bruto de 
origem nacional ou de derivados básicos de petróleo 
produzidos no País, bem como o transporte, por meio 
de conduto, de petróleo bruto, seus derivados e de 
gás natural.

 Art. 5º As atividades econômicas de que trata 
o artigo anterior serão reguladas e fiscalizadas pela 
União e poderão ser exercidas, mediante concessão 
ou autorização, por empresas constituídas sob as leis 
brasileiras, com sede e administração no País.

Art. 5o As atividades econômicas de que trata o 
art. 4o desta Lei serão reguladas e fiscalizadas pela 
União e poderão ser exercidas, mediante concessão, 
autorização ou contratação sob o regime de partilha de 
produção, por empresas constituídas sob as leis bra-
sileiras, com sede e administração no País. (Redação 
dada pela Lei nº 12.351, de 2010)

SEÇÃO II 
Das Definições Técnicas

 Art. 6° Para os fins desta Lei e de sua regula-
mentação, ficam estabelecidas as seguintes definições:

 I – Petróleo: todo e qualquer hidrocarboneto lí-
quido em seu estado natural, a exemplo do óleo cru 
e condensado;

 II – Gás Natural ou Gás: todo hidrocarboneto 
que permaneça em estado gasoso nas condições at-
mosféricas normais, extraído diretamente a partir de 
reservatórios petrolíferos ou gaseíferos, incluindo ga-
ses úmidos, secos, residuais e gases raros;

 III – Derivados de Petróleo: produtos decorrentes 
da transformação do petróleo;

 IV – Derivados Básicos: principais derivados de 
petróleo, referidos no art. 177 da Constituição Federal, a 
serem classificados pela Agência Nacional do Petróleo;

 V – Refino ou Refinação: conjunto de processos 
destinados a transformar o petróleo em derivados de 
petróleo;

 VI – Tratamento ou Processamento de Gás Na-
tural: conjunto de operações destinadas a permitir o 
seu transporte, distribuição e utilização;

 VII – Transporte: movimentação de petróleo e 
seus derivados ou gás natural em meio ou percurso 
considerado de interesse geral;

 VII – Transporte: movimentação de petróleo, seus 
derivados, biocombustíveis ou gás natural em meio ou 
percurso considerado de interesse geral; (Redação 
dada pela Medida Provisória nº 532, de 2011)

 VIII – Transferência: movimentação de petróleo, 
derivados ou gás natural em meio ou percurso consi-
derado de interesse específico e exclusivo do proprie-
tário ou explorador das facilidades;

 VIII – Transferência: movimentação de petróleo, 
seus derivados, biocombustíveis ou gás natural em 
meio ou percurso considerado de interesse específico e 
exclusivo do proprietário ou explorador das facilidades; 
(Redação dada pela Medida Provisória nº 532, de 2011)

 IX – Bacia Sedimentar: depressão da crosta 
terrestre onde se acumulam rochas sedimentares 
que podem ser portadoras de petróleo ou gás, asso-
ciados ou não;

 X – Reservatório ou Depósito: configuração ge-
ológica dotada de propriedades específicas, armaze-
nadora de petróleo ou gás, associados ou não;

 XI – Jazida: reservatório ou depósito já identifi-
cado e possível de ser posto em produção;

 XII – Prospecto: feição geológica mapeada como 
resultado de estudos geofísicos e de interpretação ge-
ológica, que justificam a perfuração de poços explo-
ratórios para a localização de petróleo ou gás natural;

 XIII – Bloco: parte de uma bacia sedimentar, 
formada por um prisma vertical de profundidade in-
determinada, com superfície poligonal definida pelas 
coordenadas geográficas de seus vértices, onde são 
desenvolvidas atividades de exploração ou produção 
de petróleo e gás natural;

 XIV – Campo de Petróleo ou de Gás Natural: área 
produtora de petróleo ou gás natural, a partir de um 
reservatório contínuo ou de mais de um reservatório, 
a profundidades variáveis, abrangendo instalações e 
equipamentos destinados à produção;

 XV – Pesquisa ou Exploração: conjunto de ope-
rações ou atividades destinadas a avaliar áreas, ob-
jetivando a descoberta e a identificação de jazidas de 
petróleo ou gás natural;

 XVI – Lavra ou Produção: conjunto de operações 
coordenadas de extração de petróleo ou gás natural 
de uma jazida e de preparo para sua movimentação;

 XVII – Desenvolvimento: conjunto de operações 
e investimentos destinados a viabilizar as atividades 
de produção de um campo de petróleo ou gás;

 XVIII – Descoberta Comercial: descoberta de 
petróleo ou gás natural em condições que, a preços de 
mercado, tornem possível o retorno dos investimentos 
no desenvolvimento e na produção;

 XIX – Indústria do Petróleo: conjunto de atividades 
econômicas relacionadas com a exploração, desenvol-
vimento, produção, refino, processamento, transporte, 
importação e exportação de petróleo, gás natural e ou-
tros hidrocarbonetos fluidos e seus derivados;

 XX – Distribuição: atividade de comercialização 
por atacado com a rede varejista ou com grandes con-
sumidores de combustíveis, lubrificantes, asfaltos e gás 
liquefeito envasado, exercida por empresas especia-
lizadas, na forma das leis e regulamentos aplicáveis;
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 XXI – Revenda: atividade de venda a varejo de 
combustíveis, lubrificantes e gás liquefeito envasado, 
exercida por postos de serviços ou revendedores, na 
forma das leis e regulamentos aplicáveis;

 XXII – Distribuição de Gás Canalizado: servi-
ços locais de comercialização de gás canalizado, jun-
to aos usuários finais, explorados com exclusividade 
pelos Estados, diretamente ou mediante concessão, 
nos termos do § 2º do art. 25 da Constituição Federal;

 XXIII – Estocagem de Gás Natural: armazena-
mento de gás natural em reservatórios próprios, for-
mações naturais ou artificiais.

 XXIV – Biocombustível: combustível derivado de 
biomassa renovável para uso em motores a combus-
tão interna ou, conforme regulamento, para outro tipo 
de geração de energia, que possa substituir parcial 
ou totalmente combustíveis de origem fóssil; (Incluído 
pela Lei nº 11.097, de 2005)

 XXIV – Biocombustível: substância derivada de 
biomassa renovável que pode ser empregada direta-
mente ou mediante alterações em motores a combus-
tão interna ou para outro tipo de geração de energia, 
podendo substituir parcial ou totalmente combustíveis 
de origem fóssil, tal como biodiesel, etanol e outras 
substâncias estabelecidas em regulamento da ANP; 
(Redação dada pela Medida Provisória nº 532, de 2011)

 XXV – Biodiesel: biocombustível derivado de 
biomassa renovável para uso em motores a combus-
tão interna com ignição por compressão ou, conforme 
regulamento, para geração de outro tipo de energia, 
que possa substituir parcial ou totalmente combustíveis 
de origem fóssil. (Incluído pela Lei nº 11.097, de 2005)

 XXVI – Indústria Petroquímica de Primeira e Se-
gunda Geração: conjunto de indústrias que fornecem 
produtos petroquímicos básicos, a exemplo do eteno, 
do propeno e de resinas termoplásticas. (Incluído pela 
lei nº 11.921, de 2009)

 XXVII – cadeia produtiva do petróleo: sistema de 
produção de petróleo, gás natural e outros hidrocarbo-
netos fluidos e seus derivados, incluindo a distribuição, 
a revenda e a estocagem, bem como o seu consumo. 
(Incluído pela lei nº 12.114, de 2009)

 XXVIII – Indústria de Biocombustível: conjunto 
de atividades econômicas relacionadas com produção, 
importação, exportação, transferência, transporte, ar-
mazenagem, comercialização, distribuição, avaliação 
de conformidade e certificação de qualidade de bio-
combustíveis; e (incluído pela Medida Provisória nº 
532, de 2011)

XXIX – Produção de Biocombustível: conjunto de 
operações industriais para a transformação de biomas-
sa renovável, de origem vegetal ou animal, em combus-
tível. (incluído pela Medida Provisória nº 532, de 2011)

CAPÍTULO IV 
Da Agência Nacional do Petróleo

Da Agência Nacional do Petróleo, 
Gás Natural e Biocombustíveis 

(Redação dada pela Lei nº 11.097, de 2005)

SEÇÃO I 
Da Instituição e das Atribuições

 Art. 7° Fica instituída a Agência Nacional do 
Petróleo – ANP, entidade integrante da Administração 
Federal indireta, submetida ao regime autárquico es-
pecial, como órgão regulador da indústria do petróleo, 
vinculado ao Ministério de Minas e Energia.

 Art. 7o Fica instituída a Agência Nacional do Pe-
tróleo, Gás Natural e Biocombustíves – ANP, entidade 
integrante da Administração Federal Indireta, submetida 
ao regime autárquico especial, como órgão regulador 
da indústria do petróleo, gás natural, seus derivados 
e biocombustíveis, vinculada ao Ministério de Minas e 
Energia. (Redação dada pela Lei nº 11.097, de 2005)

 Parágrafo único. A ANP terá sede e foro no Dis-
trito Federal e escritórios centrais na cidade do Rio 
de Janeiro, podendo instalar unidades administrativas 
regionais.

 Art. 8° A ANP terá como finalidade promover a 
regulação, a contratação e a fiscalização das ativida-
des econômicas integrantes da indústria do petróleo, 
cabendo-lhe: 

 I – implementar, em sua esfera de atribuições, a 
política nacional de petróleo e gás natural, contida na 
política energética nacional, nos termos do Capítulo I 
desta Lei, com ênfase na garantia do suprimento de 
derivados de petróleo em todo o território nacional e 
na proteção dos interesses dos consumidores quanto 
a preço, qualidade e oferta dos produtos;

 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 das atividades de 
exploração, desenvolvimento e produção;
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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 re-
finação, processamento, transporte, importação e 
exportação, na forma estabelecida nesta Lei e sua 
regulamentação;

 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 ta-
rifas de transporte dutoviário e arbitrar seus valores, 
nos casos e da forma previstos nesta Lei;

 VII – fiscalizar diretamente, ou mediante convê-
nios com órgãos dos Estados e do Distrito Federal, as 
atividades integrantes da indústria do petróleo, bem 
como aplicar as sanções administrativas e pecuniárias 
previstas em lei, regulamento ou contrato;

 VII – fiscalizar diretamente, ou mediante con-
vênios 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 11.097, de 2005)

 VII – fiscalizar diretamente e de forma concor-
rente nos termos da Lei no 8.078, de 11 de setembro 
de 1990, ou mediante convênios com órgãos dos Es-
tados e do Distrito Federal as atividades integrantes da 
indústria do petróleo, do gás natural e dos biocombus-
tíveis, 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, dos derivados e do gás 
natural e de preservação do meio ambiente;

 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 informa-
ções e dados técnicos relativos às atividades da in-
dústria do petróleo;

 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 relacio-
nadas à produção, importação, exportação, armaze-
nagem, estocagem, distribuição, revenda e comer-
cialização de biodiesel, fiscalizando-as diretamente 
ou mediante convênios com outros órgãos da União, 
Estados, Distrito Federal ou Municípios; (Incluído pela 
Lei nº 11.097, de 2005)

 XVI – regular e autorizar as atividades relacio-
nadas à produção, importação, exportação, armazena-
gem, estocagem, transporte, transferência, distribuição, 
revenda e comercialização de biocombustíveis, assim 
como avaliação de conformidade e certificação de sua 
qualidade, fiscalizando-as diretamente ou mediante 
convênios com outros órgãos da União, Estados, Dis-
trito Federal ou Municípios; (Redação dada pela Me-
dida Provisória nº 532, 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 
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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 comer-
cialização, celebrados entre os agentes de mercado; 
(Incluído pela Lei nº 11.909, de 2009)

 XXII – informar a origem ou a caracterização das 
reservas do gás natural contratado e a ser contrata-
do 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 es-
taduais 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) 

Art. 8o-A. Caberá à ANP supervisionar a movimen-
tação 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 
caracterizadas como de contingência, reconhecidas 
pelo Presidente da República, por meio de decreto. 
(Incluído pela Lei nº 11.909, de 2009)

§ 2o No exercício das atribuições referidas no  ca-
put deste artigo, caberá à ANP, sem prejuízo de outras 
funções que lhe forem atribuídas na regulamentação: 
(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)

 Art. 9º Além das atribuições que lhe são confe-
ridas no artigo anterior, caberá à ANP exercer, a partir 
de sua implantação, as atribuições do Departamento 
Nacional de Combustíveis – DNC, relacionadas com 
as atividades de distribuição e revenda de derivados 
de petróleo e álcool, observado o disposto no art. 78.

 Art. 10. Quando, no exercício de suas atribuições, 
a ANP tomar conhecimento de fato que configure ou 
possa configurar infração da ordem econômica, deve-
rá comunicá-lo ao Conselho Administrativo de Defesa 
Econômica – CADE, para que este adote as provi-
dências cabíveis, no âmbito da legislação pertinente.

 Art. 10. Quando, no exercício de suas atribui-
ções, a ANP tomar conhecimento de fato que possa 
configurar indício de infração da ordem econômica, 
deverá comunicá-lo imediatamente ao Conselho Ad-
ministrativo de Defesa Econômica – Cade e à Secre-
taria de Direito Econômico do Ministério da Justiça, 
para que estes adotem as providências cabíveis, no 
âmbito da legislação pertinente.(Redação dada pela 
Lei nº 10.202, de 20.2.2001)

 Parágrafo único. Independentemente da comu-
nicação prevista no  caput deste artigo, o Conselho 
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Administrativo de Defesa Econômica – CADE notifica-
rá a ANP do teor da decisão que aplicar sanção por 
infração da ordem econômica cometida por empresas 
ou pessoas físicas no exercício de atividades relacio-
nadas com o abastecimento nacional de combustíveis, 
no prazo máximo de vinte e quatro horas após a pu-
blicação do respectivo acórdão, para que esta adote 
as providências legais de sua alçada. (Parágrafo único 
inclúido pela Lei nº 10.202, de 20.2.2001)

SEÇÃO II 
Da Estrutura Organizacional da Autarquia

 Art. 11. A ANP será dirigida, em regime de cole-
giado, por uma Diretoria composta de um Diretor-Geral 
e quatro Diretores.

 § 1º Integrará a estrutura organizacional da ANP 
um Procurador-Geral.

 § 2º Os membros da Diretoria serão nomeados 
pelo Presidente da República, após aprovação dos res-
pectivos nomes pelo Senado Federal, nos termos da 
alínea f do inciso III do art. 52 da Constituição Federal.

 § 3° Os membros da Diretoria cumprirão man-
datos de quatro anos, não coincidentes, permitida 
a recondução, observado o disposto no art. 75 des-
ta Lei.

 Art. 12. (VETADO)
 I – (VETADO)
 II – (VETADO)
 III – (VETADO)
 Parágrafo único. (VETADO)
 Art. 13. Está impedida de exercer cargo de Diretor 

na ANP a pessoa que mantenha, ou haja mantido nos 
doze meses anteriores à data de início do mandato, 
um dos seguintes vínculos com empresa que explore 
qualquer das atividades integrantes da indústria do 
petróleo ou de distribuição

 I – acionista ou sócio com participação indivi-
dual direta superior a cinco por cento do capital social 
total ou dois por cento do capital votante da empresa 
ou, ainda, um por cento do capital total da respectiva 
empresa controladora;

 II – administrador, sócio-gerente ou membro do 
Conselho Fiscal;

 III – empregado, ainda que o respectivo contra-
to de trabalho esteja suspenso, inclusive da empresa 
controladora ou de entidade de previdência comple-
mentar custeada pelo empregador.

 Parágrafo único. Está também impedida de as-
sumir cargo de Diretor na ANP a pessoa que exerça, 
ou haja exercido nos doze meses anteriores à data 
de início do mandato, cargo de direção em entidade 
sindical ou associação de classe, de âmbito nacional 
ou regional, representativa de interesses de empresas 

que explorem quaisquer das atividades integrantes da 
indústria do petróleo ou de distribuição.(Revogado pela 
Lei nº 9.986, de 18.7.2000)

 Art. 14. Terminado o mandato, ou uma vez exo-
nerado do cargo, o ex-Diretor da ANP ficará impedido, 
por um período de doze meses, contados da data de 
sua exoneração, de prestar, direta ou indiretamente, 
qualquer tipo de serviço a empresa integrante da in-
dústria do petróleo ou de distribuição.

 Art. 14. Terminado o mandato, ou uma vez exo-
nerado do cargo, o ex-Diretor da ANP ficará impedido, 
por um período de doze meses, contados da data de 
sua exoneração, de prestar, direta ou indiretamente, 
qualquer tipo de serviço a empresa integrante das 
indústrias do petróleo e dos biocombustíveis ou de 
distribuição. (Redação dada pela Medida Provisória 
nº 532, de 2011)

 § 1° Durante o impedimento, o ex-Diretor que 
não tiver sido exonerado nos termos do art. 12 pode-
rá continuar prestando serviço à ANP, ou a qualquer 
órgão da Administração Direta da União, mediante 
remuneração equivalente à do cargo de direção que 
exerceu.

 § 2° Incorre na prática de advocacia administra-
tiva, sujeitando-se às penas da lei, o ex-Diretor que 
violar o impedimento previsto neste artigo.

SEÇÃO III 
Das Receitas e do Acervo da Autarquia

 Art. 15. Constituem receitas da ANP:
 I – as dotações consignadas no Orçamento Geral 

da União, créditos especiais, transferências e repasses 
que lhe forem conferidos;

 II – parcela das participações governamentais 
referidas nos incisos I e III do art. 45 desta Lei, de 
acordo com as necessidades operacionais da ANP, 
consignadas no orçamento aprovado;

 III – os recursos provenientes de convênios, 
acordos ou contratos celebrados com entidades, or-
ganismos ou empresas, excetuados os referidos no 
inciso anterior;

 IV – as doações, legados, subvenções e outros 
recursos que lhe forem destinados;

 V – o produto dos emolumentos, taxas e multas 
previstos na legislação específica, os valores apurados 
na venda ou locação dos bens móveis e imóveis de 
sua propriedade, bem como os decorrentes da venda 
de dados e informações técnicas, inclusive para fins 
de licitação, ressalvados os referidos no § 2° do art. 
22 desta Lei.

 Art. 16. Os recursos provenientes da participa-
ção governamental prevista no inciso IV do art. 45, nos 
termos do art. 51, destinar-se-ão ao financiamento das 
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despesas da ANP para o exercício das atividades que 
lhe são conferidas nesta Lei.

SEÇÃO IV 
Do Processo Decisório

 Art. 17. O processo decisório da ANP obedecerá 
aos princípios da legalidade, impessoalidade, morali-
dade e publicidade.

 Art. 18. As sessões deliberativas da Diretoria 
da ANP que se destinem a resolver pendências entre 
agentes econômicos e entre estes e consumidores e 
usuários de bens e serviços da indústria do petróleo 
serão públicas, permitida a sua gravação por meios 
eletrônicos e assegurado aos interessados o direito 
de delas obter transcrições.

 Art. 18. As sessões deliberativas da Diretoria 
da ANP que se destinem a resolver pendências entre 
agentes econômicos e entre esses e consumidores e 
usuários de bens e serviços da indústria de petróleo, 
de gás natural ou de biocombustíveis serão públicas, 
permitida a sua gravação por meios eletrônicos e as-
segurado aos interessados o direito de delas obter 
transcrições. (Redação dada pela Medida Provisória 
nº 532, de 2011)

 Art. 19. As iniciativas de projetos de lei ou de 
alteração de normas administrativas que impliquem 
afetação de direito dos agentes econômicos ou de 
consumidores e usuários de bens e serviços da indús-
tria do petróleo serão precedidas de audiência pública 
convocada e dirigida pela ANP.

 Art. 19. As iniciativas de projetos de lei ou de 
alteração de normas administrativas que impliquem 
afetação de direito dos agentes econômicos ou de con-
sumidores e usuários de bens e serviços das indústrias 
de petróleo, de gás natural ou de biocombustíveis serão 
precedidas de audiência pública convocada e dirigida 
pela ANP. (Redação dada pela Medida Provisória nº 
532, de 2011)

 Art. 20. O regimento interno da ANP disporá sobre 
os procedimentos a serem adotados para a solução 
de conflitos entre agentes econômicos, e entre estes 
e usuários e consumidores, com ênfase na conciliação 
e no arbitramento.

CAPÍTULO V 
Da Exploração e da Produção

SEÇÃO I 
Das Normas Gerais

 Art. 21. Todos os direitos de exploração e pro-
dução de petróleo e gás natural em território nacional, 
nele compreendidos a parte terrestre, o mar territorial, 
a plataforma continental e a zona econômica exclusiva, 
pertencem à União, cabendo sua administração à ANP.

Art. 21. Todos os direitos de exploração e produ-
ção de petróleo, de gás natural e de outros hidrocar-
bonetos fluidos em território nacional, nele compreen-
didos a parte terrestre, o mar territorial, a plataforma 
continental e a zona econômica exclusiva, pertencem 
à União, cabendo sua administração à ANP, ressal-
vadas as competências de outros órgãos e entidades 
expressamente estabelecidas em lei. (Redação dada 
pela Lei nº 12.351, de 2010)

 Art. 22. O acervo técnico constituído pelos dados 
e informações sobre as bacias sedimentares brasileiras 
é também considerado parte integrante dos recursos 
petrolíferos nacionais, cabendo à ANP sua coleta, ma-
nutenção e administração.

 § 1° A Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS 
transferirá para a ANP as informações e dados de que 
dispuser sobre as bacias sedimentares brasileiras, as-
sim como sobre as atividades de pesquisa, exploração 
e produção de petróleo ou gás natural, desenvolvidas 
em função da exclusividade do exercício do monopólio 
até a publicação desta Lei.

 § 2° A ANP estabelecerá critérios para remu-
neração à PETROBRAS pelos dados e informações 
referidos no parágrafo anterior e que venham a ser 
utilizados pelas partes interessadas, com fiel obser-
vância ao disposto no art. 117 da Lei nº 6.404, de 15 
de dezembro de 1976, com as alterações procedidas 
pela Lei nº 9.457, de 5 de maio de 1997.

§ 3o O Ministério de Minas e Energia terá acesso 
irrestrito e gratuito ao acervo a que se refere o  ca-
put deste artigo, com o objetivo de realizar estudos e 
planejamento setorial, mantido o sigilo a que esteja 
submetido, quando for o caso. (Incluído pela Lei nº 
12.351, de 2010)

 Art. 23. As atividades de exploração, desenvolvi-
mento e produção de petróleo e de gás natural serão 
exercidas mediante contratos de concessão, precedidos 
de licitação, na forma estabelecida nesta Lei.

Art. 23. As atividades de exploração, desenvolvi-
mento e produção de petróleo e de gás natural serão 
exercidas mediante contratos de concessão, precedi-
dos de licitação, na forma estabelecida nesta Lei, ou 
sob o regime de partilha de produção nas áreas do 
pré-sal e nas áreas estratégicas, conforme legislação 
específica. (Redação dada pela Lei nº 12.351, de 2010)

 Parágrafo único. A ANP definirá os blocos a se-
rem objeto de contratos de concessão.

§ 1o A ANP definirá os blocos a serem objeto de 
contratos de concessão. (Lei nº 11.909, de 2009) (Re-
vogado pela Lei nº 12.351, de 2010)

§ 2o A ANP poderá outorgar diretamente ao titular 
de direito de lavra ou de autorização de pesquisa de 
depósito de carvão mineral concessão para o aprovei-
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tamento do gás metano que ocorra associado a esse 
depósito, dispensada a licitação prevista no caput deste 
artigo. (Incluído pela Lei nº 11.909, de 2009)

 Art. 24. Os contratos de concessão deverão 
prever duas fases: a de exploração e a de produção.

 § 1º Incluem-se na fase de exploração as ativida-
des de avaliação de eventual descoberta de petróleo ou 
gás natural, para determinação de sua comercialidade.

 § 2º A fase de produção incluirá também as ati-
vidades de desenvolvimento.

 Art. 25. Somente poderão obter concessão para 
a exploração e produção de petróleo ou gás natural as 
empresas que atendam aos requisitos técnicos, eco-
nômicos e jurídicos estabelecidos pela ANP.

 Art. 26. A concessão implica, para o concessio-
nário, a obrigação de explorar, por sua conta e risco e, 
em caso de êxito, produzir petróleo ou gás natural em 
determinado bloco, conferindo-lhe a propriedade des-
ses bens, após extraídos, com os encargos relativos ao 
pagamento dos tributos incidentes e das participações 
legais ou contratuais correspondentes.

 § 1° Em caso de êxito na exploração, o conces-
sionário submeterá à aprovação da ANP os planos e 
projetos de desenvolvimento e produção.

 § 2° A ANP emitirá seu parecer sobre os planos 
e projetos referidos no parágrafo anterior no prazo má-
ximo de cento e oitenta dias.

 § 3° Decorrido o prazo estipulado no parágrafo 
anterior sem que haja manifestação da ANP, os planos e 
projetos considerar-se-ão automaticamente aprovados.

 Art. 27. Quando se tratar de campos que se es-
tendam por blocos vizinhos, onde atuem concessio-
nários distintos, deverão eles celebrar acordo para a 
individualização da produção. (Revogado pela Lei nº 
12.351, de 2010)

 Parágrafo único. Não chegando as partes a acor-
do, em prazo máximo fixado pela ANP, caberá a esta 
determinar, com base em laudo arbitral, como serão 
eqüitativamente apropriados os direitos e obrigações 
sobre os blocos, com base nos princípios gerais de Di-
reito aplicáveis. (Revogado pela Lei nº 12.351, de 2010)

 Art. 28. As concessões extinguir-se-ão:
 I – pelo vencimento do prazo contratual;
 II – por acordo entre as partes;
 III – pelos motivos de rescisão previstos em 

contrato;
 IV – ao término da fase de exploração, sem que 

tenha sido feita qualquer descoberta comercial, con-
forme definido no contrato;

 V – no decorrer da fase de exploração, se o 
concessionário exercer a opção de desistência e de 
devolução das áreas em que, a seu critério, não se 
justifiquem investimentos em desenvolvimento.

 § 1° A devolução de áreas, assim como a rever-
são de bens, não implicará ônus de qualquer natureza 
para a União ou para a ANP, nem conferirá ao conces-
sionário qualquer direito de indenização pelos serviços, 
poços, imóveis e bens reversíveis, os quais passarão 
à propriedade da União e à administração da ANP, na 
forma prevista no inciso VI do art. 43.

 § 2° Em qualquer caso de extinção da concessão, 
o concessionário fará, por sua conta exclusiva, a remo-
ção dos equipamentos e bens que não sejam objeto 
de reversão, ficando obrigado a reparar ou indenizar 
os danos decorrentes de suas atividades e praticar os 
atos de recuperação ambiental determinados pelos 
órgãos competentes.

 Art. 29. É permitida a transferência do contrato 
de concessão, preservando-se seu objeto e as con-
dições contratuais, desde que o novo concessionário 
atenda aos requisitos técnicos, econômicos e jurídicos 
estabelecidos pela ANP, conforme o previsto no art. 25.

 Parágrafo único. A transferência do contrato só 
poderá ocorrer mediante prévia e expressa autoriza-
ção da ANP.

 Art. 30. O contrato para exploração, desenvol-
vimento e produção de petróleo ou gás natural não 
se estende a nenhum outro recurso natural, ficando o 
concessionário obrigado a informar a sua descoberta, 
prontamente e em caráter exclusivo, à ANP.

SEÇÃO II 
Das Normas Específicas para  

as Atividades em Curso

 Art. 31. A Petrobrás submeterá à ANP, no prazo 
de três meses da publicação desta Lei, seu programa 
de exploração, desenvolvimento e produção, com in-
formações e dados que propiciem:

 I – o conhecimento das atividades de produção 
em cada campo, cuja demarcação poderá incluir uma 
área de segurança técnica; 

 II – o conhecimento das atividades de exploração 
e desenvolvimento, registrando, neste caso, os custos 
incorridos, os investimentos realizados e o cronogra-
ma dos investimentos a realizar, em cada bloco onde 
tenha definido prospectos.

 Art. 32. A Petrobras terá ratificados seus direitos 
sobre cada um dos campos que se encontrem em efe-
tiva produção na data de inicío de vigência desta Lei.

 Art. 33. Nos blocos em que, quando do início da 
vigência desta Lei, tenha a Petrobras realizado des-
cobertas comerciais ou promovido investimentos na 
exploração, poderá ela, observada sua capacidade de 
investir, inclusive por meio de financiamentos, prosse-
guir nos trabalhos de exploração e desenvolvimento 
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pelo prazo de três anos e, nos casos de êxito, prosse-
guir nas atividades de produção.

 Parágrafo único. Cabe à ANP, após a avaliação 
da capacitação financeira da Petrobras e dos dados 
e informações de que trata o art. 31, aprovar os blo-
cos em que os trabalhos referidos neste artigo terão 
continuidade.

 Art. 34. Cumprido o disposto no art. 31 e dentro 
do prazo de um ano a partir da data de publicação des-
ta Lei, a ANP celebrará com a Petrobras, dispensada 
a licitação prevista no art. 23, contratos de concessão 
dos blocos que atendam às condições estipuladas 
nos arts. 32 e 33, definindo-se, em cada um desses 
contratos, as participações devidas, nos termos esta-
belecidos na Seção VI.

 Parágrafo único. Os contratos de concessão 
referidos neste artigo serão regidos, no que couber, 
pelas normas gerais estabelecidas na Seção anterior 
e obedecerão ao disposto na Seção V deste Capítulo.

 Art. 35. Os blocos não contemplados pelos con-
tratos de concessão mencionados no artigo anterior e 
aqueles em que tenha havido insucesso nos trabalhos 
de exploração, ou não tenham sido ajustados com a 
ANP, dentro dos prazos estipulados, serão objeto de 
licitação pela ANP para a outorga de novos contratos 
de concessão, regidos pelas normas gerais estabele-
cidas na Seção anterior.

SEÇÃO III 
Do Edital de Licitação

 Art. 36. A licitação para outorga dos contratos de 
concessão referidos no art. 23 obedecerá ao disposto 
nesta Lei, na regulamentação a ser expedida pela ANP 
e no respectivo edital.

 Art. 37. O edital da licitação será acompanhado 
da minuta básica do respectivo contrato e indicará, 
obrigatoriamente:

 I – o bloco objeto da concessão, o prazo estimado 
para a duração da fase de exploração, os investimen-
tos e programas exploratórios mínimos;

 II – os requisitos exigidos dos concorrentes, nos 
termos do art. 25, e os critérios de pré-qualificação, 
quando este procedimento for adotado;

 III – as participações governamentais mínimas, 
na forma do disposto no art. 45, e a participação dos 
superficiários prevista no art. 52;

 IV – a relação de documentos exigidos e os cri-
térios a serem seguidos para aferição da capacidade 
técnica, da idoneidade financeira e da regularidade ju-
rídica dos interessados, bem como para o julgamento 
técnico e econômico-financeiro da proposta;

 V – a expressa indicação de que caberá ao con-
cessionário o pagamento das indenizações devidas por 

desapropriações ou servidões necessárias ao cumpri-
mento do contrato;

 VI – o prazo, local e horário em que serão forne-
cidos, aos interessados, os dados, estudos e demais 
elementos e informações necessários à elaboração 
das propostas, bem como o custo de sua aquisição.

 Parágrafo único. O prazo de duração da fase de 
exploração, referido no inciso I deste artigo, será es-
timado pela ANP, em função do nível de informações 
disponíveis, das características e da localização de 
cada bloco.

 Art. 38. Quando permitida a participação de 
empresas em consórcio, o edital conterá as seguin-
tes exigências:

 I – comprovação de compromisso, público ou 
particular, de constituição do consórcio, subscrito pe-
las consorciadas;

 II – indicação da empresa líder, responsável pelo 
consórcio e pela condução das operações, sem prejuízo 
da responsabilidade solidária das demais consorciadas;

 III – apresentação, por parte de cada uma das 
empresas consorciadas, dos documentos exigidos para 
efeito de avaliação da qualificação técnica e econômi-
co-financeira do consórcio; 

 IV – proibição de participação de uma mesma 
empresa em outro consórcio, ou isoladamente, na li-
citação de um mesmo bloco;

 V – outorga de concessão ao consórcio vencedor 
da licitação condicionada ao registro do instrumento 
constitutivo do consórcio, na forma do disposto no 
parágrafo único do art. 279 da Lei n° 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976.

 Art. 39. O edital conterá a exigência de que a 
empresa estrangeira que concorrer isoladamente ou 
em consórcio deverá apresentar, juntamente com sua 
proposta e em envelope separado:

 I – prova de capacidade técnica, idoneidade fi-
nanceira e regularidade jurídica e fiscal, nos termos 
da regulamentação a ser editada pela ANP;

 II – inteiro teor dos atos constitutivos e prova de 
encontrar-se organizada e em funcionamento regular, 
conforme a lei de seu país;

 III – designação de um representante legal junto 
à ANP, com poderes especiais para a prática de atos 
e assunção de responsabilidades relativamente à lici-
tação e à proposta apresentada;

 IV – compromisso de, caso vencedora, consti-
tuir empresa segundo as leis brasileiras, com sede e 
administração no Brasil.

 Parágrafo único. A assinatura do contrato de 
concessão ficará condicionada ao efetivo cumprimen-
to do compromisso assumido de acordo com o inciso 
IV deste artigo.
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SEÇÃO IV 
Do Julgamento da Licitação

 Art. 40. O julgamento da licitação identificará a 
proposta mais vantajosa, segundo critérios objetivos, 
estabelecidos no instrumento convocatório, com fiel 
observância dos princípios da legalidade, impessoa-
lidade, moralidade, publicidade e igualdade entre os 
concorrentes.

 Art. 41. No julgamento da licitação, além de outros 
critérios que o edital expressamente estipular, serão 
levados em conta:

 I – o programa geral de trabalho, as propostas 
para as atividades de exploração, os prazos, os vo-
lumes mínimos de investimentos e os cronogramas 
físico-financeiros;

 II – as participações governamentais referidas 
no art. 45.

 Art. 42. Em caso de empate, a licitação será de-
cidida em favor da Petrobras, quando esta concorrer 
não consorciada com outras empresas.

SEÇÃO V 
Do Contrato de Concessão

 Art. 43. O contrato de concessão deverá refletir 
fielmente as condições do edital e da proposta vence-
dora e terá como cláusulas essenciais:

 I – a definição do bloco objeto da concessão;
 II – o prazo de duração da fase de exploração e 

as condições para sua prorrogação;
 III – o programa de trabalho e o volume do in-

vestimento previsto;
 IV – as obrigações do concessionário quanto 

às participações, conforme o disposto na Seção VI;
 V – a indicação das garantias a serem prestadas 

pelo concessionário quanto ao cumprimento do con-
trato, inclusive quanto à realização dos investimentos 
ajustados para cada fase;

 VI – a especificação das regras sobre devolução 
e desocupação de áreas, inclusive retirada de equipa-
mentos e instalações, e reversão de bens;

 VII – os procedimentos para acompanhamento 
e fiscalização das atividades de exploração, desen-
volvimento e produção, e para auditoria do contrato;

 VIII – a obrigatoriedade de o concessionário for-
necer à ANP relatórios, dados e informações relativos 
às atividades desenvolvidas;

 IX – os procedimentos relacionados com a trans-
ferência do contrato, conforme o disposto no art. 29;

 X – as regras sobre solução de controvérsias, 
relacionadas com o contrato e sua execução, inclusive 
a conciliação e a arbitragem internacional;

 XI – os casos de rescisão e extinção do contrato;

 XII – as penalidades aplicáveis na hipótese de 
descumprimento pelo concessionário das obrigações 
contratuais.

 Parágrafo único. As condições contratuais para 
prorrogação do prazo de exploração, referidas no in-
ciso II deste artigo, serão estabelecidas de modo a 
assegurar a devolução de um percentual do bloco, a 
critério da ANP, e o aumento do valor do pagamento 
pela ocupação da área, conforme disposto no pará-
grafo único do art. 51.

 Art. 44. O contrato estabelecerá que o conces-
sionário estará obrigado a:

 I – adotar, em todas as suas operações, as me-
didas necessárias para a conservação dos reservató-
rios e de outros recursos naturais, para a segurança 
das pessoas e dos equipamentos e para a proteção 
do meio ambiente;

 II – comunicar à ANP, imediatamente, a desco-
berta de qualquer jazida de petróleo, gás natural ou 
outros hidrocarbonetos ou de outros minerais;

 III – realizar a avaliação da descoberta nos ter-
mos do programa submetido à ANP, apresentando re-
latório de comercialidade e declarando seu interesse 
no desenvolvimento do campo;

 IV – submeter à ANP o plano de desenvolvimento 
de campo declarado comercial, contendo o cronogra-
ma e a estimativa de investimento;

 V – responsabilizar-se civilmente pelos atos de 
seus prepostos e indenizar todos e quaisquer danos 
decorrentes das atividades de exploração, desenvol-
vimento e produção contratadas, devendo ressarcir à 
ANP ou à União os ônus que venham a suportar em 
conseqüência de eventuais demandas motivadas por 
atos de responsabilidade do concessionário;

 VI – adotar as melhores práticas da indústria in-
ternacional do petróleo e obedecer às normas e pro-
cedimentos técnicos e científicos pertinentes, inclusive 
quanto às técnicas apropriadas de recuperação, obje-
tivando a racionalização da produção e o controle do 
declínio das reservas.

SEÇÃO VI 
Das Participações

 Art. 45. O contrato de concessão disporá sobre 
as seguintes participações governamentais, previstas 
no edital de licitação:

 I – bônus de assinatura;
 II – royalties;
 III – participação especial;
 IV – pagamento pela ocupação ou retenção de 

área.
 § 1º As participações governamentais constan-

tes dos incisos II e IV serão obrigatórias.
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 § 2º As receitas provenientes das participações 
governamentais definidas no  caput, alocadas para ór-
gãos da administração pública federal, de acordo com 
o disposto nesta Lei, serão mantidas na Conta Única 
do Governo Federal, enquanto não forem destinadas 
para as respectivas programações.

 § 3º O superávit financeiro dos órgãos da admi-
nistração pública federal referidos no parágrafo ante-
rior, apurado em balanço de cada exercício financeiro, 
será transferido ao Tesouro Nacional.

 Art. 46. O bônus de assinatura terá seu valor 
mínimo estabelecido no edital e corresponderá ao 
pagamento ofertado na proposta para obtenção da 
concessão, devendo ser pago no ato da assinatura 
do contrato.

 Art. 47. Os royalties serão pagos mensalmen-
te, em moeda nacional, a partir da data de início da 
produção comercial de cada campo, em montante cor-
respondente a dez por cento da produção de petróleo 
ou gás natural.

 § 1º Tendo em conta os riscos geológicos, as 
expectativas de produção e outros fatores pertinentes, 
a ANP poderá prever, no edital de licitação correspon-
dente, a redução do valor dos royalties estabelecido no  
caput deste artigo para um montante correspondente 
a, no mínimo, cinco por cento da produção.

 § 2º Os critérios para o cálculo do valor dos royal-
ties serão estabelecidos por decreto do Presidente da 
República, em função dos preços de mercado do pe-
tróleo, gás natural ou condensado, das especificações 
do produto e da localização do campo.

 § 3º A queima de gás em flares, em prejuízo de 
sua comercialização, e a perda de produto ocorrida 
sob a responsabilidade do concessionário serão in-
cluídas no volume total da produção a ser computada 
para cálculo dos royalties devidos.

 Art. 48. A parcela do valor do royalty, previsto 
no contrato de concessão, que representar cinco por 
cento da produção, correspondente ao montante mí-
nimo referido no § 1º do artigo anterior, será distribuí-
da segundo os critérios estipulados pela Lei nº 7.990, 
de 28 de dezembro de 1989. (Vide Lei nº 10.261, de 
2001) (Vide Decreto nº 7.403, de 2010)

 Art. 49. A parcela do valor do royalty que exceder 
a cinco por cento da produção terá a seguinte distri-
buição: (Vide Lei nº 10.261, de 2001)

 I – quando a lavra ocorrer em terra ou em lagos, 
rios, ilhas fluviais e lacustres:

 a) cinqüenta e dois inteiros e cinco décimos por 
cento aos Estados onde ocorrer a produção;

 b) quinze por cento aos Municípios onde ocor-
rer a produção;

 c) sete inteiros e cinco décimos por cento aos 
Municípios que sejam afetados pelas operações de 
embarque e desembarque de petróleo e gás natural, 
na forma e critério estabelecidos pela ANP;

 d) vinte e cinco por cento ao Ministério da Ciên-
cia e Tecnologia para financiar programas de amparo 
à pesquisa científica e ao desenvolvimento tecnológico 
aplicados à indústria do petróleo;

 d) 25% (vinte e cinco por cento) ao Ministério 
da Ciência e Tecnologia, para financiar programas de 
amparo à pesquisa científica e ao desenvolvimento 
tecnológico aplicados à indústria do petróleo, do gás 
natural e dos biocombustíveis; (Redação dada pela Lei 
nº 11.097, de 2005)

 d) 25% (vinte e cinco por cento) ao Ministério 
da Ciência e Tecnologia para financiar programas de 
amparo à pesquisa científica e ao desenvolvimento 
tecnológico aplicados à indústria do petróleo, do gás 
natural, dos biocombustíveis e à indústria petroquímica 
de primeira e segunda geração, bem como para pro-
gramas de mesma natureza que tenham por finalidade 
a prevenção e a recuperação de danos causados ao 
meio ambiente por essas indústrias; (Redação dada 
pela Lei nº 11.921, de 2009) (Vide Decreto nº 7.403, 
de 2010)

 II – quando a lavra ocorrer na plataforma con-
tinental:

 a) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento 
aos Estados produtores confrontantes;

 b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento 
aos Municípios produtores confrontantes;

 c) quinze por cento ao Ministério da Marinha, para 
atender aos encargos de fiscalização e proteção das 
áreas de produção; (Vide Decreto nº 7.403, de 2010)

 d) sete inteiros e cinco décimos por cento aos 
Municípios que sejam afetados pelas operações de 
embarque e desembarque de petróleo e gás natural, 
na forma e critério estabelecidos pela ANP;

 e) sete inteiros e cinco décimos por cento para 
constituição de um Fundo Especial, a ser distribuído 
entre todos os Estados, Territórios e Municípios;

 f) vinte e cinco por cento ao Ministério da Ciência 
e Tecnologia, para financiar programas de amparo à 
pesquisa científica e ao desenvolvimento tecnológico 
aplicados à indústria do petróleo.

 f) 25% (vinte e cinco por cento) ao Ministério 
da Ciência e Tecnologia, para financiar programas de 
amparo à pesquisa científica e ao desenvolvimento 
tecnológico aplicados à indústria do petróleo, do gás 
natural e dos biocombustíveis. (Redação dada pela Lei 
nº 11.097, de 2005)

 f) 25% (vinte e cinco por cento) ao Ministério 
da Ciência e Tecnologia para financiar programas de 
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amparo à pesquisa científica e ao desenvolvimento 
tecnológico aplicados à indústria do petróleo, do gás 
natural, dos biocombustíveis e à indústria petroquímica 
de primeira e segunda geração, bem como para pro-
gramas de mesma natureza que tenham por finalidade 
a prevenção e a recuperação de danos causados ao 
meio ambiente por essas indústrias. (Redação dada 
pela Lei nº 11.921, de 2009) (Vide Decreto nº 7.403, 
de 2010)

 § 1° Do total de recursos destinados ao Ministério 
da Ciência e Tecnologia, serão aplicados no mínimo 
quarenta por cento em programas de fomento à capa-
citação e ao desenvolvimento científico e tecnológico 
nas regiões Norte e Nordeste.

 § 1o Do total de recursos destinados ao Ministério 
da Ciência e Tecnologia serão aplicados, no mínimo, 
40% (quarenta por cento) em programas de fomento 
à capacitação e ao desenvolvimento científico e tec-
nológico das regiões Norte e Nordeste, incluindo as 
respectivas áreas de abrangência das Agências de 
Desenvolvimento Regional. (Redação dada pela Lei 
nº 11.540, de 2007)

 § 2° O Ministério da Ciência e Tecnologia admi-
nistrará os programas de amparo à pesquisa científica 
e ao desenvolvimento tecnológico previstos no  caput 
deste artigo, com o apoio técnico da ANP, no cumpri-
mento do disposto no inciso X do art. 8º, e mediante 
convênios com as universidades e os centros de pes-
quisa do País, segundo normas a serem definidas em 
decreto do Presidente da República. (Vide Decreto nº 
7.403, de 2010)

§ 3o Nas áreas localizadas no pré-sal contratadas 
sob o regime de concessão, a parcela dos royalties 
que cabe à administração direta da União será des-
tinada integralmente ao fundo de natureza contábil e 
financeira, criado por lei específica, com a finalidade 
de constituir fonte de recursos para o desenvolvimento 
social e regional, na forma de programas e projetos nas 
áreas de combate à pobreza e de desenvolvimento da 
educação, da cultura, do esporte, da saúde pública, 
da ciência e tecnologia, do meio ambiente e de mitiga-
ção e adaptação às mudanças climáticas, vedada sua 
destinação aos órgãos específicos de que trata este 
artigo. (Redação dada pela Lei nº 12.351, de 2010) 
(Vide Decreto nº 7.403, de 2010)

 Art. 50. O edital e o contrato estabelecerão que, 
nos casos de grande volume de produção, ou de gran-
de rentabilidade, haverá o pagamento de uma partici-
pação especial, a ser regulamentada em decreto do 
Presidente da República. (Vide Lei nº 10.261, de 2001)

 § 1º A participação especial será aplicada sobre 
a receita bruta da produção, deduzidos os royalties, 
os investimentos na exploração, os custos operacio-

nais, a depreciação e os tributos previstos na legisla-
ção em vigor.

 § 2º Os recursos da participação especial serão 
distribuídos na seguinte proporção:

 I – quarenta por cento ao Ministério de Minas e 
Energia, para o financiamento de estudos e serviços 
de geologia e geofísica aplicados à prospecção de 
petróleo e gás natural, a serem promovidos pela ANP, 
nos termos dos incisos II e III do art. 8°; 

 I – 40% (quarenta por cento) ao Ministério de 
Minas e Energia, sendo 70% (setenta por cento) para 
o financiamento de estudos e serviços de geologia e 
geofísica aplicados à prospecção de combustíveis fós-
seis, a serem promovidos pela ANP, nos termos dos 
incisos II e III do art. 8o desta Lei, e pelo MME, 15% 
(quinze por cento) para o custeio dos estudos de pla-
nejamento da expansão do sistema energético e 15% 
(quinze por cento) para o financiamento de estudos, 
pesquisas, projetos, atividades e serviços de levanta-
mentos geológicos básicos no território nacional; (Re-
dação dada pela lei nº 10.848, de 2004)

 II – dez por cento ao Ministério do Meio Am-
biente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, 
destinados ao desenvolvimento de estudos e projetos 
relacionados com a preservação do meio ambiente e 
recuperação de danos ambientais causados pelas ati-
vidades da indústria do petróleo;

II – 10% (dez por cento) ao Ministério do Meio 
Ambiente, destinados, preferencialmente, ao desenvol-
vimento das seguintes atividades de gestão ambiental 
relacionadas à cadeia produtiva do petróleo, incluindo 
as consequências de sua utilização: (Redação dada 
pela lei nº 12.114, de 2009)

a) modelos e instrumentos de gestão, controle 
(fiscalização, monitoramento, licenciamento e instru-
mentos voluntários), planejamento e ordenamento do 
uso sustentável dos espaços e dos recursos naturais; 
(Incluído pela lei nº 12.114, de 2009)

b) estudos e estratégias de conservação am-
biental, uso sustentável dos recursos naturais e re-
cuperação de danos ambientais; (Incluído pela lei nº 
12.114, de 2009)

c) novas práticas e tecnologias menos poluen-
tes e otimização de sistemas de controle de poluição, 
incluindo eficiência energética e ações consorciadas 
para o tratamento de resíduos e rejeitos oleosos e ou-
tras substâncias nocivas e perigosas; (Incluído pela lei 
nº 12.114, de 2009)

d) definição de estratégias e estudos de monitora-
mento ambiental sistemático, agregando o estabeleci-
mento de padrões de qualidade ambiental específicos, 
na escala das bacias sedimentares; (Incluído pela lei 
nº 12.114, de 2009)
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e) sistemas de contingência que incluam preven-
ção, controle e combate e resposta à poluição por óleo; 
(Incluído pela lei nº 12.114, de 2009)

f) mapeamento de áreas sensíveis a derrama-
mentos de óleo nas águas jurisdicionais brasileiras; 
(Incluído pela lei nº 12.114, de 2009)

g) estudos e projetos de prevenção de emissões 
de gases de efeito estufa para a atmosfera, assim como 
para mitigação da mudança do clima e adaptação à 
mudança do clima e seus efeitos, considerando-se 
como mitigação a redução de emissão de gases de 
efeito estufa e o aumento da capacidade de remoção 
de carbono pelos sumidouros e, como adaptação as 
iniciativas e medidas para reduzir a vulnerabilidade dos 
sistemas naturais e humanos frente aos efeitos atuais 
e esperados da mudança do clima; (Incluído pela lei 
nº 12.114, de 2009)

h) estudos e projetos de prevenção, controle e 
remediação relacionados ao desmatamento e à polui-
ção atmosférica; (Incluído pela lei nº 12.114, de 2009)

i) iniciativas de fortalecimento do Sistema Nacio-
nal do Meio Ambiente – SISNAMA; (Incluído pela lei 
nº 12.114, de 2009)

 III – quarenta por cento para o Estado onde 
ocorrer a produção em terra, ou confrontante com a 
plataforma continental onde se realizar a produção;

 IV – dez por cento para o Município onde ocorrer 
a produção em terra, ou confrontante com a plataforma 
continental onde se realizar a produção.

 § 3° Os estudos a que se refere o inciso II do pa-
rágrafo anterior serão desenvolvidos pelo Ministério do 
Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia 
Legal, com o apoio técnico da ANP, no cumprimento 
do disposto no inciso IX do art. 8°. (Revogado pela Lei 
nº 12.114, de 2009)

§ 4o Nas áreas localizadas no pré-sal contratadas 
sob o regime de concessão, a parcela da participação 
especial que cabe à administração direta da União será 
destinada integralmente ao fundo de natureza contábil 
e financeira, criado por lei específica, com a finalidade 
de constituir fonte de recursos para o desenvolvimento 
social e regional, na forma de programas e projetos nas 
áreas de combate à pobreza e de desenvolvimento da 
educação, da cultura, do esporte, da saúde pública, 
da ciência e tecnologia, do meio ambiente e de mitiga-
ção e adaptação às mudanças climáticas, vedada sua 
destinação aos órgãos específicos de que trata este 
artigo. (Redação dada pela Lei nº 12.351, de 2010)

 Art. 51. O edital e o contrato disporão sobre o 
pagamento pela ocupação ou retenção de área, a ser 
feito anualmente, fixado por quilômetro quadrado ou 
fração da superfície do bloco, na forma da regulamen-
tação por decreto do Presidente da República.

 Parágrafo único. O valor do pagamento pela 
ocupação ou retenção de área será aumentado em 
percentual a ser estabelecido pela ANP, sempre que 
houver prorrogação do prazo de exploração.

 Art. 52. Constará também do contrato de con-
cessão de bloco localizado em terra cláusula que de-
termine o pagamento aos proprietários da terra de 
participação equivalente, em moeda corrente, a um 
percentual variável entre cinco décimos por cento e 
um por cento da produção de petróleo ou gás natural, 
a critério da ANP.

 Parágrafo único. A participação a que se refere 
este artigo será distribuída na proporção da produção 
realizada nas propriedades regularmente demarcadas 
na superfície do bloco.

CAPÍTULO VI 
Do Refino de Petróleo e do Processamento  

de Gás Natural

 Art. 53. Qualquer empresa ou consórcio de em-
presas que atenda ao disposto no art. 5° poderá sub-
meter à ANP proposta, acompanhada do respectivo 
projeto, para a construção e operação de refinarias e 
de unidades de processamento e de estocagem de gás 
natural, bem como para a ampliação de sua capacidade.

 Art. 53. Qualquer empresa ou consórcio de em-
presas que atenda ao disposto no art. 5o desta Lei 
poderá submeter à ANP proposta, acompanhada do 
respectivo projeto, para a construção e operação de 
refinarias e de unidades de processamento, de lique-
fação, de regaseificação e de estocagem de gás na-
tural, bem como para a ampliação de sua capacidade. 
(Redação dada pela Lei nº 11.909, de 2009)

 § 1º A ANP estabelecerá os requisitos técnicos, 
econômicos e jurídicos a serem atendidos pelos pro-
ponentes e as exigências de projeto quanto à proteção 
ambiental e à segurança industrial e das populações.

 § 2º Atendido o disposto no parágrafo anterior, 
a ANP outorgará a autorização a que se refere o inci-
so V do art. 8º, definindo seu objeto e sua titularidade.

 Art. 54. É permitida a transferência da titularidade 
da autorização, mediante prévia e expressa aprovação 
pela ANP, desde que o novo titular satisfaça os requi-
sitos expressos no § 1º do artigo anterior.

 Art. 55. No prazo de cento e oitenta dias, a partir 
da publicação desta Lei, a ANP expedirá as autoriza-
ções relativas às refinarias e unidades de processa-
mento de gás natural existentes, ratificando sua titu-
laridade e seus direitos.

 Parágrafo único. As autorizações referidas nes-
te artigo obedecerão ao disposto no art. 53 quanto à 
transferência da titularidade e à ampliação da capaci-
dade das instalações.
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CAPÍTULO VII 
Do Transporte de Petróleo,  

seus Derivados e Gás Natural

 Art. 56. Observadas as disposições das leis per-
tinentes, qualquer empresa ou consórcio de empresas 
que atender ao disposto no art. 5° poderá receber au-
torização da ANP para construir instalações e efetuar 
qualquer modalidade de transporte de petróleo, seus 
derivados e gás natural, seja para suprimento interno 
ou para importação e exportação.

 Parágrafo único. A ANP baixará normas sobre 
a habilitação dos interessados e as condições para a 
autorização e para transferência de sua titularidade, 
observado o atendimento aos requisitos de proteção 
ambiental e segurança de tráfego.

 Art. 57. No prazo de cento e oitenta dias, a partir 
da publicação desta Lei, a Petrobras e as demais em-
presas proprietárias de equipamentos e instalações de 
transporte marítimo e dutoviário receberão da ANP as 
respectivas autorizações, ratificando sua titularidade 
e seus direitos.

 Parágrafo único. As autorizações referidas neste 
artigo observarão as normas de que trata o parágrafo 
único do artigo anterior, quanto à transferência da titu-
laridade e à ampliação da capacidade das instalações.

 Art. 58. Facultar-se-á a qualquer interessado o 
uso dos dutos de transporte e dos terminais marítimos 
existentes ou a serem construídos, mediante remune-
ração adequada ao titular das instalações.

 § 1º A ANP fixará o valor e a forma de pagamento 
da remuneração adequada, caso não haja acordo en-
tre as partes, cabendo-lhe também verificar se o valor 
acordado é compatível com o mercado.

Art. 58. Será facultado a qualquer interessado o 
uso dos dutos de transporte e dos terminais marítimos 
existentes ou a serem construídos, com exceção dos 
terminais de Gás Natural Liquefeito – GNL, mediante 
remuneração adequada ao titular das instalações ou 
da capacidade de movimentação de gás natural, nos 
termos da lei e da regulamentação aplicável. (Redação 
dada pela Lei nº 11.909, de 2009)

§ 1o A ANP fixará o valor e a forma de pagamen-
to da remuneração adequada com base em critérios 
previamente estabelecidos, caso não haja acordo en-
tre as partes, cabendo-lhe também verificar se o valor 
acordado é compatível com o mercado. (Redação dada 
pela Lei nº 11.909, de 2009)

 § 2º A ANP regulará a preferência a ser atribuída 
ao proprietário das instalações para movimentação de 
seus próprios produtos, com o objetivo de promover a 
máxima utilização da capacidade de transporte pelos 
meios disponíveis.

 § 3o A receita referida no  caput deste artigo 
deverá ser destinada a quem efetivamente estiver 
suportando o custo da capacidade de movimentação 
de gás natural. (Incuído pela Lei nº 11.909, de 2009) 

 Art. 59. Os dutos de transferência serão reclassi-
ficados pela ANP como dutos de transporte, caso haja 
comprovado interesse de terceiros em sua utilização, 
observadas as disposições aplicáveis deste Capítulo.

CAPÍTULO VIII 
Da Importação e Exportação de Petróleo, 

seus Derivados e Gás Natural

 Art. 60. Qualquer empresa ou consórcio de em-
presas que atender ao disposto no art. 5° poderá re-
ceber autorização da ANP para exercer a atividade de 
importação e exportação de petróleo e seus derivados, 
de gás natural e condensado.

 Parágrafo único. O exercício da atividade refe-
rida no  caput deste artigo observará as diretrizes do 
CNPE, em particular as relacionadas com o cumpri-
mento das disposições do art. 4° da Lei n° 8.176, de 8 
de fevereiro de 1991, e obedecerá às demais normas 
legais e regulamentares pertinentes.

CAPÍTULO IX 
Da Petrobrás

 Art. 61. A Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS 
é uma sociedade de economia mista vinculada ao Mi-
nistério de Minas e Energia, que tem como objeto a 
pesquisa, a lavra, a refinação, o processamento, o co-
mércio e o transporte de petróleo proveniente de poço, 
de xisto ou de outras rochas, de seus derivados, de 
gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos, bem 
como quaisquer outras atividades correlatas ou afins, 
conforme definidas em lei.

 § 1º As atividades econômicas referidas neste 
artigo serão desenvolvidas pela Petrobras em caráter 
de livre competição com outras empresas, em função 
das condições de mercado, observados o período de 
transição previsto no Capítulo X e os demais princípios 
e diretrizes desta Lei.

 § 2° A Petrobras, diretamente ou por intermédio 
de suas subsidiárias, associada ou não a terceiros, 
poderá exercer, fora do território nacional, qualquer 
uma das atividades integrantes de seu objeto social.

 Art. 62. A União manterá o controle acionário da 
Petrobras com a propriedade e posse de, no mínimo, 
cinqüenta por cento das ações, mais uma ação, do 
capital votante.

 Parágrafo único. O capital social da PETROBRAS 
é dividido em ações ordinárias, com direito de voto, e 
ações preferenciais, estas sempre sem direito de voto, 
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todas escriturais, na forma do art. 34 da Lei n° 6.404, 
de 15 de dezembro de 1976.

 Art. 63. A Petrobras e suas subsidiárias ficam au-
torizadas a formar consórcios com empresas nacionais 
ou estrangeiras, na condição ou não de empresa líder, 
objetivando expandir atividades, reunir tecnologias e 
ampliar investimentos aplicados à indústria do petróleo.

 Art. 64. Para o estrito cumprimento de ativida-
des de seu objeto social que integrem a indústria do 
petróleo, fica a Petrobras autorizada a constituir sub-
sidiárias, as quais poderão associar-se, majoritária ou 
minoritariamente, a outras empresas.

 Art. 65. A Petrobras deverá constituir uma subsi-
diária com atribuições específicas de operar e construir 
seus dutos, terminais marítimos e embarcações para 
transporte de petróleo, seus derivados e gás natural, 
ficando facultado a essa subsidiária associar-se, ma-
joritária ou minoritariamente, a outras empresas.

 Art. 66. A Petrobras poderá transferir para seus 
ativos os títulos e valores recebidos por qualquer sub-
sidiária, em decorrência do Programa Nacional de 
Desestatização, mediante apropriada redução de sua 
participação no capital social da subsidiária.

 Art. 67. Os contratos celebrados pela Petrobras, 
para aquisição de bens e serviços, serão precedidos 
de procedimento licitatório simplificado, a ser definido 
em decreto do Presidente da República.

 Art. 68. Com o objetivo de compor suas pro-
postas para participar das licitações que precedem 
as concessões de que trata esta Lei, a Petrobras po-
derá assinar pré-contratos, mediante a expedição de 
cartas-convites, assegurando preços e compromissos 
de fornecimento de bens e serviços.

 Parágrafo único. Os pré-contratos conterão cláu-
sula resolutiva de pleno direito, a ser exercida, sem 
penalidade ou indenização, no caso de outro licitante 
ser declarado vencedor, e serão submetidos, a pos-
teriori, à apreciação dos órgãos de controle externo e 
fiscalização.

CAPÍTULO X 
Das Disposições Finais e Transitórias

SEÇÃO I 
Do Período de Transição

 Art. 69. Durante um período de transição de, no 
máximo, trinta e seis meses, contados a partir da pu-
blicação desta Lei, os reajustes e revisões dos preços 
dos derivados básicos de petróleo e do gás natural, 
praticados pelas refinarias e pelas unidades de proces-
samento, serão efetuados segundo diretrizes e parâme-
tros específicos estabelecidos, em ato conjunto, pelos 
Ministros de Estado da Fazenda e de Minas e Energia.

 Art. 69. Durante o período de transição, que se 
estenderá, no máximo, até o dia 31 de dezembro de 
2001, os reajustes e revisões de preços dos deriva-
dos básicos de petróleo e gás natural, praticados pe-
las unidades produtoras ou de processamento, serão 
efetuados segundo diretrizes e parâmetros específicos 
estabelecidos, em ato conjunto, pelos Ministros de 
Estado da Fazenda e de Minas e Energia.” (Redação 
dada pela Lei nº 9.990, 21.7.2000) (Vide Lei 10.453, 
de .13.52002)

 Art. 70. Durante o período de transição de que 
trata o artigo anterior, a ANP estabelecerá critérios para 
as importações de petróleo, de seus derivados básicos 
e de gás natural, os quais serão compatíveis com os 
critérios de desregulamentação de preços, previstos 
no mesmo dispositivo.

 Art. 71. Os derivados de petróleo e de gás na-
tural que constituam insumos para a indústria petro-
química terão o tratamento previsto nos arts. 69 e 70, 
objetivando a competitividade do setor.

 Art. 72. Durante o prazo de cinco anos, conta-
dos a partir da data de publicação desta Lei, a União 
assegurará, por intermédio da ANP, às refinarias em 
funcionamento no país, excluídas do monopólio da 
União, nos termos do art. 45 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, condições operacionais e 
econômicas, com base nos critérios em vigor, aplica-
dos à atividade de refino.

 Parágrafo único. No prazo previsto neste artigo, 
observar-se-á o seguinte:

 I – (VETADO)
 II – as refinarias se obrigam a submeter à ANP 

plano de investimentos na modernização tecnológica 
e na expansão da produtividade de seus respectivos 
parques de refino, com vistas ao aumento da produ-
ção e à conseqüente redução dos subsídios a elas 
concedidos; 

 III – a ANP avaliará, periodicamente, o grau de 
competitividade das refinarias, a realização dos respec-
tivos planos de investimentos e a conseqüente redução 
dos subsídios relativos a cada uma delas.

 Art. 73. Até que se esgote o período de transi-
ção estabelecido no art. 69, os preços dos derivados 
básicos praticados pela Petrobras poderão considerar 
os encargos resultantes de subsídios incidentes sobre 
as atividades por ela desenvolvidas.

 Parágrafo único. À exceção das condições e do 
prazo estabelecidos no artigo anterior, qualquer sub-
sídio incidente sobre os preços dos derivados bási-
cos, transcorrido o período previsto no art. 69, deverá 
ser proposto pelo CNPE e submetido à aprovação do 
Congresso Nacional, nos termos do inciso II do art. 2°.
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 Art. 74. A Secretaria do Tesouro Nacional proce-
derá ao levantamento completo de todos os créditos 
e débitos recíprocos da União e da Petrobras, abran-
gendo as diversas contas de obrigações recíprocas e 
subsídios, inclusive os relativos à denominada Con-
ta Petróleo, Derivados e Álcool, instituída pela Lei nº 
4.452, de 5 de novembro de 1964, e legislação com-
plementar, ressarcindo-se o Tesouro dos dividendos 
mínimos legais que tiverem sido pagos a menos desde 
a promulgação da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 
1976. (Vide Lei nº 10.742, de 6.10.2003)

 Parágrafo único. Até que se esgote o período 
de transição, o saldo credor desse encontro de con-
tas deverá ser liquidado pela parte devedora, ficando 
facultado à União, caso seja a devedora, liquidá-lo em 
títulos do Tesouro Nacional.

SEÇÃO II 
Das Disposições Finais

 Art. 75. Na composição da primeira Diretoria da 
ANP, visando implementar a transição para o sistema 
de mandatos não coincidentes, o Diretor-Geral e dois 
Diretores serão nomeados pelo Presidente da Repú-
blica, por indicação do Ministro de Estado de Minas e 
Energia, respectivamente com mandatos de três, dois 
e um ano, e dois Diretores serão nomeados conforme 
o disposto nos §§ 2º e 3° do art. 11.

 Art. 76. A ANP poderá contratar especialistas 
para a execução de trabalhos nas áreas técnica, eco-
nômica e jurídica, por projetos ou prazos limitados, 
com dispensa de licitação nos casos previstos na le-
gislação aplicável.

 Parágrafo único. Fica a ANP autorizada a efetuar 
a contratação temporária, por prazo não excedente a 
trinta e seis meses, nos termos do art. 37 da Cons-
tituição Federal, do pessoal técnico imprescindível à 
implantação de suas atividades. (Revogado pela Lei 
10.871, de 2004)

 Art. 77. O Poder Executivo promoverá a instala-
ção do CNPE e implantará a ANP, mediante a aprova-
ção de sua estrutura regimental, em até cento e vinte 
dias, contados a partir da data de publicação desta Lei.

 § 1º A estrutura regimental da ANP incluirá os 
cargos em comissão e funções gratificadas existen-
tes no DNC.

 § 2º (VETADO)
 § 3º Enquanto não implantada a ANP, as com-

petências a ela atribuídas por esta Lei serão exercidas 
pelo Ministro de Estado de Minas e Energia.

 Art. 78. Implantada a ANP, ficará extinto o DNC.
 Parágrafo único. Serão transferidos para a ANP 

o acervo técnico-patrimonial, as obrigações, os direitos 
e as receitas do DNC.

 Art. 79. Fica o Poder Executivo autorizado a re-
manejar, transferir ou utilizar os saldos orçamentários 
do Ministério de Minas e Energia, para atender às des-
pesas de estruturação e manutenção da ANP, utilizando 
como recursos as dotações orçamentárias destinadas 
às atividades finalísticas e administrativas, observa-
dos os mesmos subprojetos, subatividades e grupos 
de despesa previstos na Lei Orçamentária em vigor.

 Art. 80. As disposições desta Lei não afetam 
direitos anteriores de terceiros, adquiridos mediante 
contratos celebrados com a Petrobras, em conformida-
de com as leis em vigor, e não invalidam os atos pra-
ticados pela Petrobras e suas subsidiárias, de acordo 
com seus estatutos, os quais serão ajustados, no que 
couber, a esta Lei.

 Art. 81. Não se incluem nas regras desta Lei os 
equipamentos e instalações destinados a execução 
de serviços locais de distribuição de gás canalizado, a 
que se refere o § 2º do art. 25 da Constituição Federal.

 Art. 82. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

 Art. 83. Revogam-se as disposições em contrá-
rio, inclusive a Lei nº 2.004, de 3 de outubro de 1953.

 Brasília, 6 de agosto de 1997; 176º da Indepen-
dência e 109º da República.

Texto publicado no DOU de 7 de agosto de.1997

MENSAGEM Nº 870, DE 6 DE AGOSTO DE 1997

 Senhor Presidente do Senado Federal,
 Comunico a Vossa Excelência que, nos termos 

do parágrafo 1° do artigo 66 da Constituição Federal, 
decidi vetar parcialmente o Projeto de Lei n° 6, de 1997 
(n° 2.142/96 na Câmara dos Deputados), que “Dispõe 
sobre a política energética nacional, as atividades re-
lativas ao monopólio do petróleo, institui o Conselho 
Nacional de Política Energética e a Agência Nacional 
do Petróleo e dá outras providências”.

 Ouvidos, os Ministérios de Minas e Energia, 
da Justiça e da Administração Federal e Reforma do 
Estado, manifestaram-se pelo veto aos seguintes dis-
positivos:

Art. 12
 “Art. 12. Os membros da Diretoria da ANP so-

mente poderão ser exonerados em razão de:
 I – condenação penal, transitada em julgado;
 II – prática de ato de improbidade apurado em 

processo administrativo;
 III – violação administrativa grave ou descum-

primento manifesto de suas atribuições, reconhecidos 
em decisão fundamentada do Senado Federal, por 
provocação do Presidente da República.
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 Parágrafo único. Nas hipóteses deste artigo, o 
Presidente da República poderá afastar temporaria-
mente do cargo o Diretor sob investigação, até decisão 
final do Senado Federal.”

Razões do veto
 Por inconstitucional, pois o inciso III do art. 12 

condiciona a exoneração de membros da Diretoria da 
ANP pelo Presidente da República ao reconhecimento 
pelo Senado Federal, em decisão fundamentada, numa 
flagrante ingerência em área de competência privati-
va do Presidente da República, qual seja a de dispor 
sobre a organização e o funcionamento da adminis-
tração federal (CF art. 84, VI), configurando-se assim 
infringência ao princípio da independência dos poderes 
reconhecido pela Constituição Federal em seu art. 2°-.

Inciso I do Parágrafo único do art. 72
 Art. 72.  ..............................................................
 Parágrafo único.  ...............................................
 I – as refinarias se obrigam a manter os postos de 

trabalho em existência na data de publicação desta Lei;”

Razões do veto
 Por contrário ao interesse público, o inciso I do 

parágrafo único do art. 72 estabelece obrigatoriedade 
a empresas que exercem atividades previstas em con-
trato, não podendo a lei interferir na gestão empresarial 
privada sob pena de ferir o livre exercício da atividade 
econômica, princípio consagrado pela Constituição 
Federal no parágrafo único do artigo 170.

§ 2° do art. 77
 “ Art. 77. ............................................................

 ...................................................................................
 § 2° Fica criado na ANP o cargo em comissão 

de Natureza Especial de Diretor-Geral.”

Razões do veto
 Por inconstitucional, o § 2°– do art. 77, além de 

invadir área privativa do Executivo, a quem cabe dispor 
sobre organização e funcionamento da administração 
federal, na forma do art. 84, VI da Constituição Federal, 
fere o disposto na Carta Magna em seu art. 61, inciso 
II, alínea a. Além disso, tratando-se de projeto de lei 
de iniciativa exclusiva do Presidente da República, na 
forma do inciso I do art. 63 da Constituição Federal 
não é admitido aumento de despesa.

 Estas, Senhor Presidente, as razões que me le-
varam a vetar em parte o projeto em causa, as quais 
ora submeto à elevada apreciação dos Senhores Mem-
bros do Congresso Nacional.

Brasília, 6 de agosto de 1997.

Texto publicado no DOU de 7 de agosto de 1997

CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

CAPÍTULO II 
Da União

Art. 20. São bens da União:
I – os que atualmente lhe pertencem e os que 

lhe vierem a ser atribuídos;
II – as terras devolutas indispensáveis à defesa 

das fronteiras, das fortificações e construções milita-
res, das vias federais de comunicação e à preservação 
ambiental, definidas em lei;

III – os lagos, rios e quaisquer correntes de 
água em terrenos de seu domínio, ou que banhem 
mais de um Estado, sirvam de limites com outros 
países, ou se estendam a território estrangeiro ou 
dele provenham, bem como os terrenos marginais e 
as praias fluviais;

IV – as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limí-
trofes com outros países; as praias marítimas; as ilhas 
oceânicas e as costeiras, excluídas, destas, as áreas 
referidas no art. 26, II;

IV – as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limí-
trofes com outros países; as praias marítimas; as ilhas 
oceânicas e as costeiras, excluídas, destas, as que 
contenham a sede de Municípios, exceto aquelas áre-
as afetadas ao serviço público e a unidade ambiental 
federal, e as referidas no art. 26, II;(Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 46, de 2005)

V – os recursos naturais da plataforma continen-
tal e da zona econômica exclusiva;

VI – o mar territorial;
VII – os terrenos de marinha e seus acrescidos;
VIII – os potenciais de energia hidráulica;
IX – os recursos minerais, inclusive os do subsolo;
X – as cavidades naturais subterrâneas e os sí-

tios arqueológicos e pré-históricos;
XI – as terras tradicionalmente ocupadas pelos 

índios.
§ 1º  É assegurada, nos termos da lei, aos Esta-

dos, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem como a 
órgãos da administração direta da União, 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 no respectivo 
território, plataforma continental, mar territorial ou zona 
econômica exclusiva, ou compensação financeira por 
essa exploração.

§ 2º A faixa de até cento e cinqüenta quilômetros 
de largura, ao longo das fronteiras terrestres, designa-
da como faixa de fronteira, é considerada fundamental 
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para defesa do território nacional, e sua ocupação e 
utilização serão reguladas em lei.
....................................................................................

SEÇÃO VI 
Da Repartição das Receitas Tributárias 

Art. 159. A União entregará:
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;

b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento 
ao Fundo de Participação dos Municípios;

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 planos regionais de desenvolvimento, fican-
do assegurada ao semi-árido do Nordeste a metade 
dos recursos destinados à Região, na forma que a 
lei estabelecer;

d) um por cento ao Fundo de Participação dos 
Municípios, que será entregue no primeiro decêndio do 
mês de dezembro de cada ano; (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 55, de 2007)

II – do produto da arrecadação do imposto sobre 
produtos industrializados, dez por cento aos Estados 
e ao Distrito Federal, proporcionalmente ao valor das 
respectivas exportações de produtos industrializados.

III – do produto da arrecadação da contribuição 
de intervenção no domínio econômico prevista no art. 
177, § 4º, vinte e cinco por cento para os Estados e o 
Distrito Federal, distribuídos na forma da lei, observa-
da a destinação a que refere o inciso II, c, do referido 
parágrafo. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
42, de 2003)

III – do produto da arrecadação da contribuição 
de intervenção no domínio econômico prevista no art. 
177, § 4º, 29% (vinte e nove por cento) para os Esta-
dos e o Distrito Federal, distribuídos na forma da lei, 
observada a destinação a que se refere o inciso II, c, 
do referido parágrafo.(Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 44, de 2004)

§ 1º Para efeito de cálculo da entrega a ser efetu-
ada de acordo com o previsto no inciso I, excluir-se-á 

a parcela da arrecadação do imposto de renda e pro-
ventos de qualquer natureza pertencente aos Estados, 
ao Distrito Federal e aos Municípios, nos termos do 
disposto nos arts. 157, I, e 158, I.

§ 2º A nenhuma unidade federada poderá ser 
destinada parcela superior a vinte por cento do mon-
tante a que se refere o inciso II, devendo o eventual 
excedente ser distribuído entre os demais participan-
tes, mantido, em relação a esses, o critério de partilha 
nele estabelecido.

§ 3º Os Estados entregarão aos respectivos Mu-
nicípios vinte e cinco por cento dos recursos que rece-
berem nos termos do inciso II, observados os critérios 
estabelecidos no art. 158, parágrafo único, I e II.

§ 4º Do montante de recursos de que trata o inci-
so III que cabe a cada Estado, vinte e cinco por cento 
serão destinados aos seus Municípios, na forma da 
lei a que se refere o mencionado inciso. (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)
....................................................................................

(Às Comissões de Constituição, Justiça 
e Cidadania; de Assuntos Econômicos; e de 
Serviços de Infraestrutura, cabendo à última 
a decisão terminativa.)

PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO  
Nº 39, DE 2011

Denomina Museu Histórico Senador 
Itamar Franco o Museu Histórico do Sena-
do Federal

O Senado Federal resolve:
Art. 1º O Museu Histórico do Senado Federal 

de que trata a Resolução nº 26, de 1991, passa a de-
nominar-se Museu Histórico Senador Itamar Franco.

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de 
sua publicação.

Justificação

O Senador Itamar Franco, a par de suas ativida-
des parlamentares e legislativas, cujo traço marcante 
foi a defesa do interesse público e da Democracia, 
notabilizou-se também por suas preocupações com a 
preservação da História de nossas instituições e dos 
bens culturais representativos de nossa nacionalidade.

Nesta Casa, foi o idealizador da criação de um 
museu que perpetuasse, por meio dos objetos e do-
cumentos, a memória do Senado Federal. 

Já em maio de 1976, já em seu primeiro mandato 
como Senador, elaborou projeto de resolução desti-
nado a instituir o Museu Histórico do Senado Federal, 
iniciativa que não chegou ser examinada.
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Perseverante, apresentou, em 1987, nova propos-
ta, o Projeto de Resolução nº 17, aprovado em 1991 
na forma da Resolução nº 26, que instituiu o Museu 
Histórico do Senado Federal. 

Esta proposição visa, portanto, homenagear a 
figura de seu idealizador, sem dúvida um dos nomes 
mais representativos da História republicana. 

Sala das Sessões, – Senador José Sarney.

(Às Comissões de Educação, Cultura e 
Esporte; e Diretora.)

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Os projetos que acabam de ser lidos serão 
publicados e remetidos às Comissões competentes.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 966, DE 2011

Senhor Presidente,
Requeiro a V.Exª que o primeiro momento do 

período do expediente do dia 4 de outubro seja des-
tinado a comemorar os 23 anos da transformação do 
Território Federal de Roraima em Estado de Roraima, 
ocorrido no dia 5 de outubro de 1988.

Sala da Comissão, 10 de agosto de 2011.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – O requerimento que acaba de ser lido vai 
à publicação.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 967, DE 2011

Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regi-
mento Interno do Senado Federal, a inserção em 
ata de voto de congratulações e aplausos, à União 
Nacional dos Estudantes – UNE pela realização do 
seu 52º Congresso, que elegeu a nova diretoria para 
o biênio 2011-2012 e que tomará posse no dia 10 de 
agosto de 2011, bem como seja encaminhado o refe-
rido voto ao senhor Daniel Illiescu, Presidente eleito, 
e aos diretores amazonenses Renan Alencar e Maria 
das Neves Sá Macedo Filha no seguinte endereço: 
Rua Vergueiro 2485 – Vila Mariana São Paulo – SP 
- CEP: 04101-200. 

Justificação

A UNE nasceu em 1937 e está completando, 
esse ano de 2011, 74 anos de história. É uma enti-
dade com a cara do Brasil, composta por uma gama 
de opiniões e forças políticas, mais diversificada do 
ponto de vista de organizações que nela participam 
do que o próprio Congresso Nacional. Sua marca 
permeia algumas das principais conquistas do povo 
brasileiro, como a destacada participação na luta O 
Petróleo É Nosso, no movimento das Diretas Já, 
dos caras-pintadas pelo impeachment de Collor e 
no combate à Ditadura Militar. 

A organização de entidades como os grêmios 
estudantis, DAs, DCEs, uniões municipais e estaduais 
de estudantes, executivas nacionais de cursos, juntos 
formam, há mais de 70 anos, a União Nacional dos 
Estudantes (UNE). 

A UNE estrutura-se, basicamente, em três ins-
tâncias: o Conselho Nacional de Entidades de Base 
(Coneb), que reúne os diretórios acadêmicos (DAs) e 
centros acadêmicos (CAs) do Brasil; o Conselho Na-
cional de Entidades Gerais (CONEG), que agrega os 
diretórios centrais de estudantes (DCEs) e executivas 
nacionais de cursos; o Congresso da UNE (CONUNE), 
formado por todas as entidades e também por todos 
os estudantes que quiserem, de maneira livre, parti-
cipar. Enfim, na UNE se encontram todas as tribos e 
convicções.

O 52º Congresso da União Nacional dos Estu-
dantes ocorreu em importante momento para a edu-
cação brasileira. E realizado em Goiânia com a par-
ticipação de mais de 3.000 delegados. Daniel Illiescu 
e Clarissa Cunha foram eleitos presidente e vice da 
União Nacional dos Estudantes na chapa “Movimen-
to Estudantil Unificado”. Também foram eleitos para 
a Executiva da UNE, seis diretores da região norte, 
são eles: Maria das Neves Sá Macedo Filha (primeira 
mulher amazonense eleita para a diretoria executi-
va) como diretora de Cultura e membro do Conselho 
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Nacional da Juventude, Renan Thiago Alencar como 
diretor de Relações internacionais, Patric Xavier de 
Lima, André Luiz Vitral Costa, Marcela Rodrigues e 
Carina Vitral Costa.

Entre todos os movimentos sociais brasileiros, o 
movimento estudantil é, simultaneamente, o mais anti-
go e o mais jovem, sempre renovado pelas demandas 
e sonhos de cada geração. Com suas caras limpas ou 
pintadas, carregando bandeiras de todas as cores, 
prontos para fazer a diferença, os estudantes são a 
força mais poderosa da nação e, inevitavelmente, do-
nos de seu futuro.

Apostamos na força e no potencial mobilizador 
dos estudantes brasileiros dirigidos por esta nova 
diretoria, para enfrentarmos juntos a intensa luta. 
Jamais devemos esquecer que os estudantes brasi-
leiros sempre ajudaram, acreditaram e ousaram no 
desafio de fazer do Brasil um país com mais demo-
cracia, soberania e justiça social, com oportunidades 
para todo o povo. 

Parabéns a toda nova diretoria da União dos Na-
cional dos Estudantes – UNE! 

Sala das Sessões, 9 de agosto de 2011. – Sena-
dora Vanessa Grazziotin.

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.)

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – O requerimento que acaba de ser lido será 
encaminhado à Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.

Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 968, DE 2011

Nos termos do que prescreve o art. 50 da Cons-
tituição Federal e nos arts. 215 e 216, do Regimento 
Interno do Senado Federal, tendo em vista a impor-
tância do controle e prevenção da proliferação de 
DST´s na população brasileira, principalmente entre 
a população indígena, solicito ao Ministro da Justiça, 
no âmbito da Funai, que sejam prestadas as seguin-
tes informações:

1. Se há algum levantamento por parte desta Funda-
ção da real situação dos povos indígenas, no que 
concerne a infecção de doenças sexualmente 
transmissíveis;

2. Há algum planejamento, por parte da Funai, para 
realizar campanhas de conscientização entre 
a população indígena, no sentido de explicitar 
os riscos dessas doenças sexualmente trans-
missíveis.

Justificação

A preservação da cultura indígena é hoje, indis-
cutivelmente, uma das prioridades das políticas públi-
cas brasileiras, visto que revelam grande influência na 
história e na cultura brasileira.

Todavia, isso perpassa por uma série de ques-
tões importantes que garantam a dignidade da pessoa 
humana, um dos princípios fundamentais da República 
Federativa do Brasil, e para tanto é necessário garan-
tir integral assistência à saúde de forma regular aos 
povos indígenas brasileiros, principalmente, no que se 
refere à prevenção da transmissão de doenças, como 
DST´s, por exemplo.

Nesse sentido, foi recentemente noticiado que 
segundo um levantamento parcial da situação dos in-
dígenas no estado do Amazonas e Roraima é que a 
prevalência de sífilis na população é de 1,43%, índice 
este considerado alto para os padrões aceitáveis, re-
velando a importância da realização de campanhas de 
conscientização sobre a prevenção de doenças entre 
a população indígena.

Sala das Sessões, 9 de agosto de 2011. – Sena-
dora Vanessa Grazziotin. 

(À Mesa, para decisão.)

REQUERIMENTO Nº 969, DE 2011

Nos termos do que prescreve o art. 50 da Consti-
tuição Federal e nos arts. 215 e 216, do Regimento In-
terno do Senado Federal, tendo em vista a as questões 
relativas à imigração de haitianos para o Brasil, solicito 
ao Ministro da Justiça, o seguinte pedido de informação:

1. Quais as medidas que estão sendo tomadas para 
investigar a existência de Coiotes que aliciam 
pessoas para facilitar a entrada ilegal dos mesmos 
em território nacional, principalmente na frontei-
ra Brasil/Colômbia, que abrange o município de 
Tabatinga/AM com Letícia.

Justificação

Após a tragédia ocorrida no Haiti em 2010, onde 
milhares de vidas foram vitimadas, o que desestruturou 
o país como um todo, iniciou-se um processo de saída 
em massa de haitianos para os países vizinhos à ilha, a 
qual está localizada no Caribe, tendo como um dos seus 
principais destinos, justamente o território brasileiro, mas 
especificamente os Municípios de Tabatinga e Manaus.

Foi recentemente noticiado que um haitiano foi 
denunciado por imigrantes como o responsável por co-
brar US$ 2.000,00 (dois mil dólares) de cada haitiano 
interessado em entrar em território brasileiro de forma 
ilegal, segundo informações foi preso pela polícia fe-
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deral Repert Julien, o qual segundo consta, estava em 
Tabatinga e aliciava pessoas.

Tal fato, agregado a séria questão que as autori-
dades brasileiras enfrentam quanto à entrada em mas-
sa de haitianos no Brasil, revelam a necessidade de 
investigar se há mais pessoas envolvidas, bem como 
se há outras pessoas aliciando haitianos para facilitar 
a entrada dos mesmos no território nacional.

Sala das Sessões, 9 de agosto de 2011. – Sena-
dora Vanessa Grazziotin.

(À Mesa, para decisão.)

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES  
Nº 970, DE 2011

Nos termos do § 2º do art. 50 da Constituição Fe-
deral, combinado com o art. 216 do Regimento Interno 
do Senado Federal, requeiro sejam solicitadas ao Mi-
nistro de Estado dos Transportes as seguintes informa-
ções relativas às obras da Transnordestina e a BR-230:

1. Informações referentes ao projeto da Transnordes-
tina, especialmente, sobre o ramal para incluir o 
Estado da Paraíba;

2. Cronograma de execução físico-financeira das obras 
da BR-230, trecho que liga Campina Grande a 
Cajazeiras; 

3. Informações referentes à garantia de repasse dos 
recursos para obras;

4. Abordagem analítica das condições atuais das obras, 
discriminando as ações levadas a cabo e elen-
cando eventuais dificuldades para sua finalização;

Justificação

A Transnordestina já compõe um dos feitos mais 
significativos na história econômica brasileira e, sem 
dúvida, a empreitada constitui marco indelével na re-
tomada da economia do Nordeste.

Com ela, o Nordeste deixa de ser refém das po-
líticas estruturais implementadas no eixo Sul-Sudeste 
e readquire uma autonomia necessária de transportes 
para alavancar o tão acalentado sonho do desenvol-
vimento regional.

A Paraíba ainda não dispõe de nenhum proje-
to estruturante, verdadeiramente capaz de oferecer 
as ferramentas que funcionem como requisito para o 
desenvolvimento sustentado e, diante do fato, estas 
duas obras são imprescindíveis para ampliar o leque 
econômico do Estado.

Sala das Sessões, – Senador Vital do Rêgo.

(À Mesa, para decisão.)

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Os requerimentos que acabam de ser lidos 
serão despachados à Mesa para decisão.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 971, DE 2011

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 255, inciso II, alínea c, item 

12, do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro 
que, sobre o PLC 201, de 2009, além das Comissões 
constantes do despacho inicial de distribuição, seja 
ouvida, também, a Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania – CCJ, tendo em vista a sua competência 
de mérito nos termos do art. 101, inciso II, do Regi-
mento Interno do Senado Federal.

Sala das Sessões, 23 de maio de 2011. – Sena-
dor Ataídes de Oliveira.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – O requerimento que acaba de ser lido será 
incluído em Ordem do Dia oportunamente.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 972, DE 2011

Nos termos do art. 71, inciso VII, da Constituição 
Federal, e nos termos regimentais, solicita-se ao Tri-
bunal de Contas da União a prestação de informações 
que, em razão do exercício de sua missão constitu-
cional, detenha sobre as obras inacabadas no País, 
notadamente, os subsídios obtidos em auditorias e 
inspeções que haja realizado.

Especifica-se obra inacabada como a obra cuja 
execução foi, por qualquer motivo, anormalmente inter-
rompida e neste estado ainda se encontra. Entre elas, 
devem ser consideradas as obras suspensas caute-
larmente pelo próprio TCU e as obras em relação às 
quais, por determinação da Comissão Mista de Planos 
Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso 
Nacional, houve suspensão cautelar das execuções 
física, orçamentária e financeira do contrato, convê-
nio ou instrumento congênere, ou de etapa, parcela, 
trecho ou subtrecho.

Demanda-se especial atenção às respostas dos 
seguintes quesitos:

i) o número total de obras inacabadas;
ii) o valor total aplicado nas obras inacabadas;
iii) relação das obras cuja execução está suspensa.

Sala das Sessões, 10 de agosto de 2011. – Se-
nador Ataídes Oliveira.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – O requerimento que acaba de ser lido vai 
à publicação.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:
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REQUERIMENTO Nº 973, DE 2011

Fulcrado no que preceitua o Art. 222, do Regi-
mento Interno do Senado Federal, requeiro voto de 
congratulações ao Governador do Estado do Pará, Si-
mão Robison Oliveira Jatene, e toda a sua equipe, por 
voltar a realizar grandes eventos esportivos no Pará, 
entre os quais merece destaque o jogo amistoso entre 
as Seleções do Brasil e da Argentina, marcado para 
o dia 28 de setembro do ano em curso, no Estádio do 
Mangueirão.

Justificação

Precisou o PSDB assumir novamente o Governo 
do Pará para o esporte (amador e profissional) voltar 
a receber apoio, incentivos e investimentos do Poder 
Público. Os paraenses jamais vão esquecer aquele 
dia 31 de maio de 2009, quando a FIFA anunciou que 
Belém estava fora da Copa do Mundo de 2014. Quanta 
decepção e tristeza! 

Pois o governador Simão Jatene, em apenas seis 
meses, vem trabalhando para que a população volte 
a sentir orgulho do Pará na área esportiva. Grandes 
eventos esportivos já vêm sendo realizados no Estado. 
O primeiro foi o GP Internacional de Atletismo, em maio 
deste ano, que contou com a participação de atletas 
consagrados de todo o mundo.

No próximo dia 28 de setembro, os paraenses 
serão brindados com um grande clássico do fute-
bol: Brasil e Argentina vão se enfrentar no Estádio 
Olímpico do Pará, o Mangueirão, num jogo amistoso 
como prévia da Copa do Mundo. Certamente, não 
vai sobrar espaço no estádio, que tem capacidade 
para 46 mil torcedores e já entrou em reforma. Além 
disso, ainda neste mês de agosto, Belém se candi-
datou para se tornar o Centro de Treinamento da 
Copa do Mundo de 2014 e das Olimpíadas do Rio 
de Janeiro, em 2016. 

É verdade que o desejo dos paraenses era o de 
que Belém sediasse a Copa de 2014. Mas também é 
inegável que os paraenses reconhecem os esforços 
do governador Simão Jatene e equipe para resgatar o 
orgulho e levantar a autoestima dos paraenses a partir 
de ações na área esportiva e que são tão necessárias 
para a saúde e o bem-estar de qualquer povo.

Por essa razão, eu proponho o presente voto de 
congratulações ao governador Simão Jatene e sua 
equipe pela forma decisiva, competente e responsável 
com que vêm investindo no esporte no Pará. 

Sala das sessões, em 10 de agosto de 2011. – 
Senador Mário Couto, PSDB.

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.)

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – O requerimento que acaba de ser lido será 
encaminhado à Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 974, DE 2011 – PLEN

Requeremos, nos termos dos arts. 154, III e § 
5º, 199, e 200, todos do RISF, a realização de Sessão 
Especial em homenagem ao centésimo quinquagés-
simo aniversário da Catedral da Igreja Presbiteriana 
do Brasil – IPB, a ocorrer em 12 de agosto deste ano, 
para qual sugerimos a data de 19 de setembro (se-
gunda-feira).

Tal comemoração constituirá singelo reconheci-
mento do Senado da República aos cento e cinquenta 
anos do presbiterianismo no Brasil e aos seus mais 
de setecentos mil membros, cuja missão não se limita 
a prestar a essencial assistência religiosa, mais tam-
bém a de atuar de forma valorosa em várias causas 
sociais, maiormente aquelas em prol dos mais des-
favorecidos, espalhados por todos os rincões desse 
nosso imenso País.

Sala das Sessões, agosto de 2011. – Senador 
Marcelo Crivella.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – O requerimento que acaba de ser lido vai 
à publicação.

Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.

São lidos os seguintes:

PARECER Nº 750, DE 2011

Da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cida dania, sobre as Emendas de Plená-
rio à Proposta de Emenda à Constituição 
nº 11, de 2011, tendo como primeiro signa-
tário o Senador José Sarney, que altera o 
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procedimento de apreciação das medidas 
provisórias pelo Congresso Nacional.

Relator: Senador Aécio Neves

I – Relatório

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) no 
11, de 2011, de autoria do ilustre Senador José Sarney 
e outros Senhores Senadores, cuja ementa é acima 
transcrita, recebeu três emendas em Plenário.

A Emenda nº 2, cujo primeiro signatário é o Se-
nador Pedro Simon, estabelece que a medida provisó-
ria somente terá força de lei após a aprovação de sua 
admissibilidade por comissão mista e reduz o âmbito 
material das medidas provisórias, ao vedar a sua edi-
ção sobre matéria envolvendo a criação de cargos e 
órgãos e entidades públicas.

A Emenda nº 3, do Senador Walter Pinheiro e 
outros Senhores Senadores, extingue a comissão 
mista para o exame da admissibilidade das medidas 
provisórias, que passará a ser feito em cada Casa no 
momento de sua apreciação, e prevê o envio da medi-
da provisória ao Senado Federal se a matéria não for 
examinada pela Câmara dos Deputados no prazo, com 
retorno a essa Casa após a manifestação do Senado 
Federal, além de fixar os seguintes prazos para a tra-
mitação desse tipo de proposição: 60 dias na Câmara 
dos Deputados; 45 dias no Senado Federal; e 15 dias 
no retorno à Câmara dos Deputados.

Finalmente, a Emenda no 5, de autoria do Senador 
Antonio Carlos Valadares e outros ilustres membros 
desta Casa, estabelece que a Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania de cada Casa opine sobre a 
admissibilidade das medidas provisórias antes do seu 
exame pelo respectivo Plenário. Prevê, igualmente, o 
envio da medida provisória ao Senado Federal se a 
matéria não for examinada pela Câmara dos Deputa-
dos no prazo, com retorno a essa Casa após a mani-
festação do Senado Federal e fixa os seguintes prazos 
para a tramitação dessas matérias: 70 dias na Câmara 
dos Deputados; 40 dias no Senado Federal; e 10 dias 
no retorno à Câmara dos Deputados

A Emenda nº 4, cujo signatário também era o 
Senador Antonio Carlos Valadares, foi retirada por 
Sua Excelência.

II – Análise

Desde o momento em que tivemos a honra de 
ter sido designado relator da PEC nº 11, de 2011, 
temos deixado registrado que se trata de proposição 
que não deve ter a sua análise definida em função 
das diferenças partidárias ou mesmo entre governo 
e oposição.

O tema da regulamentação da tramitação de 
medidas provisórias deve refletir os interesses do 
Senado Federal como um todo e sua definição deve 
buscar um consenso entre todas as correntes políti-
cas da Casa.

Não foi por outra razão que, logo após os deba-
tes preliminares feitos sobre a matéria, passamos a 
fazer contatos com Senadores de todos os partidos, na 
busca de se chegar a um consenso sobre a matéria, 
para que possamos ter uma proposta que represente 
o pensamento de toda a Casa.

Nessa direção, não tivemos nenhum problema 
para alterar o nosso primeiro relatório, quando a pro-
posta tramitou nesta Comissão, para nele incorporar 
as diversas sugestões de nossos ilustres pares.

Agora, após o debate do tema no Plenário da 
Casa, não há porque não agir da mesma forma, bus-
cando um texto que possa atender ao Senado Federal 
e ao Poder Legislativo como um todo.

Assim, estamos acolhendo parcialmente as emen-
das de Plenário, na forma de subemenda que apre-
sentamos.

Como principal alteração, estamos propondo 
a extinção da comissão mista permanente encar-
regada do exame da admissibilidade das medidas 
provisórias, estabelecendo que, após a sua edição, 
esse tipo de matéria será remetido imediatamente à 
Câmara dos Deputados, que terá oitenta dias para 
o seu exame.

Após a análise do tema pela Câmara Baixa, 
esta Casa terá trinta para votar a matéria, ficando os 
restantes dez dias reservados para a análise, pela 
Câmara dos Deputados, das emendas do Senado 
Federal.

Estabelecemos também, que preliminarmente ao 
exame das medidas provisórias pelos Plenários, a pro-
posição seja examinada, para juízo sobre o atendimento 
de seus pressupostos constitucionais, pela respectiva 
comissão competente para examinar a constitucionali-
dade das matérias, ou seja, pela respectiva Comissão 
de Constituição e Justiça.

A decisão da comissão pela inadmissibilidade 
dispensa a competência do Plenário, salvo se houver 
recurso, assinado por um décimo dos membros da 
respectiva Casa, que deverá ser protocolizado até dois 
dias úteis após a decisão.

No caso de recurso citado acima e sempre que a 
comissão se manifestar pela admissibilidade, o Plenário 
votará o parecer do colegiado quando da apreciação 
da medida provisória.

Apresentamos esse relatório na expectativa, no-
vamente, de que, com essas alterações, possamos 
chegar a um ponto comum sobre essa matéria, per-
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mitindo a harmonia entre as Casas legislativas e o re-
lacionamento adequado entre os Poderes Legislativo 
e Executivo.

III – Voto

Ante o exposto, votamos pela aprovação das 
Emendas nºs 2, 3 e 5 apresentadas em Plenário à 
Proposta de Emenda à Constituição nº 11, de 2011, 
na forma da seguinte subemenda:

SUBEMENDA Nº 1-CCJ (SUBSTITUTIVO)

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 11, DE 2011

Altera o procedimento de apreciação 
das medidas provisórias pelo Congresso 
Nacional.

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 art. 62 da Constituição Federal passa a 
vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 62.  ................................................
 ..............................................................
§ 3º As medidas provisórias, ressalvado 

o disposto nos §§ 11 e 12, perderão eficácia, 
desde o início de sua edição, devendo o Con-
gresso Nacional disciplinar, por decreto legis-
lativo, as relações jurídicas delas decorrentes, 
se forem consideradas inadmitidas na forma 
do § 5º ou se não forem aprovadas:

I – pela Câmara dos Deputados no prazo 
de oitenta dias contado de sua edição;

II – pelo Senado Federal no prazo de 
trinta dias contado de sua aprovação pela Câ-
mara dos Deputados;

III – pela Câmara dos Deputados para 
apreciação das emendas do Senado Federal 
no prazo de dez dias contado de sua aprova-
ção por essa Casa.

§ 4º Os prazos a que se referem os §§ 
3º e 5º suspendem-se durante os períodos de 
recesso do Congresso Nacional.

§ 5º Preliminarmente ao seu exame 
pelo Plenário, as medidas provisórias serão 
submetidas, para juízo sobre o atendimento 
de seus pressupostos constitucionais, à co-
missão competente para examinar a consti-
tucionalidade das matérias da Câmara dos 
Deputados ou do Senado Federal, observa-
do o seguinte:

I – a comissão terá dez dias para se 
manifestar;

II – a decisão da comissão pela inadmis-
sibilidade dispensa a competência do Plená-
rio, salvo se houver recurso, assinado por um 
décimo dos membros da respectiva Casa, que 
deverá ser protocolizado até dois dias úteis 
após a decisão;

III – no caso de manifestação pela ad-
missibilidade ou, se apresentado o recurso, no 
caso da inadmissibilidade, o Plenário votará 
o parecer da comissão quando da apreciação 
da medida provisória, observados os prazos 
previstos nos incisos I e II do § 3º;

IV – se a comissão não se manifestar 
no prazo a que se refere o inciso I, a decisão 
sobre a admissibilidade transfere-se para o 
Plenário da respectiva Casa, observado o 
disposto no inciso III;

V – se a medida provisória não for admi-
tida, será ela transformada em projeto de lei 
em regime de urgência, na forma do §1º do 
art. 64, com tramitação iniciada na Câmara 
dos Deputados.

§ 6º Se, no caso dos incisos I e II do § 3º, 
a Câmara dos Deputados e o Senado Federal 
não se manifestarem, respectivamente, em 
até setenta e vinte dias, a medida provisória 
entrará em regime de urgência, sobrestando 
todas as demais deliberações legislativas da 
respectiva Casa, com exceção das que tenham 
prazo constitucional determinado, até que se 
ultime a votação.

 ..............................................................
§ 10. É vedada a reedição, na mesma 

sessão legislativa, de matéria constante de 
medida provisória que tenha sido rejeitada 
ou que tenha perdido sua eficácia por decur-
so de prazo.

 ..............................................................
§ 13. A medida provisória e o projeto de 

lei de conversão não conterão matéria estra-
nha a seu objeto ou a este não vinculada por 
afinidade, pertinência ou conexão.” (NR)

Art. 2º Revogam-se os §§ 7º e 9º do art. 62 da 
Constituição Federal.

Art. 3º Esta Emenda Constitucional entra em vi-
gor na data de sua publicação, aplicando-se às me-
didas provisórias que venham a ser editadas após a 
sua publicação.

Sala da Comissão, 10 de agosto de 2011. – Se-
nador Eunício Oliveira, Presidente – Senador Aécio 
Neves, Relator.
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LEGISLAÇÃO CITADA  
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988 

....................................................................................
Art. 60. A Constituição poderá ser emendada 

mediante proposta:
....................................................................................

§ 3º A emenda à Constituição será promulgada 
pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado 
Federal, com o respectivo número de ordem.
....................................................................................

Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Pre-
sidente da República poderá adotar medidas provisó-
rias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato 
ao Congresso Nacional. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 32, de 2001) 
....................................................................................

§ 3º As medidas provisórias, ressalvado o dispos-
to nos §§ 11 e 12 perderão eficácia, desde a edição, 
se não forem convertidas em lei no prazo de sessen-
ta dias, prorrogável, nos termos do § 7º, uma vez por 
igual período, devendo o Congresso Nacional discipli-
nar, por decreto legislativo, as relações jurídicas delas 
decorrentes. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
32, de 2001)

§ 4º O prazo a que se refere o § 3º contar-se-á 
da publicação da medida provisória, suspendendo-se 
durante os períodos de recesso do Congresso Nacional. 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001) 

§ 5º A deliberação de cada uma das Casas do 
Congresso Nacional sobre o mérito das medidas provi-
sórias dependerá de juízo prévio sobre o atendimento 
de seus pressupostos constitucionais. (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 32, de 2001) 

§ 6º Se a medida provisória não for apreciada em 
até quarenta e cinco dias contados de sua publicação, 
entrará em regime de urgência, subsequentemente, 
em cada uma das Casas do Congresso Nacional, fi-
cando sobrestadas, até que se ultime a votação, todas 
as demais deliberações legislativas da Casa em que 
estiver tramitando. (Incluído pela Emenda Constitucio-
nal nº 32, de 2001) 

§ 7º Prorrogar-se-á uma única vez por igual período 
a vigência de medida provisória que, no prazo de sessen-
ta dias, contado de sua publicação, não tiver a sua vota-
ção encerrada nas duas Casas do Congresso Nacional. 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001) 

§ 8º As medidas provisórias terão sua votação 
iniciada na Câmara dos Deputados. (Incluído pela 
Emenda Constitucional no 32, de 2001) 

§ 9º Caberá à comissão mista de Deputados e 
Senadores examinar as medidas provisórias e sobre 
elas emitir parecer, antes de serem apreciadas, em 
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sessão separada, pelo plenário de cada uma das Ca-
sas do Congresso Nacional. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 32, de 2001)

§ 10. É vedada a reedição, na mesma sessão le-
gislativa, de medida provisória que tenha sido rejeitada 
ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo. 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001) 

§ 11. Não editado o decreto legislativo a que se 
refere o § 3º até sessenta dias após a rejeição ou perda 
de eficácia de medida provisória, as relações jurídicas 
constituídas e decorrentes de atos praticados durante 
sua vigência conservar-se-ão por ela regidas. (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)

§ 12. Aprovado projeto de lei de conversão al-
terando o texto original da medida provisória, esta 
manter- se-a integralmente em vigor até que seja san-
cionado ou vetado o projeto. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 32, de 2001) 
....................................................................................

PARECER Nº 751, DE 2011

Da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, sobre as Emendas de Plenário 
ao Projeto de Lei do Senado nº 325, de 2011, 
do Senador Lindbergh Farias, que concede 
anistia a bombeiros militares do Estado do 
Rio de Janeiro, punidos por participar de 
movimentos reivindicatórios.

Relator ad hoc: Senador Randolfe Rodrigues
Relator: Senador Marcelo Crivella

I – Relatório

Retorna a esta Comissão o Projeto de Lei do Se-
nado (PLS) nº 325, de 2011, de autoria do Senador 
Lindbergh Farias, cuja ementa é transcrita na epígra-
fe, para exame das Emendas de Plenário nºs 5 a 7.

A proposição fora aprovada, em caráter termina-
tivo, nesta Comissão, em 22 de junho de 2011. Entre-
tanto, durante o prazo regimental, foi apresentado o Re-
curso nº 8, de 2011, no sentido de que a matéria fosse 
submetida ao Plenário, onde recebeu três emendas.

A Emenda nº 5, do Senador Lindbergh Farias e ou-
tros eminentes membros desta Casa, estende a anistia 
prevista na proposição aos movimentos reivindicatórios 
ocorridos desde 1º de janeiro de 1997 e inclui os milita-
res dos Estados da Bahia, do Ceará, de Mato Grosso, 
de Minas Gerais, de Pernambuco, do Rio Grande do 
Norte, de Roraima, de Rondônia, de Santa Catarina, 
de Sergipe e do Tocantins e do Distrito Federal.

A Emenda nº 6, do Senador Renan Calheiros, 
além das alterações propostas na Emenda nº 5, inclui 
os militares do Estado de Alagoas.

Finalmente, a Emenda nº 7, do Senador Eduardo 
Amorim, estende a anistia aos militares do Estado de 
Sergipe que participaram de movimentos reivindica-
tórios no período entre 1º de janeiro de 2008 e 31 de 
dezembro de 2010.

Todas as emendas são justificadas pela neces-
sidade de se dar tratamento isonômico aos militares 
das unidades da Federação citadas.

II – Análise

Não há qualquer tipo de contradição entre as 
emendas apresentadas ao PLS nº 325, de 2011. Tan-
to que a primeira delas, inclusive, tem como primeiro 
signatário o autor da proposição original.

Efetivamente, o que se busca é, tão-somente, 
estender a militares de diversos Estados e do Distri-
to Federal a anistia que, corretamente, o PLS no 315, 
de 2011, intenta conceder aos bombeiros militares do 
Estado do Rio de Janeiro.

Trata-se, assim, de dar às mesmas categorias 
funcionais – policiais e bombeiros militares – o mesmo 
tratamento – anistia – em decorrência de fatos simi-
lares – participação em movimentos reivindicatórios. 
Em outras palavras, conceder isonomia.

Não se pode, certamente, ser contra o objetivo 
almejado pelas emendas apresentadas.

Cabe, assim, acolher todas elas, na forma de 
subemenda que as consolide. Ademais, impõe-se har-
monizar a proposição com a Lei nº 12.191, de 13 de 
janeiro de 2010, que concedeu anistia aos policiais e 
bombeiros militares do Rio Grande do Norte, Bahia, 
Roraima, Tocantins, Pernambuco, Mato Grosso, Ceara, 
Santa Catarina e Distrito Federal punidos por participar 
de movimentos reivindicatórios por melhorias de ven-
cimentos e de condições de trabalho ocorridos entre o 
primeiro semestre de 1997 e a data de sua publicação.

Finalmente, é necessário adequar a ementa da 
proposição.

III – Voto

Ante o exposto, opinamos pelo acolhimento das 
Emendas nºs 5 a 7-PLEN, apresentadas ao Projeto 
de Lei do Senado nº 325, de 2011, na forma da sube-
menda que se segue, bem como pela apresentação 
de emenda de redação:

SUBEMENDA Nº 1-CCJ 
(ÀS EMENDAS NºS 5 A 7-PLEN)

Dê-se ao art. 1º do PLS no 325, de 2011, a se-
guinte redação:

“Art. 1º É concedida anistia aos policiais 
e bombeiros militares dos Estados de Alago-
as, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, de 
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Rondônia e de Sergipe que participaram de 
movimentos reivindicatórios por melhorias de 
vencimentos e de condições de trabalho ocor-
ridos entre o 1º de janeiro de 1997 e a publi-
cação desta lei e aos policiais e bombeiros 
militares dos Estados da Bahia, do Ceará, de 
Mato Grosso, de Pernambuco, do Rio Gran-
de do Norte, de Roraima, de Santa Catarina 
e do Tocantins e do Distrito Federal que par-
ticiparam de movimentos reivindicatórios por 
melhorias de vencimentos e de condições de 
trabalho ocorridos entre a data da publicação 
da Lei nº 12.191, de 13 de janeiro de 2010, e 
a data da publicação desta lei.”

EMENDA Nº 8-CCJ (DE REDAÇÃO)

Dê-se à ementa do PLS nº 325, de 2011, a se-
guinte redação:

“Concede anistia aos policiais e bombei-
ros militares dos Estados de Alagoas, da Bahia, 
do Ceará, de Mato Grosso, de Minas Gerais, 
de Pernambuco, do Rio de Janeiro, do Rio 
Grande do Norte, de Rondônia, de Roraima, 
de Santa Catarina, de Sergipe e do Tocantins 
e do Distrito Federal punidos por participar de 
movimentos reivindicatórios.”

Sala da Comissão, 10 de agosto de 2011. – Se-
nador Eunício Oliveira, Presidente, Senador Marcelo 
Crivella, Relator.
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LEGISLAÇÃO CITADA  
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 12.191, DE 13 DE JANEIRO DE 2010

Concede anistia a policiais e bom-
beiros militares do Rio Grande do Norte, 
Bahia, Roraima, Tocantins, Pernambuco, 
Mato Grosso, Ceará, Santa Catarina e Dis-
trito Federal punidos por participar de mo-
vimentos reivindicatórios.

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

PARECER Nº 752, DE 2011

Da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da Câ-
mara n° 39, de 2011 (nº 7.622/2010, na ori-
gem), do Tribunal Superior do Trabalho que 
altera a composição do Tribunal Regional 
do Trabalho da 9° Região (PR) e dá outras 
providências.

Relator: Senador Alvaro Dias

I – Relatório 

O Projeto de Lei da Câmara (PLC) n° 39, de 2011 
(PL n° 7.622, de 2010, na origem), de autoria do Tribunal 
Superior do Trabalho (TST), tem o objetivo de ampliar 
a composição do Tribunal Regional do Trabalho da 9a 
Região (TRT-9), com sede em Curitiba; Estado do Pa-
raná, de vinte e oito para trinta e um juízes, conforme 
dispõe o seu art. 1º.

De acordo com o art. 2° do projeto, o Regimen-
to Interno do referido TRT disporá sobre o número, 
competência, composição e funcionamento de suas 
Turmas e Seções Especializadas.

Por meio do seu art. 3º, o projeto informa sobre 
os cargos e funções a serem criados, os quais cons-
tam dos Anexos I, II e III, sendo:

a) três, de juiz de tribunal;
b) três, de assessor de juiz;
c) um, de secretário de turma;
d) três, de assessor assistente; e
e) doze funções comissionadas, das 

quais, nove FC-5 e três FC-4.

Os recursos financeiros decorrentes da execução 
da Lei que decorrer do projeto correrão à conta das 
dotações orçamentárias consignadas ao TRT da 9ª 
Região no orçamento geral da União, conforme o seu 
art. 4º e, nos termos do seu art. 5º, a criação dos cargos 
e funções fica condicionada à sua expressa autoriza-
ção em anexo próprio da lei orçamentária anual com 
a respectiva dotação suficiente para seu primeiro ano.

Por fim, seu art. 6º veicula a usual cláusula de 
vigência vinculada à data da publicação da Lei.

Da justificativa do projeto consta a informação de 
que o Conselho Nacional de Justiça, em sua 108ª Ses-
são Ordinária, realizada em 29 de junho de 2010, cuja 
certidão foi anexada ao processo em exame, acolheu, 
por maioria, o voto do Relator que deferiu em parte a 
proposta nos termos em que se manifestou, com o 
objetivo de criar os cargos e funções para o TRT da 
9a Região, nos quantitativos estabelecidos no projeto.

A ampliação do quantitativo de cargos e funções 
é justificada pelo aumento das demandas trabalhistas, 
inclusive em razão das novas competências atribuídas 
aos Tribunais do trabalho estabelecidas na Emenda 
Constitucional n°45, bem como o fato de não ter o TRT 
da 9ª Região crescido o quanto era de se esperar, ... 
até mesmo como forma de viabilizar a razoável duração 
do processo, preconizado no art. 5°, inciso LXXVIII da 
Constituição Federal.

Não foram apresentadas emendas.

II – Análise

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, nos termos do art. 101, I, do Regimento Interno 
do Senado Federal (RISF), deve opinar sobre a cons-
titucionalidade, juridicidade e regimentalidade das 
matérias que lhe forem submetidas. Por força do dis-
posto no art. 101, II, p do RISF, esta Comissão deve 
também avaliar o mérito do projeto em questão, tendo 
em vista tratar-se de matéria referida no art. 96, II, da 
Constituição Federal.

O mencionado dispositivo constitucional reser-
va aos Tribunais Superiores competência para iniciar 
o processo legislativo de proposições que disponham 
sobre a alteração da organização e divisão judiciárias, 
bem como sobre a criação de cargos dos juízos que 
lhes forem vinculados. O PLC n° 39, de 2011, apre-
sentado pelo Tribunal Superior do Trabalho, cumpre 
essa norma de restrição da competência legislativa.

O projeto atende as exigências fixadas no § 1° 
do art. 169 da Constituição, que condiciona a criação 
de cargos públicos à existência de autorização espe-
cífica na lei de diretrizes orçamentárias, bem como de 
prévia dotação orçamentária suficiente para atender 
às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos 
dela decorrentes. A Lei Orçamentária para 2011 (Lei 
n° 12.381, de 9 de fevereiro de 2011) consigna, no 
item 2.6.16 de seu Anexo V, dotação específica para 
as despesas decorrentes do projeto em análise. Essa 
previsão, conjugada ao disposto no art. 81 da Lei n° 
12.309, de 9 de agosto de 2010 – Lei de Diretrizes 
Orçamentárias de 2011 –, demonstra o cumprimento 
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das prescrições constitucionais relativas ao incremento 
das despesas com pessoal.

Com respeito à análise da juridicidade da propo-
sição, registramos que suas disposições mostram-se 
aptas a uma harmoniosa inserção em nosso orde-
namento. No plano da regimentalidade, de maneira 
semelhante, não existem óbices ao seguimento da 
tramitação do projeto.

Não há dúvida que a ampliação do quadro de 
Juízes do Trabalho e de pessoal da Secretaria do TRT 

da 9ª Região deve contribuir para a melhoria da pres-
tação jurisdicional no Estado do Paraná, fortalecendo 
o papel da Justiça do Trabalho na resolução dos con-
flitos oriundos das relações de trabalho.

III – Voto

Diante do exposto, o voto é pela constituciona-
lidade, juridicidade e regimentalidade do Projeto de 
Lei da Câmara n° 39, de 2011, e no mérito, pela sua 
aprovação.

Sala da Comissão, 10 de agosto de 2011.

AGOSTO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL78



32158 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2011

PARECER N° 753, DE 2011

Da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, sobre o Projeto dc Lei da Câ-
mara n° 40, de 2011 (n° 7.624-B, de 2010, na 
origem), do Tribunal Superior do Trabalho, 
que altera a composição e a organização 
interna do Tribunal Regional do Trabalho da 
21ª Região, cria Varas do Trabalho em sua 
jurisdição e dá outras providências.

Relator: Senador José Agripino

I – Relatório

O Projeto de Lei sob exame, oriundo do Tribunal 
Superior do Trabalho, tem por objetivo aumentar para 
10 juízes a composição do Tribunal Regional do Tra-
balho da 21ª Região, com sede na cidade de Natal/RN 
(art. 1ª). O parágrafo único do dispositivo destina um 
quinto dos referidos cargos a advogados e membros 
do Ministério Público, na forma da Constituição Federal.

O art. 2° cria dois cargos de Juiz do referido Tribu-
nal, para atender à nova composição, a serem providos 
em consonância com o art. 115 da Lei Maior. Dentre 
os juízes, dois exercerão, na forma regimental, as fun-
ções de Presidente, Vice-Presidente e Corregedor do 
Tribunal (art. 3°).

O art. 4° estabelece que, além do Tribunal Pleno, 
o TRT da 21ª Região será dividido em duas Turmas 
integradas por quatro membros. Seu parágrafo único 
confia ao Regimento Interno do Tribunal a disposição 
sobre a competência das Turmas de Julgamento e seu 
funcionamento, aí incluída a composição do órgão.

Pelo art. 5°, ficam criadas, na jurisdição do referido 
Tribunal, cinco Varas do Trabalho, sendo duas em Natal, 
e uma nas cidades de Ceará-Mirim, Goianinha e Macau.

O art. 6° dispõe que as Varas a serem criadas 
serão implantadas pelo TRT da 21a Região na medida 
das necessidades do serviço e da disponibilidade de 
recursos orçamentários, de acordo com o § 1° do art. 
169 da Constituição.

O art. 7º acresce, aos quadros de Juiz e de Pessoal 
da Secretaria do Tribunal, os cargos de Juiz e os cargos de 
provimento efetivo e em comissão constantes dos Anexos.

O art. 8° enuncia que os recursos financeiros 
decorrentes da execução da Lei que se quer aprovar 
correrão à conta das dotações orçamentárias consig-
nadas ao Tribunal no Orçamento Geral da União.

A prevista criação dos cargos, de acordo com o 
art. 9°, fica condicionada à sua expressa autorização 
em anexo próprio da lei orçamentária anual com a 
respectiva dotação suficiente para seu primeiro provi-
mento, nos termos do § 1° do art. 169 da Constituição 
Federal. Entretanto, se a autorização e os respectivos 
recursos orçamentários forem suficientes somente para 

provimento parcial dos cargos, o saldo da autorização 
e das respectivas dotações para seu provimento deverá 
constar de anexo da lei orçamentária corresponden-
te ao exercício em que forem considerados criados e 
providos (parágrafo único).

O Anexo I do Projeto totaliza a criação de dez 
cargos de juiz, sendo dois de Juiz de Tribunal, cinco de 
Juiz do Trabalho e três de Juiz do Trabalho Substituto. 
O Anexo II cria quarenta e dois cargos de Analista Ju-
diciário, quatro de Analista Judiciário, Área Judiciária, 
na especialidade de execução de mandados, e qua-
torze de Técnico Judiciário, totalizando assim sessenta 
cargos. O Anexo III cria, no total, oito cargos em comis-
são, sendo cinco no nível CJ-03 e três no nível CJ-02.

A justificação começa por mencionar que o Projeto 
foi examinado e aprovado pelo Conselho Superior da 
Justiça do Trabalho, pelo Tribunal Superior do Trabalho 
e pelo Conselho Nacional de Justiça.

Reproduz, em seguida, considerações feitas pelo 
CNJ, segundo o qual o TRT da 21a Região é o que apre-
senta melhores números em todos os indicadores da 
Justiça em Números. Entretanto, embora apresente a 
melhor média de produtividade em comparação com os 
demais TRT(s), o da 21ª Região, em razão do aumento 
exponencial de casos novos, tem comprometida a sua 
eficiência, já que a falta de capilaridade para atender à 
demanda gera alta taxa de congestionamento, bastante 
superior à média nacional. Ressalta, ainda, que o Rio 
Grande do Norte, por força do turismo, tem experimenta-
do grande crescimento nos últimos anos, o que também 
explica o aumento da demanda retratado nos dados da 
Justiça em números, lembrando que Natal foi escolhida 
como uma das sub sedes da Copa do Mundo de 2014.

Segue a justificação salientando que os quan-
titativos de cargos de Juiz e de provimento efetivo e 
em comissão aprovados, conforme o Parecer do CNJ, 
resultaram de rigorosa e exaustiva análise do pleito, à 
luz de toda legislação pertinente e do acurado exame 
dos aspectos financeiros e orçamentários. Assinala, 
ainda, que a constatação do aumento das demandas 
trabalhistas, sobretudo em razão das novas competên-
cias atribuídas aos Tribunais do Trabalho pela Emenda 
Constitucional n° 45, exige providências com vistas a 
dotar o citado Tribunal de meios efetivos para o bom 
cumprimento de sua missão perante os jurisdicionados.

O projeto veio a esta Casa acompanhado do Pare-
cer do Conselho Nacional de Justiça, pronunciando-se 
favoravelmente à matéria, e da legislação citada. Na 
Câmara dos Deputados, a medida foi aprovada com 
uma emenda pela Comissão de Finanças e Tributação, 
que opinou pela sua compatibilidade e adequação fi-
nanceira e orçamentária. Foi analisada e aprovada, 
também, na Comissão de Trabalho, de Administração 
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e de Serviço Público, e na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania.

II – Análise

O projeto, além de afinado com os preceitos da 
Lei Maior que versam sobre a estrutura do Poder Judi-
ciário, especialmente com o inciso II do art. 96, mostra-
-se plenamente oportuno, no seu intento de equipar 
o Tribunal da 21ª Região de elementos humanos em 
número suficiente para o ideal cumprimento da sua 
prestação jurisdicional. Como demonstra a justificação 
da medida, a atual quantidade de juízes e de ocupan-
tes de cargos efetivos e em comissão já não se mos-
tra eficaz para o atendimento do crescente número de 
demandas, grandemente aumentado nos últimos anos 
no Estado do Rio Grande do Norte.

O mandamento contido no inciso LXXVIII do art. 
5° do Estatuto Magno, princípio fundamental assegu-
rador da razoável duração do processo e dos meios 

que possam garantir a celeridade de sua tramitação, 
exige que nosso ordenamento jurídico dote os tribunais 
de todos os meios necessários para torná-lo realidade. 
Dessa forma, a presente iniciativa deve ser acolhida 
nesta Casa, pelo seu saudável intento de aprimorar 
o funcionamento do TRT da 21ª Região, por veio da 
criação dos referidos cargos de juiz e de servidores.

Outrossim, informamos que a despesa relativa 
à criação das Varas do Trabalho e dos cargos de Juiz 
objetos do Projeto sob estudo encontra-se prevista na 
Lei Orçamentária Anual, Lei n° 12.381, de 9 de feve-
reiro de 2011, no seu Anexo V.

III – Voto

Ante o exposto, opinamos pela constitucionali-
dade, juridicidade, regimentalidade, e no mérito, pela 
aprovação do Projeto de Lei da Câmara n° 40, de 2011.

Sala da Comissão, 10 de agosto de 2011.
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Os pareceres lidos vão à publicação.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Foram encaminhados à publicação os Pareceres 
nºs 752 e 753, de 2011, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre as seguintes matérias:

– Projeto de Lei da Câmara nº 39, de 2011 (nº 
7.622/2010, na Casa de origem), de iniciativa 
do Tribunal Superior do Trabalho, que altera a 
composição do Tribunal Regional do Trabalho 
da 9ª Região (PR) e dá outras providências; e

– Projeto de Lei da Câmara nº 40, de 2011 (nº 
7.624/2010, na Casa de origem), de iniciativa 
do Tribunal Superior do Trabalho, que altera a 
composição e a organização interna do Tribunal 
Regional do Trabalho da 21ª Região (RN), cria 
Varas do Trabalho em sua jurisdição e dá outras 
providências.

As matérias ficarão perante a Mesa durante cinco 
dias úteis a fim de receberem emendas, nos termos 
do art. 235, II, d, do Regimento Interno.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – A Presidência recebeu, da Senhora Presidente 
da República, as seguintes Mensagens:

– Nº 299, de 2011, na origem, que restitui os autó-
grafos do Projeto de Lei de Conversão nº 17, de 
2011-CN (proveniente da Medida Provisória nº 
527, de 2011), que institui o Regime Diferencia-
do de Contratações Públicas – RDC; altera a Lei 
nº 10.683, de 28 de maio de 2003, que dispõe 
sobre a organização da Presidência da Repú-
blica e dos Ministérios, a legislação da Agência 
Nacional de Aviação Civil (ANAC) e a legislação 
da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeropor-
tuária (INFRAERO); cria a Secretaria de Aviação 
Civil, cargos de Ministro de Estado, cargos em 
comissão e cargos de Controlador de Tráfego 
Aéreo; autoriza a contratação de controladores 
de tráfego aéreo temporários; altera as Leis nºs 
11.182, de 27 de setembro de 2005, 5.862, de 
12 de dezembro de 1972, 8.399, de 7 de janei-
ro de 1992, 11.526, de 4 de outubro de 2007, 
11.458, de 19 de março de 2007, e 12.350, de 
20 de dezembro de 2010, e a Medida Provisória 
nº 2.185-35, de 24 de agosto de 2001; e revo-
ga dispositivos da Lei nº 9.649, de 27 de maio 
de 1998, sancionado e transformado na Lei nº 
12.462, de 2011.

– Nº 300, de 2011, na origem, que restitui os autógra-
fos do Projeto de Lei da Câmara nº 8, de 2011 

(nº 5.771/2009, na Casa de origem), de iniciativa 
do Supremo Tribunal Federal, que dispõe sobre 
a criação de cargos e de funções no Quadro de 
Pessoal do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, 
sancionado e transformado na Lei nº 12.463, 
de 2011.

Encaminhe-se à Câmara dos Deputados um 
exemplar de cada autógrafo.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 
91, §§ 3º ao 5º, do Regimento Interno, sem que tenha 
sido interposto recurso, no sentido da apreciação, pelo 
Plenário, das seguintes matérias:

– Projeto de Lei do Senado nº 77, de 2008, do Sena-
dor Gilberto Goellner, que dispõe sobre incentivo 
fiscal ao empregador para construção de habi-
tação para o empregado;

– Projeto de Lei do Senado nº 318, de 2009, do Se-
nador Expedito Júnior, que altera a Lei nº 9.960, 
de 28 de janeiro de 2000, que institui a Taxa de 
Serviços Administrativos (TSA), em favor da Su-
perintendência da Zona Franca de Manaus (Su-
frama), para estabelecer vinculação das receitas 
auferidas nos Estados do Acre, Amapá, Rondônia 
e Roraima, e dá outras providências;

– Projeto de Lei do Senado nº 369, de 2009, do 
Senador Raimundo Colombo, que concede ao 
empregado responsável por pessoa portadora 
de deficiência ou acometida por doença que exija 
tratamento especial ausentar-se do serviço, sem 
prejuízo do salário, para os fins que especifica, 
e dá outras providências; e

– Projeto de Lei do Senado nº 319, de 2010, do Se-
nador Alfredo Cotait, que amplia o limite de receita 
bruta total para ingresso de pessoas jurídicas no 
regime de lucro presumido para tributação pelo 
Imposto de Renda, alterando os artigos 13 e 14, 
da Lei nº 9.718, de 27/11/1998.

Tendo sido apreciados terminativamente pelas 
Comissões competentes, os Projetos de Lei do Se-
nado nºs 77, de 2008; e 318, de 2009, rejeitados, vão 
ao Arquivo; e os Projetos de Lei do Senado nº 369, 
de 2009; e 319, de 2010, aprovados, vão à Câmara 
dos Deputados. 

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 91, 
§§ 3º ao 5º, do Regimento Interno, sem que tenha sido 
interposto recurso, no sentido da apreciação pelo Ple-
nário do Projeto de Lei da Câmara nº 35, de 2009 (nº 
2.125/2007, na Casa de origem, do Deputado Felipe 
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Bornier), que obriga o fornecedor de produto cultural 
pela internet a tornar disponível a venda de meia-en-
trada por esse veículo.

Tendo sido aprovado terminativamente com emen-
das pela Comissão de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor e Fiscalização e Controle, as referidas 
emendas vão à Câmara dos Deputados.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – A Presidência recebeu do Ministro de Esta-
do da Integração Nacional o Ofício 367, de 2011, na 
origem, que encaminha ao Congresso Nacional, nos 
termos do art. 20, §§ 4º e 5º, da Lei nº 7.827, de 27 
de setembro de 1989, sobre as atividades desenvol-
vidas e os resultados obtidos com as aplicações dos 
recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do 
Centro-Oeste (FCO), referente ao exercício de 2010.

Um exemplar do documento vai à Câmara dos 
Deputados.

Os demais exemplares foram autuados da se-
guinte forma:

– Ofício “S” nº 49, de 2011, que vai às Comissões 
de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e 
Fiscalização e Controle e de Desenvolvimento 
Regional e Turismo.

– Ofício nº 38, de 2011-CN, que vai à Comissão Mista 
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização 
e será publicado no Diário do Senado Federal 
de 11 de agosto do corrente.

É o seguinte o ofício nº 38, de 2011-CN:

OFÍCIO Nº 38, DE 2011 – CN 
(MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  

GABINETE DO MINISTRO)

Ofício nº 367/MI

Brasília, 5 de agosto de 2011

Assunto: Relatório de Gestão do Fundo Constitucional 
de Financiamento do Centro-Oeste – FCO/exercício 2010

Senhor Senador,
Faço referência aos §§ 4º e 5º do art. 30 da Lei 

nº 7.827, de 27-9-1989, que dispõe sobre a fiscaliza-
ção e o controle dos relatórios do Fundo Constitucio-
nal de Financiamento do Centro-Oeste – FCO pelas 
comissões que tratam da questão das desigualdades 
inter-regionais de desenvolvimento na Câmara dos 
Deputados e no Senado Federal, bem como pela Co-
missão Mista Permanente de que trata o § 1º do art. 
166 da Constituição Federal.

Assim, encaminho a Vossa Excelência três vias 
do Relatório do Banco do Brasil S/A sobre as ativi-
dades desenvolvidas e os resultados obtidos com as 
aplicações dos recursos do FCO no exercício de 2010, 
acompanhado das Demonstrações Contábeis de 31-
12-2010, devidamente auditadas, três vias do Parecer 
Conjunto nº 19-SFRI/Sudeco, de 17-6-2011, do Minis-
tério da Integração Nacional, e três vias da Resolução 
Condel/FCO nº 429, de 14-7-2011, que aprova o Re-
latório de Gestão apresentado pelo Banco.

Atenciosamente, – Fernando Bezerra Coelho, 
Ministro de Estado da Integração Nacional.

AGOSTO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL82



32162 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 201183ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2011



Agosto de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 32163 AGOSTO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL84



32164 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 201185ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2011



Agosto de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 32165 AGOSTO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL86



32166 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 201187ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2011



Agosto de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 32167 AGOSTO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL88



32168 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 201189ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2011



Agosto de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 32169 AGOSTO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL90



32170 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 201191ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2011



Agosto de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 32171 AGOSTO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL92



32172 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 201193ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2011



Agosto de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 32173 AGOSTO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL94



32174 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 201195ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2011



Agosto de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 32175 AGOSTO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL96



32176 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 201197ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2011



Agosto de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 32177 AGOSTO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL98



32178 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 201199ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2011



Agosto de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 32179 AGOSTO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL100



32180 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2011101ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2011



Agosto de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 32181 AGOSTO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL102



32182 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2011103ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2011



Agosto de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 32183 AGOSTO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL104



32184 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2011105ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2011



Agosto de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 32185 AGOSTO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL106



32186 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2011107ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2011



Agosto de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 32187 AGOSTO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL108



32188 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2011109ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2011



Agosto de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 32189 AGOSTO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL110



32190 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2011111ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2011



Agosto de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 32191 AGOSTO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL112



32192 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2011113ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2011



Agosto de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 32193 AGOSTO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL114



32194 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2011115ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2011



Agosto de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 32195 AGOSTO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL116



32196 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2011117ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2011



Agosto de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 32197 AGOSTO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL118



32198 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2011119ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2011



Agosto de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 32199 AGOSTO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL120



32200 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2011121ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2011



Agosto de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 32201 AGOSTO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL122



32202 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2011123ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2011



Agosto de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 32203 AGOSTO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL124



32204 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2011125ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2011



Agosto de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 32205 AGOSTO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL126



32206 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2011127ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2011



Agosto de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 32207 AGOSTO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL128



32208 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2011129ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2011



Agosto de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 32209 AGOSTO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL130



32210 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2011131ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2011



Agosto de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 32211 AGOSTO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL132



32212 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2011133ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2011



Agosto de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 32213 AGOSTO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL134



32214 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2011135ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2011



Agosto de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 32215 AGOSTO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL136



32216 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2011137ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2011



Agosto de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 32217 AGOSTO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL138



32218 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2011139ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2011



Agosto de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 32219 AGOSTO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL140



32220 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2011141ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2011



Agosto de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 32221 AGOSTO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL142



32222 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2011143ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2011



Agosto de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 32223 AGOSTO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL144



32224 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2011145ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2011



Agosto de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 32225 AGOSTO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL146



32226 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2011147ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2011



Agosto de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 32227 AGOSTO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL148



32228 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2011149ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2011



Agosto de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 32229 AGOSTO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL150



32230 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2011151ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2011



Agosto de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 32231 AGOSTO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL152



32232 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2011153ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2011



Agosto de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 32233 AGOSTO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL154



32234 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2011155ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2011



Agosto de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 32235 AGOSTO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL156



32236 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2011157ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2011



Agosto de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 32237 AGOSTO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL158



32238 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2011159ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2011



Agosto de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 32239 AGOSTO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL160



32240 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2011161ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2011



Agosto de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 32241 AGOSTO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL162



32242 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2011163ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2011



Agosto de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 32243 AGOSTO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL164



32244 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2011165ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2011



Agosto de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 32245 AGOSTO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL166



32246 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2011167ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2011



Agosto de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 32247 AGOSTO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL168



32248 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2011169ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2011



Agosto de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 32249 AGOSTO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL170



32250 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2011171ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2011



Agosto de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 32251 AGOSTO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL172



32252 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2011173ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2011



Agosto de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 32253 AGOSTO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL174



32254 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2011175ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2011



Agosto de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 32255 AGOSTO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL176



32256 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2011177ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2011



Agosto de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 32257 AGOSTO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL178



32258 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2011179ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2011



Agosto de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 32259 AGOSTO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL180



32260 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2011181ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2011



Agosto de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 32261 AGOSTO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL182



32262 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2011183ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2011



Agosto de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 32263 AGOSTO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL184



32264 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2011185ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2011



Agosto de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 32265 AGOSTO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL186



32266 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2011187ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2011



Agosto de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 32267 AGOSTO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL188



32268 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2011189ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2011



Agosto de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 32269 AGOSTO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL190



32270 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2011191ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2011



Agosto de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 32271 AGOSTO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL192



32272 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2011193ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2011



Agosto de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 32273 AGOSTO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL194



32274 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2011195ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2011



Agosto de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 32275 AGOSTO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL196



32276 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2011197ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2011



Agosto de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 32277 AGOSTO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL198



32278 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2011199ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2011



Agosto de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 32279 AGOSTO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL200



32280 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2011201ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2011



Agosto de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 32281 AGOSTO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL202



32282 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2011203ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2011



Agosto de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 32283 AGOSTO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL204



32284 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2011205ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2011



Agosto de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 32285 AGOSTO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL206



32286 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2011207ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2011



Agosto de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 32287 AGOSTO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL208



32288 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2011209ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2011



Agosto de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 32289 AGOSTO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL210



32290 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2011211ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2011



Agosto de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 32291 AGOSTO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL212



32292 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2011213ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2011



Agosto de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 32293 AGOSTO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL214



32294 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2011215ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2011



Agosto de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 32295 AGOSTO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL216



32296 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2011217ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2011



Agosto de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 32297 AGOSTO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL218



32298 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2011219ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2011



Agosto de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 32299 AGOSTO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL220



32300 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2011221ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2011



Agosto de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 32301 AGOSTO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL222



32302 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2011223ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2011



Agosto de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 32303 AGOSTO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL224



32304 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2011225ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2011



Agosto de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 32305 AGOSTO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL226



32306 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2011227ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2011



Agosto de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 32307 AGOSTO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL228



32308 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2011229ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2011



Agosto de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 32309 AGOSTO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL230



32310 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2011231ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2011



Agosto de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 32311 AGOSTO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL232



32312 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2011233ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2011



Agosto de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 32313 AGOSTO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL234



32314 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2011235ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2011



Agosto de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 32315 AGOSTO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL236



32316 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2011237ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2011



Agosto de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 32317 AGOSTO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL238



32318 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2011239ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2011



Agosto de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 32319 AGOSTO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL240



32320 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2011241ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2011



Agosto de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 32321 AGOSTO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL242



32322 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2011243ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2011



Agosto de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 32323 AGOSTO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL244



32324 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2011245ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2011



Agosto de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 32325 AGOSTO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL246



32326 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2011247ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2011



Agosto de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 32327 AGOSTO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL248



32328 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2011249ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2011



Agosto de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 32329 AGOSTO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL250



32330 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2011251ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2011



Agosto de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 32331 AGOSTO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL252



32332 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2011253ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2011



Agosto de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 32333 AGOSTO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL254



32334 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2011255ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2011



Agosto de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 32335 AGOSTO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL256



32336 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2011257ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2011



Agosto de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 32337 AGOSTO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL258



32338 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2011259ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2011
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Nos termos do art. 120 da Resolução nº 1, de 
2006 – CN, fica estabelecido o seguinte calendário 
para tramitação do Ofício nº 38, de 2011-CN:

Leitura: 10-8-2011
Até 15/8 prazo para publicação e distribuição dos re-

latórios da matéria;
Até 30-8 prazo para apresentação de relatório;
Até 6-9 prazo para apresentação de emendas; e
Até 13-9 prazo para apresentação, publicação, distribui-

ção e votação do relatório e encaminhamento do 
parecer da CMO à Mesa do Congresso Nacional.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – 

Pela ordem.
A SRA. ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR) 

– Pela ordem.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Antes de iniciar os trabalhos, como eu não pude 
participar da sessão solene em homenagem ao querido 
Presidente e Senador Itamar Franco, eu queria falar da 
minha admiração por ele, da pessoa maravilhosa que 
aprendi a conhecer aqui no Senado Federal e mandar 
um grande abraço a suas filhas, Fabiana e Georgiana, 
e ao netinho, que também estava aqui, Stephen.

Com a palavra o Senador...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Pela Liderança da 
Minoria, inscreva-me, por favor, Senadora.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Espere um minutinho.

Primeiro, para comunicação inadiável, o Sena-
dor Cristovam.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 
DF. Sem revisão do orador.) – Para uma comunicação 
inadiável.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Sem 
revisão do orador.) – José Pimentel, comunicação 
inadiável.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Pois não.

Senador Mário Couto, Líder da Minoria; Pimentel, 
segundo para comunicação inadiável. Paim...

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem revisão 
do orador.) – Comunicação inadiável.

A SRA. ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR. 
Sem revisão da oradora.) – Comunicação inadiável.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Então, está... Inadiável? Mas já completou, Se-
nadora. Não completou? Completou. Podemos fazer o 
seguinte... Paim, você cede para ela?

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Cedo 
para a nossa Senadora.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Pois não. Então, fica a Senadora Angela.

A SRA. ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR) – 
Muito obrigada, Senador Paim.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Então, primeiro, Senador Cristovam; em se-
guida, Senador Pimentel; e, depois, Senadora Angela.

Começamos com Casildo Maldaner, o primeiro 
orador inscrito.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Fora 
do microfone.) – Coloque a Senadora Angela em se-
gundo lugar. 

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Como?

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Fora 
do microfone.) – Coloque a Senadora Angela em se-
gundo lugar. Eu fico em terceiro. 

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Desculpa. Está trocando com quem?

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Com 
a Angela. Ela fica em segundo.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – A Angela fica em segundo; em terceiro, Pimen-
tel. Pois não. Pode fazer essa modificação, por favor.

Com a palavra o Senador Casildo Maldaner, 
como orador inscrito.

Por favor, Senador.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 

SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Senadora Marta, nossa Vice-Presidente do 
Senado Federal que preside esta sessão, nobres co-
legas, venho, neste instante, fazer uma pequena aná-
lise da situação que o mundo vive, que nós estamos 
vivendo, embora no curto espaço que nos confere o 
Regimento Interno do Senado, mas, pelo menos, al-
gumas considerações pretendo esboçar.

Mais uma vez, o Brasil encontra-se diante de um 
cenário de crise internacional, que produz reflexos 
diretos em nossa economia. Por isso, devemos estar 
atentos e prontos para tomar as medidas necessárias 
para minimizar os danos e manter um ritmo de cres-
cimento satisfatório.

O quadro é realmente preocupante, apesar de, 
inicialmente, não ser tão grave quanto aquele enfrenta-
do em 2008 e 2009. Trata-se, na verdade, de um des-
dobramento direto do que ocorreu naquele momento, 
especialmente nos Estados Unidos e em países euro-
peus: na ocasião, a tragédia se abateu sobre o setor 
privado, atolado em um endividamento brutal e sem 
condições de honrar seus compromissos – os famo-
sos “créditos podres” –, o que provocou a quebra de 
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instituições bancárias tradicionais e a desaceleração 
violenta no processo de crescimento mundial.

Para evitar a ruína total do sistema, os governos 
assumiram essas dívidas, apostando numa retomada 
da economia, que não ocorreu na medida esperada. 
Agora é o setor público que se encontra endividado, 
causando temores de que os governos não tenham 
condições de honrar com os títulos da dívida pública 
emitidos.

Então, dá para a gente chegar à conclusão de 
que, na verdade, houve dois momentos: em 2008/2009, 
ocorreu uma crise do setor privado, com quebra até 
de instituições bancárias que foram os derivativos, os 
títulos podres e assim por diante. Houve essa crise, e 
o setor público foi quem procurou injetar recursos para 
tentar corrigir esse problema que se abateu no perío-
do 2008/2009. Então, o setor público socorreu o setor 
privado, que estava em crise, inclusive com os bancos 
quebrando. Dessa vez, podemos notar que quem está 
em crise – constata-se isso nos Estados Unidos e em 
alguns países da Europa – é o setor público. Agora é 
diferente. Por isso, é preciso adotar algumas medidas, 
e, de certo modo, isso preocupa mais.

Para evitar a ruína total do sistema, os governos 
assumiram essas dívidas, apostando numa retomada 
da economia... Agora, como disse, é o setor público 
que enfrenta essas dificuldades.

O Brasil está, em primeira análise, eu diria, até 
mais preparado para enfrentar a situação. De acordo 
com o jornal Valor Econômico de hoje, o País tem 
um volume de reservas cambiais bem superior – hoje 
está com US$349 bilhões face aos US$205 bilhões em 
12 de setembro de 2008, véspera da quebra do ban-
co Lehman Brothers – e um colchão de liquidez, que 
são os depósitos compulsórios recolhidos ao Banco 
Central, igualmente bem melhor – R$420 bilhões hoje 
diante de R$270 bilhões naquela época.

No entanto, há indicativos de que os reflexos no 
Brasil possam ser ainda mais profundos que em 2008. 
O economista Márcio Pochmann, Presidente do Insti-
tuto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA), em 
entrevista ao jornal O Estado de S.Paulo, disse que 
Estados Unidos e União Europeia já não contam com 
os mesmos instrumentos de blindagem, estando mais 
suscetíveis ao cenário recessivo.

O FED, Banco Central americano, já anunciou sua 
política de manutenção dos juros próximos de zero até 
2013, num claro esforço de estímulo à economia. Isso 
é bom. É um bom sinal, de certo modo.

Nesse sentido, também são elogiados os esforços 
e a preocupação demonstrada pela Presidenta Dilma 
Rousseff. O vigoroso pacote de medidas de incentivo 
à indústria do programa Brasil Maior, em que procura 

desonerar a folha de pagamento de alguns setores, 
os encargos sociais que incidem sobre a folha, princi-
palmente nos setores de indústrias que têm uma mão 
de obra intensiva, aliado ao anúncio da ampliação dos 
limites de enquadramento no Super Simples são de 
grande importância. Uma política consistente de re-
dução gradativa dos juros dará, também, contribuição 
relevante para o crescimento do PIB.

Neste momento, nobres colegas, devemos lem-
brar o velho chavão do mundo corporativo: toda crise 
traz consigo oportunidades, e não podemos nos furtar 
de aproveitá-las.

A política de redução de juros deve ser perma-
nente e de longo prazo. Os juros elevados praticados 
no Brasil, nós sabemos, são um pesado entrave ao 
nosso crescimento. Evidentemente, é necessário conter 
os riscos inflacionários, mas não podemos com isso 
impedir o crescimento.

Aliado a isso, volto a falar de um tema tratado por 
nós desde o primeiro dia desta Legislatura: a neces-
sidade de um profundo ajuste fiscal, reduzindo nossa 
pesada carga tributária e proporcionando real estímulo 
aos setores produtivos de nossa economia.

Se reduzirmos juros, reorganizarmos nosso sis-
tema tributário e o Governo fizer seu dever de casa, 
tornando o gasto público mais eficiente, não tenho 
dúvida de que sairemos desta crise fortalecidos e no 
rumo do desenvolvimento econômico e social de longo 
prazo, de forma sólida e sustentável.

Digo isso porque o momento que estamos a viver 
é preocupante, não há a menor dúvida.

Recordo, mais uma vez, que, em 2008 e 2009, 
a crise foi do setor privado. Isso foi sentido em função 
dos derivativos, dos títulos que eram considerados 
podres, a quebradeira que ofereceram algumas insti-
tuições bancárias. E aí foi o setor público que entrou, 
quer nos Estados Unidos, quer no Mercado Comum 
Europeu, para dar sustentabilidade. Da mesma forma, 
no Brasil, o setor público que avançou, que entrou em 
campo, principalmente os bancos públicos de desen-
volvimento, para socorrer o setor produtivo.

Desta vez, ficou muito claro que é o inverso. O 
setor público, quer dizer, o Estado, os Estados Unidos 
que enfrentaram isso, alguns países da Europa pas-
sam por isso. Então, a coisa é diferente. E aí está a 
necessidade de fazer o dever de casa, todos, e tentar 
cortar os seus orçamentos. Quer dizer, procurar apli-
car com mais acuidade, com uma gestão fiscal muito 
forte, para poder vencer essa questão.

Para nós, vale também esse exemplo, se usarmos 
esses instrumentos. Nós estamos até mais preparados 
do que em 2008, acho que temos condições, pois so-
mos um País que está saindo, um País em desenvol-
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vimento, com fortes condições de receber, inclusive, 
recursos internacionais, como vem ocorrendo. Acho que 
se cuidarmos do dever de casa, nós poderemos, com 
uma boa reforma tributária, com a redução de juros e 
com forte gestão, dura e eficiente da questão pública, 
sairemos fortalecidos neste momento. Acho que esse 
quadro é possível.

Muito obrigado pela atenção. 
Eram as considerações, Srª Presidente e colegas, 

nesta tarde de hoje.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

- SP) – Parabéns, Senador Casildo Maldaner, pela bri-
lhante análise econômica do Brasil Maior, do Simples, 
da diminuição de juros, do ajuste fiscal, do gasto público 
mais eficiente. É exatamente essa a tarefa. Parabéns!

Agora, com a palavra, o Senador Cristovam Bu-
arque, para uma comunicação inadiável.

Antes de começar, Senador, quero dar as boas-
-vindas aos Vereadores do Município de Pereira Barre-
to, do Estado de São Paulo, Eli Silva Milanezi e Edson 
Sakame. Sejam muito bem-vindos ao Senado Federal.

Com a palavra o Senado Cristovam. Eu reponho 
esse minuto.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 
DF. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do 
orador.) – Cinco minutos, creio, serão suficientes, Srª 
Presidente.

Nos últimos dias - e semanas até -, Srª Presiden-
te, esta Casa tem escutado muito a palavra corrupção, 
todo o tempo. Não tem um dia em que não se ouça 
falar em corrupção. A Presidenta Dilma, inclusive, tem 
dado resposta ao assunto, ao demitir suspeitos de um 
Ministério e acredito e espero que fará o mesmo nos 
outros Ministérios. 

Mas não vim falar dessa corrupção. Não vim falar 
da corrupção no comportamento de políticos. Vim fa-
lar da corrupção nas prioridades da política. São duas 
coisas diferentes.

A corrupção no comportamento é o dinheiro que 
vai para uma obra ficar no bolso de políticos. É a cor-
rupção no comportamento, imoralidade no ponto de 
vista do comportamento. A corrupção nas prioridades 
é um dinheiro que vai para uma obra, chega na obra, 
mas essa obra é desnecessária ou não deveria ser 
prioridade. Essa é a corrupção nas prioridades. 

A primeira corrupção todo mundo entende, perce-
be e é fácil de dizer “aí está o corrupto”. A outra não é 
tão simples, porque exige certos raciocínios de qual é 
a prioridade. Por exemplo, muitas pessoas acham que 
é uma corrupção nas prioridades fazer estádios para 
a Copa no lugar de fazer escola, esgotos e hospitais, 
mas outros acham que não. Há uma subjetividade; mas 
algumas vezes, Srª Presidente, existem coisas que 

não deixam margem para subjetividade, como hoje de 
manhã, na Câmara dos Deputados, ao discutir-se um 
projeto de minha autoria, creio, independentemente 
disso, que se cometeu uma corrupção das prioridades. 

O Projeto de Lei do Senado nº 449, de 2007, ou 
seja, há quatro anos, que se transformou no Projeto 
nº 6.747, na Câmara, estava hoje de manhã para ser 
votado e praticamente terminaria todo o processo. Foi 
retirado de pauta, pelas informações que recebi, a pe-
dido do Ministério da Educação, que, a meu ver, neste 
caso, cometeu um ato de corrupção nas prioridades.

Esse projeto, Senador, é muito simples. Esse pro-
jeto de lei apenas acrescenta, nas condicionalidades 
para receber a Bolsa Família, a obrigação dos pais de 
irem à escola dos filhos. Quer coisa mais óbvia que 
isso? Quer coisa mais óbvia do que pedir a esses pais 
que compareçam à escola, já que a condicionalidade 
principal é frequentar as aulas? Por que negar isso 
aos pais? A gente põe como obrigação, mas é até um 
direito que, nesse caso, não usam porque têm medo 
dos professores, porque acham que não sabem falar 
igual aos professores. A gente retira isso? Se essa re-
tirada viesse do Ministério do Desenvolvimento Social, 
um Ministério que tem por obrigação dar assistência 
social, eu ficaria contra, mas não chamaria de corrup-
ção nas prioridades, porque, afinal de contas, o papel 
do MDS é assegurar comida.

(A Srª Presidente faz soar a campainha.)

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF) 
– E aí não se pode exigir nada. Mas do Ministério da 
Educação vir uma determinação para que alguns De-
putados peçam vista, na semana passada, e quando 
hoje volta, pede para retirar da discussão e agora vai 
ficar engavetado! Isso não está direito, isso não está 
direito. Isso é uma forma de corrupção, não tão visível, 
mas tão greve como quanto pegar dinheiro público e 
botar no bolso privado.

Eu vim aqui fazer esta declaração de minha indig-
nação, Senadora Marta Suplicy, Srs. Senadores, Srªs 
Senadoras, de ver que além de corromper o conceito 
que era de um projeto educacional, como era a Bolsa 
Escola, transformando-o em um programa assistencial, 
como é o Bolsa Família hoje, explicitar isso ao negar 
uma condicionante simples...

(A Srª Presidente faz soar a campainha.)

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF) 
– ... sob a forma até de apelo, mas condicionando, di-
zendo aos pais: Vocês recebem isso, porque os filhos 
de vocês frequentam a escola; senão não recebem. 
Portanto, vocês têm que ir lá conversar, saber como 
está a aula, saber como estão os professores, saber o 
que esses meninos precisam que vocês façam em casa.
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Eu manifesto esta minha indignação como uma 
corrupção que pouca gente vê, mas que talvez seja 
tão grave ou mais grave do que a outra, embora menos 
visível. E a minha esperança de que o Ministério da 
Educação volte atrás nessa posição absurda e aceite 
que esse projeto seja discutido aqui dentro sem a in-
tervenção deles, e que os Deputados entendam que 
está na hora de dizer que pais pobres também podem 
e devem ir à escola saber como estão seus filhos, que 
isso não pode ser privilégio dos ricos.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Obrigada, Senador Cristovam Buarque.

Como orador inscrito, com a palavra o Senador 
Eduardo Braga. (Pausa.)

Senador Valadares. (Pausa.)
Senadora Vanessa. (Pausa.)
Senador Valdir Raupp. (Pausa.)
Senador Cyro Miranda (Pausa.) 
Senador Geovani Borges...
Com a palavra o Senador Geovani Borges e, em 

seguida, o Senador Mário Couto.
O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP. 

Pronuncia o seguintes discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Srª Presidenta, Senadora Marta Suplicy, Srªs 
e Srs. Senadores, ainda no primeiro semestre deste 
ano tivemos a oportunidade de saudar, desta tribuna, 
algumas iniciativas de inclusão digital de jovens em 
algumas cidades brasileiras, em parcerias respeitadas 
e reconhecidas pela grandeza da intenção.

Todos identificamos no processo de democrati-
zação do acesso às tecnologias da informação uma 
ferramenta poderosa para as ações de estudo, de tra-
balho, de conhecimento do mundo atual.

É, portanto, sempre com muito entusiasmo que 
saudamos todas as iniciativas voltadas para a inser-
ção de todos na sociedade da informação, sobretudo 
quando elas se voltam para a parcela mais humilde, 
para estudantes mais carentes.

Permitir a inclusão digital é simplificar a sua rotina 
diária, maximizar o tempo e as suas potencialidades.

Um incluído digitalmente não é aquele que apenas 
utiliza superficialmente essa nova linguagem, trocando 
e-mails, por exemplo, mas aquele que usufrui desse 
suporte para melhorar as suas condições de vida.

Se de nosso tempo de infância vem as lembran-
ças das volumosas enciclopédias, no mundo de hoje, 
temos o alcance rápido e atualizado do conhecimento 
através da rede mundial de computadores. E um ins-
trumento poderoso assim não poder ser privilégio de 
uns poucos.

A inclusão digital, para acontecer, precisa de três 
instrumentos básicos, que são: computador, acesso à 
rede e o domínio dessas ferramentas, pois não bas-

ta apenas o cidadão possuir um simples computador 
conectado à Internet que iremos considerá-lo um in-
cluído digitalmente. Ele precisa saber o que fazer com 
essas ferramentas.

Lembro-me de termos destacado aqui a iniciativa 
do Comitê para Democratização da Informática, que 
promoveu mais uma edição da Semana da Inclusão 
Digital, no Rio de Janeiro, com um tema instigante: 
Somos Todos Transformadores. 

E a ele nos referimos como um incentivo saudável 
à capacidade que cada ser humano tem de se reinven-
tar, mudar a própria vida e influenciar a transformação 
na vida de outras pessoas, da sua família, vizinhança, 
comunidade e da sociedade como um todo.

Pois muito bem, Srª Presidenta, se à época canta-
mos loas ao Estado do Rio de Janeiro, volto-me agora 
para meu Amapá, onde pequenos, porém importan-
tes, passos também estão sendo dados em algumas 
comunidades.

E, nesse momento, vamos em pensamento até 
Ferreira Gomes, onde o Ministério Público, através da 
Promotoria de Justiça local, realizou aula inaugural do 
Projeto Informática Comunitária.

O Projeto inclui outras etapas de formação, nas 
quais já foram formados 641 alunos – o que represen-
ta quase 455 da população com idade entre 10 e 19 
anos do Município de Ferreira Gomes.

Na ocasião, a Procuradora da Justiça e Coorde-
nadora-Geral da Infância e da Juventude, Judith Gon-
çalves Teles, informou sobre a importância da iniciativa 
para que os jovens tenham oportunidade.

E é ela quem nos informa sobre o novo cenário 
em que se dá a continuidade do projeto, uma vez que 
o Município de Ferreira Gomes tem experimentado a 
chegada de novas empresas ao mercado local, e esse 
sopro de empreendedorismo provoca, naturalmente, um 
sentimento de preparar os jovens e futuros profissionais 
para serem acolhidos pelas oportunidades de trabalho.

De tal sorte, Srªs e Srs. Senadores, que dar esta 
oportunidade é, na verdade, uma prova da responsabi-
lidade social que o Ministério Público e seus parceiros 
têm com essas crianças e adolescentes.

Eu gostaria, inclusive, Srª Presidenta, Senadora 
Marta Suplicy, de ressaltar que o promotor de Justiça, 
Anderson Sousa Batista, titular da Promotoria de Fer-
reira Gomes, promoveu uma revitalização no projeto 
comunitário de informática, o Infoco, promovendo re-
forma do espaço físico, determinando a manutenção 
dos computadores e a compra de materiais necessá-
rios ao funcionamento do curso, substituição de equi-
pamentos que estavam com defeito, efetivação das 
parcerias que se responsabilizam pelo pagamento 
dos Instrutores; e reativou a parceria com a prefeitura 

311ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2011



Agosto de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 32391 

local no que se refere à concessão do espaço físico 
onde o projeto funciona.

É bom elogiar. Faz bem ao coração e estimula 
as iniciativas voltadas para o bem-estar e para o pro-
gresso de nossa gente.

Sabemos que o domínio dessas tecnologias é 
fundamental para que aqueles jovens possam ser re-
quisitados pelas empresas e órgãos públicos no mo-
mento de contratação de mão de obra. Inclusive, essa 
ação está focada prioritariamente nos adolescentes de 
12 a 18 anos em situação de vulnerabilidade e risco 
pessoal e social.

É, portanto, um agregar de forças salutar e al-
vissareiro.

Com alegria, faço, portanto, esse registro e rogo 
para que outras iniciativas similares cheguem a todos 
os Municípios do meu querido Estado do Amapá e, 
sobretudo, da região Norte do nosso País, ainda tão 
segregada.

Era a nossa palavra, Srª Presidenta. Hoje procurei 
colaborar com V. Exª para cumprir o tempo regimental. 
Agradeço a V. Exª a generosidade.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Muito obrigada, Senador Geovani Borges. 

Com a palavra o Senador Mário Couto, pela Li-
derança da Minoria.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 
Pela ordem, Srª Presidente.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Pois não, Senador Flexa. 

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Presidenta, Senado-
ra Marta Suplicy, queria ter de V. Exª uma explicação 
sobre o não envio das Medidas Provisórias nºs 530 
e 531, que foram aprovadas na Câmara Federal em 
4 e 8 de agosto. De acordo com o Regimento, essas 
medidas deveriam ter sido encaminhadas ao Senado 
Federal em 24 horas. A primeira já tem seis dias e a 
segunda está indo para o terceiro dia. 

Então queria saber de V. Exª se é possível que a 
Mesa Diretora do Senado peça à Presidência da Câ-
mara que encaminhe as medidas provisórias ainda 
hoje, para que sejam lidas no plenário.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Pois não, Senador Flexa Ribeiro. Vamos ver o 
que está acontecendo, porque foram solicitadas ontem 
e não chegaram até agora, como disse V. Exª.

Com a palavra o Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Srª 

Presidenta...
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 

Senador Mário, V. Exª me permite um minuto?

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – 
Permito. 

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – V. 
Exª poderia, até o final da sessão de hoje, informar não 
só ao Senador Flexa Ribeiro, mas também ao Plenário 
o motivo da não remessa das medidas provisórias e 
quando será feita essa remessa?

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Pois não.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Senhora Presidenta, 
Srªs e Srs. Senadores, volto hoje a falar sobre corrup-
ção. A moda hoje é corrupção. A corrupção toma conta 
do País. A população assiste perplexa. A população 
brasileira, todo dia, assiste nos telejornais as denún-
cias impressionantes da fábrica de corrupções que se 
implantou neste País. É corrupção de todos os lados. 

Mesmo que a gente tenha aqui, Nação brasileira, 
que alertar sempre para o que vai acontecer, mesmo 
assim o Governo brasileiro, administrado pelo PT, não 
toma nenhuma providência. Ao contrário, estimula a 
corrupção neste País. 

Quantas vezes aqui denunciei aquele famigera-
do Pagot? 

Quantas vezes aqui denunciei aquela famigera-
da Ana Júlia Carepa, Governadora do meu Estado? 

Abro os jornais da minha terra e vejo o Governador 
eleito Simão Jatene, dizendo que o Pará pode ficar com 
as suas condições de operações praticamente parali-
sadas. O Estado pode ficar inadimplente, paraenses, 
porque Ana Júlia praticou centenas e centenas e – por 
que não dizer? – milhares e milhares de corrupções. 
No empréstimo de 366 milhões, que foi feito no final 
da sua administração, com certeza para custear a sua 
campanha política – pasmem, senhoras e senhores 
paraenses, brasileiros, aqueles que me assistem, nas 
tribunas, nas galerias de honra! –, setenta e sete mi-
lhões, desse dinheiro, foi prestado conta com dezes-
seis notas fiscais com um único teor. Repetiram, em 
dezesseis notas fiscais, a mesma coisa, na prestação 
de contas. Pasmem, senhoras e senhores! Corrupção 
cínica. Corrupção que tomou conta do meu Estado du-
rante quatro anos, na administração do PT.

(A Srª Presidenta faz soar a campainha.)

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Já, 
Presidenta?

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Senador, não sou eu que toco essa campainha. 
Ela é automática, quando falta um minuto. Eu posso 
prorrogar por mais um minuto e outro.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Prin-
cipalmente quando eu estou aqui...
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Ela é automática, Senador. Não sou eu...

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – 
Principalmente quando eu estou aqui. Principalmente 
quando eu falo da corrupção do PT.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Bom...

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – 
Mas o PT é corrupto mesmo, Brasil! O PT é corrupto 
mesmo, Brasil!

Quem me mandou para cá fiscalizar foram vocês 
paraenses que me deram um milhão e meio de votos. E 
esta voz não calará. Esta voz permanecerá aqui denun-
ciando as mazelas desse partido que veio tomar conta 
desta Nação, para implantar a corrupção neste País. 
Corrupção cínica. Corrupção que deixa os brasileiros 
sem hospitais, sem estradas, sem saúde, sem educação.

Maldita corrupção, que já matou, mata os brasi-
leiros todo dia, nas estradas, nos hospitais. Até quan-
do, Brasil...

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Um minuto para encerrar, Senador.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Até 
quando, Brasil? Até quando vai se assistir aos telejor-
nais mostrando o nosso querido Brasil sendo roubado, 
o nosso povo sendo massacrado, o nosso povo sendo 
pisoteado, o nosso povo sem educação? 

Esta voz não se calará, esta voz permanecerá 
aqui por muito tempo, denunciando com coragem, com 
bravura, sem covardia! É um direito que tenho. Eu não 
abro mão um milímetro do direito que tenho de defen-
der o povo da minha Pátria e do meu Estado, um povo 
que já cansou de ser enganado, com tantas mentiras, 
tantas mentiras vindas desse partido...

(Interrupção do som.)

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Fora 
do microfone.) – Esta minha indignação, povo brasileiro! 
Até quando, Brasil, vamos conviver com a administra-
ção do PT a ponto de saquear os cofres públicos da 
Nação brasileira? Do seu bolso, contribuinte! Do seu 
bolso, assalariado, que paga os seus impostos! A ver 
todos os dias, na televisão, a corrupção desenfreada 
promovida pelo Partido dos Trabalhadores? Essa é a 
grande verdade, Brasil!

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Com a palavra a Senadora Vanessa Grazzio-
tin, como oradora inscrita.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da 
oradora.) – Muito obrigada, Senadora Marta Suplicy.

Srª Presidenta, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, 
companheiras e companheiros, em outro momento, 

quando tivermos direito a um tempo maior que os dez 
minutos, quero voltar a esta tribuna para falar a respei-
to da política industrial lançada pela Presidenta Dilma 
na última semana. É a política industrial denominada 
Brasil Maior, que envolve algumas medidas provisórias, 
entre elas, a Medida Provisória nº 540 e a Medida Pro-
visória nº 541, e vários outros decretos. Quero tratar do 
assunto fazendo uma abordagem nacional, mostrando 
como essas medidas podem ser importantes para o 
desenvolvimento nacional, buscando sempre a inclu-
são social. Isso é muito importante, porque, afinal de 
contas, o desenvolvimento tecnológico, o avanço da 
tecnologia não deve servir apenas a alguns, mas deve 
propiciar a melhoria da qualidade de vida da grande 
maioria, senão da totalidade das pessoas. Do contrá-
rio, para que tanto esforço? Para que alguns poucos 
e somente poucos vivam cada vez melhor?

Enfim, analisarei aspectos gerais dessa medida, 
mas vou me deter muito, Senadora Angela Portela, na 
análise em relação à Zona Franca de Manaus. Porque 
a Presidenta Dilma, preocupada – assim como era o 
Presidente Lula –, já na Medida Provisória nº 540, es-
tabelece dois artigos, salvo engano arts. 11 e 12, que 
trazem garantias à manutenção da competitividade da 
Zona Franca de Manaus. Não trata somente da com-
petitividade da Zona Franca de Manaus, mas dá um 
ganho também importante para os Estados das regiões 
menos desenvolvidas, ou seja, vinculados à Sudam e 
vinculados à Sudene.

Isso, para nós, brasileiros e brasileiras, é muito 
importante, porque nós temos a convicção plena de 
que, além de buscarmos, de o Governo Federal buscar 
o combate às desigualdades sociais, busca-se também 
o combate às desigualdades regionais.

Então, a Presidente teve essa deferência não digo 
com a bancada, mas com toda uma região, com todo 
um Estado no sentido de já antecipar algumas medi-
das que seriam incluídas, pelo Parlamento, na Medida 
Provisória nº 534, na Medida nº 540.

Mas virei à tribuna para falar especificamente 
sobre isso. Assim o farei, Senadora Marta, porque, in-
felizmente, acho que, por outro lado, a oposição con-
servadora deste País não se conforma com o fato de 
a Presidente Dilma continuar mantendo elevado índi-
ce de aprovação no Brasil inteiro – na nossa região e 
no meu Estado – e faz uma grande campanha, uma 
campanha vazia, uma campanha sem qualquer lastro, 
dizendo que o Governo Federal estaria colocando a 
Zona Franca de Manaus em risco. E não é nada disso.

A Zona Franca de Manaus tem tido grandes avan-
ços, seja na geração de emprego, seja na produção, 
seja no faturamento.
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Nesse sentido, semana passada, estivemos numa 
reunião com a Presidente, com o Governador Omar, 
com o Senador Eduardo Braga, comigo, com o Ministro 
Guido Mantega, com o seu secretário executivo Nelson 
Barbosa. Tratou-se de reunião extremamente positiva 
em relação ao Polo Industrial de Manaus, que, como 
todos sabem, não é um modelo que ajuda o Amazo-
nas, mas ajuda a região como um todo, sobretudo na 
manutenção, na preservação da Floresta Amazônica, 
que é o seio da maior biodiversidade do Planeta.

Mas, Srª Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Se-
nadores, eu gostaria de relatar um pouco a respeito do 
evento importante de que participei no dia de ontem 
– e por conta desse evento, quando aqui cheguei, as 
votações todas já tinham sido concluídas. Participei on-
tem de um evento que ocorreu na cidade de São Paulo 
chamado Tempo de Mulher, organizado pela jornalista 
Ana Paula Padrão, cujo debate central – o tema já diz 
– era exatamente a situação da mulher na sociedade 
de hoje, com palestrantes do mais alto nível.

Lá estiveram falando, para um público de mulheres 
importantes, parlamentares, empresárias, trabalhado-
ras, profissionais liberais, palestrantes com o cacife, 
por exemplo, do Dr. Luis Alberto Moreno, Presidente 
do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). 
Lá esteve dando palestra a Srª Luiza Helena Trajano, 
que é a Presidenta do grupo Magazine Luiza, que fez 
uma palestra fantástica, uma palestra descontraída, 
mas de um conteúdo muito importante, assim como 
esteve o publicitário Renato Meirelles, do instituto Data 
Popular, que expôs uma pesquisa, um estudo que re-
alizou, juntamente com Ana Paula Padrão, relativo ao 
comportamento e à presença da mulher na sociedade 
nos dias de hoje, além de Maria Carmem Barbosa, dra-
maturga, roteirista, que também deu uma opinião muito 
importante em relação ao combate às desigualdades, 
às diferenças que infelizmente marcam a presença da 
mulher na sociedade hoje.

Estiveram também o escritor, jornalista e advoga-
do americano Dan Abrams e a atriz norte-americana 
Geena Davis, que participa do grupo Mensa, que é um 
grupo reunido através de Harvard, de pessoas que têm 
elevado índice em nível intelectual.

Quero dizer que todas essas palestras mostra-
ram, apontavam para um caminho. Ana Paula Padrão, 
coordenadora do evento, jornalista, fez muita questão 
de repetir: a mulher hoje, Senadora Marta – V. Exª que 
é uma militante histórica dos direitos das mulheres – 
e Senadora Angela, que aqui está, detém alguns po-
deres. Um deles é no mando do consumo. Aproxima-
damente 55% dos cartões de crédito no Brasil estão 
em mãos femininas. Ou seja, em alguns aspectos, a 
mulher tem muito poder. Agora, em outros aspectos, 

e isso foi muito bem debatido... Lá estavam duas Mi-
nistras, a Ministra da Mulher, Deputada Iriny Lopes, 
a Ministra do Meio Ambiente, Ministra Izabella, e foi 
muito bem enfatizado o fato de que a mulher, se, por 
um lado, tem um poder importante, no caso do mer-
cado, no caso da orientação do consumo, por outro 
lado, ela ainda é pouco valorizada, pouco reconhecida 
e está sub-representada ainda, no que diz respeito à 
direção das grandes empresas, das médias empresas, 
no que diz respeito à política brasileira. Então, penso 
que todas as iniciativas relativas à mulher, ao deba-
te sobre a mulher, são importantes e, mais do que 
isso, são necessárias, são fundamentais para que a 
gente possa mudar um paradigma. Aqui mesmo, no 
Congresso Nacional, estamos diante de uma batalha 
importante, mas confesso a V. Exªs, Senadora Marta, 
Senador Angela, a mesma coisa, às vezes, sinto que 
nós não temos a força que deveríamos ter diante dos 
parlamentares homens, nem tanto no Senado, mas, 
principalmente, na Câmara dos Deputados. Uma força 
que deveria mudar, aprovar mudanças para inverter a 
representatividade hoje. É uma representação eminen-
temente masculina, numa sociedade que tem metade 
homens, metade mulheres. Obviamente, há algo de 
errado na legislação, que não permite o avanço da 
mulher na sua representação no Parlamento brasileiro. 

Então, tenho certeza absoluta de que são eventos 
como esse organizado pela jornalista Ana Paula Padrão 
e outros organizados pelas entidades feministas, pelas 
empresas que debatem a questão da mulher, que vão 
nos ajudar a conseguir, Senadora Marta, a grande mo-
bilização popular e o convencimento de que a mulher é 
importante não só porque ela domina o consumo, não 
só porque ela detém a maioria dos cartões de crédito, 
mas também porque ela dá à luz, porque ela é capaz, 
porque ela é profissional. E, infelizmente, nesse aspec-
to, esse mesmo mercado que quer valorizar a mulher 
porque ela é a que mais consome, por outro lado a 
penaliza, porque é ela que dá à luz, porque é ela que 
gesta uma criança durante nove meses. Essa é uma 
das razões que fazem com que a mulher não ascenda 
no mercado de trabalho, que fazem com que a mulher 
seja preterida na hora da escolha de uma vaga em 
relação ao homem, porque é ela quem tem que dar à 
luz, ela que tem que cuidar da criança...

(Interrupção do som.) 

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Para finalizar, Senadora.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – Em apenas um minuto, não preciso de onze 
minutos, Senadora Marta. Concluo. 
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Esses eventos, então, são muito significativos 
porque nós estamos mostrando a nossa importância 
à sociedade, mas ainda precisamos ser mais contun-
dentes, porque o mercado não pode valorizar de um 
lado e valorizar de outro; o mercado tem que olhar a 
mulher como ser humano. 

O mercado tem que entender que a função mais 
nobre do ser humano é exatamente reprodução, que 
mantém a nossa espécie. Não podemos continuar a ser 
penalizadas, como somos, por conta disso. Então, valo-
rizo esse encontro do qual participei no dia de ontem. 

Nós mesmas, V. Exª tem sido protagonista da or-
ganização de muitos encontros como esse e não tenho 
dúvida de que em breve, daqui há poucos anos, po-
deremos comemorar uma representação nossa muito 
maior no Parlamento brasileiro, que é uma das menores 
do mundo inclusive o nosso continente.

Muito obrigada.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/

PT – SP) – Obrigada, Senadora Vanessa, umas das 
brilhantes, contundentes, diria, defensoras da mulher 
aqui na Casa. 

Aproveito para parabenizar a jornalista Ana Paula 
Padrão pelo evento de ontem. Infelizmente, não pude 
estar presente, mas a jornalista tem se dedicado, há 
bastante tempo, ao estudo da questão da mulher e 
é muito importante que ela tenha tomado a dianteira 
nesse evento, com essa amplidão que teve. 

Muito bem colocado e fico contente que V. Exª 
tenha tido a oportunidade de falar sobre esse evento.

Com a palavra a Senadora Angela Portela para 
uma comunicação inadiável.

Em seguida, temos o Senador Flexa, a Senadora 
Lídice, o Senador Walter Pinheiro e o Senador Suplicy.

A SRA. ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR. 
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão da ora-
dora.) – Srª Presidenta, Senadora Marta Suplicy, gos-
taria de parabenizar a Senadora Vanessa Grazziotin 
por ter em seu discurso, há pouco, destacado o evento 
realizado ontem em São Paulo para discutir as ques-
tões relacionadas com a mulher brasileira. 

Eu, como Presidente da Subcomissão de Defesa 
da Mulher no Senado Federal, me sinto muito feliz e 
muito honrada por observar o compromisso da mulher, 
da Senadora, das Deputadas, da bancada feminina no 
Congresso Nacional tão empenhada, tão envolvida na 
procura de projetos, ações governamentais, buscar 
discutir as questões relacionadas à mulher brasileira, 
buscar discutir para resolver os problemas relacionados 
ao combate à violência doméstica e familiar contra a 
mulher, as questões das políticas públicas para a saú-
de da mulher, outros temas que são muito importantes 

para a valorização, para assegurar o direito da mulher 
trabalhadora no mercado de trabalho.

Gostaria de parabenizar aqui a Senadora Vanes-
sa Grazziotin.

Queria também destacar que foi aprovado ontem, 
na Comissão de Assuntos Econômicos, um projeto de 
lei de minha autoria, Projeto de Lei nº 278/2011, de 
minha autoria, que altera o Código Brasileiro de Aero-
náutica e também a Lei 11.182, que criou a Agência 
Nacional de Aviação Civil – ANAC, para proteger os 
direitos dos usuários dos serviços de transporte aéreo.

Estas alterações têm o objetivo de disciplinar a 
criação e manutenção de novas linhas aéreas e evitar o 
que ocorre com demasiada freqüência, principalmente 
nos aeroportos das regiões mais afastadas dos gran-
des centros, onde algumas companhias áreas criam 
e extinguem vôos conforme a sua conveniência, sem 
se importar com as necessidades dos usuários e das 
próprias regiões afetadas.

De acordo com esse nosso projeto de lei, a em-
presa que desejar cancelar uma linha aérea por ela 
atendida deverá comunicar esta decisão ás autorida-
des competentes com uma antecedência mínima de 
três meses. Também propõe que, uma vez cancelado 
o vôo, a empresa só poderá ser autorizada a operar a 
mesma linha após o prazo mínimo de dois anos.

Esse projeto de lei, que recebeu parecer favorável 
do relator, Senador Roberto Requião, foi discutido pre-
viamente com a Empresa Brasileira de Infraestrutura 
Aeroportuária – Infraero – e objetiva acabar com uma 
prática comum, principalmente na região Amazônica, 
que é a concorrência predatória de algumas grandes 
companhias aéreas contra viações regionais.

Para citar como exemplo no meu Estado de Ro-
raima, Srª. Presidenta, se tornou comum as grandes 
companhias, que exercem uma espécie de monopólio 
da aviação comercial brasileira, lançarem novos voos, 
novos horários, apenas para inviabilizar as operações 
feitas pelas companhias aéreas regionais. E, uma vez 
que estas pequenas empresas não têm condições de 
concorrer com as grandes, acabam por desistir de atuar 
nesses mercados, tão carentes da oferta de serviços.

Várias empresas áreas regionais que atuam na 
Amazônia, no Centro Oeste e outras regiões onde as 
distancias são continentais e o transporte terrestre, 
praticamente inexistente, já enfrentaram esse tipo de 
problema em algum momento. Tentam entrar nesse 
mercado e são inviabilizadas pela oferta de serviço 
maior que a demanda quando as grandes companhias 
decidem explorar os mesmos trechos.

Ao longo dos anos, temos testemunhado grandes 
empresas criarem voos para a capital do meu Estado, 
Boa Vista, e encerrá-los poucos meses depois, para 
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voltar somente quando alguma outra empresa mani-
festa o interesse de atender aquele mercado.

Uma vez aprovado esse nosso projeto no Sena-
do e na Câmara dos Deputados, acredito que nosso 
projeto de lei colocará um ponto final nessa forma de 
concorrência desleal entre empresas aéreas.

Para desistir da operação, as companhias terão 
de comunicar à Agência Nacional de Energia Elétrica, 
com a antecedência mínima de três meses, e só pode-
rão ofertar novamente o mesmo trecho após o prazo 
mínimo de dois anos. 

Embora a mudança da lei pretenda colocar um 
freio nas práticas concorrenciais adotadas por algu-
mas empresas aéreas, o objetivo maior deste projeto 
é proteger o direito dos consumidores, principalmente 
no contexto em que cresce rapidamente a demanda 
pelo transporte aéreo com voos lotados, saturação da 
infraestrutura nos aeroportos, descaso das empresas 
com o sistema de restituição de bagagens. Enfim, uma 
série de problemas que o passageiro enfrenta desde o 
momento em que tenta comprar o bilhete de passagem.

Então, feitas essas considerações, Srª Presiden-
ta, quero deixar registrada a aprovação desse nosso 
projeto de lei na Comissão de Assuntos Econômicos, 
com o apoio de todos os Senadores presentes. Quero 
reforçar aqui o apelo para que possa rapidamente con-
cluir a sua tramitação no Senado Federal e na Câma-
ra dos Deputados. Uma vez transformado em lei esse 
projeto, tenho certeza de que essa matéria contribuirá...

(Interrupção do som.)

A SRA. ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR) – A 
aprovação desse projeto de lei, certamente, irá contri-
buir para aprimorar as relações do mercado e proteger 
o direito dos consumidores brasileiros.

Muito obrigada, Srª Presidenta.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Obrigada, Senadora Angela Portela.
Com a palavra a Senadora Lídice da Mata, como 

oradora inscrita.
A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da ora-
dora.) – Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero 
lembrar à Senadora Vanessa Grazziotin, a quem tive 
a oportunidade de ouvir há pouco, que mais do que 
isso, Senadora Angela, o Ministro do Trabalho hoje nos 
disse na audiência pública na Comissão de Assuntos 
Sociais, Senadora Marta, a desvantagem da mulher 
no trabalho, comprovada em pesquisa realizada pelo 
Ministério do Trabalho. Está lá demonstrado que uma 
mulher de nível superior, exercendo as mesmas fun-
ções de um homem, tem o seu salário 30% menor que 
o de um homem.

Acho importante esse registro. Ele ficou de nos 
enviar toda a documentação dessa pesquisa, pois 
acho que serve à bancada feminina neste momento, 
para pensarmos algumas medidas. É o entendimento 
da economia que, podendo ter um profissional com a 
mesma capacidade que outro, pagando menos, na hora 
da demissão, demite o que é mais caro, o que termina 
penalizando o homem, digamos assim.

Mas isso, na verdade, não passa de um jogo dos 
patrões que nos divide, porque os trabalhadores e as 
trabalhadoras devem, unidos, lutar por seus direitos. 
Nesse jogo econômico, o que está sendo provado é que, 
quanto mais valorizado for o trabalho da mulher, ou seja, 
quanto mais lutarmos pelo reconhecimento do nosso 
valor laborial, pela equiparação salarial com os homens, 
mais vamos contribuir para a economia do nosso País. 

Mas, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu 
gostaria de fazer três registros rápidos aqui hoje.

O primeiro é que está fazendo dez anos a Lei 
nº 10.261, de abril de 2001, que teve como objetivo 
adequar e humanizar o tratamento aos cidadãos que 
sofrem de transtornos mentais. Está fazendo dez anos 
a reforma psiquiátrica no nosso País. Amanhã, a CAS, 
através da Subcomissão de Saúde, que, se não me 
engano, estimulada ou liderada pelo Senador Hum-
berto Costa, Líder do PT, vai tratar exatamente disso, 
fazendo uma homenagem aos dez anos da reforma 
psiquiátrica fazendo um balanço dos dez anos de de-
senvolvimento dessa política pública. 

Uma das debatedoras, que virá depor, falar, par-
tilhar desse momento, será a Drª Ana Pitta, uma das 
principais vozes na defesa da reforma psiquiátrica e 
que participou ativamente na concepção dos Caps, 
base dessa reforma no atendimento aos pacientes 
com transtornos mentais. Ana Pitta participará, nesta 
quinta-feira, portanto amanhã, dessa Subcomissão. 
Infelizmente, não vou poder estar presente para acom-
panhar o depoimento dessa grande intelectual e psi-
quiatra que trabalha no nosso Estado porque estarei 
abrindo um seminário da União de Prefeitos da Bahia 
para mulheres e de políticas públicas para a mulher.

Não posso deixar de registrar aqui que a Drª 
Ana Pitta, graduada em Medicina pela Universidade 
Federal da Bahia, autora de dezenas de livros e ar-
tigos sobre doença mental, além de ter doutorado e 
pós-doutorado nessa área, defende fervorosamente a 
reforma psiquiátrica e a desospitalização do tratamento 
de transtornos mentais em nosso País.

A experiência acadêmica e profissional de Ana lhe 
confere autoridade para defender a reforma psiquiátrica 
e as mudanças que trouxe no tratamento de transtornos 
mentais para milhares de pessoas. Por mais de vinte e 
cinco anos, foi docente da Universidade de São Paulo 
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na área de saúde mental, é consultora do Ministério 
da Saúde e professora pesquisadora da Universidade 
Federal da Bahia, desenvolve também estudos mul-
ticêntricos na área de saúde mental na Universidade 
Federal do Rio de Janeiro e na Unicamp, além de ter 
sido presidente da Associação Mundial para a Rea-
bilitação Psicossocial e Conselheira da Comissão de 
Saúde Mental da Organização Mundial de Saúde.

Ela é também precursora de uma experiência vol-
tada para o atendimento de pessoas com dependência 
química. Já aprovamos uma visita da Subcomissão da 
CAS voltada para o estudo do crack e de outras dro-
gas à Bahia, onde ela terá a oportunidade de conhecer 
esse trabalho, iniciado e desenvolvido pela Prof. Ana 
Pitta, de criação dos consultórios de rua, consultórios 
que dão atendimento nas ruas à população das ruas 
que tem dependência química.

Além disso, Srª Presidente, registro que hoje é 
o dia em que o escritor baiano Jorge Amado comple-
taria 99 anos. A Fundação Casa de Jorge Amado, no 
Centro Histórico de Salvador, abre as suas portas em 
clima festivo e fará uma celebração também dos 25 
anos da instituição nessa oportunidade. 

No último sábado, foram lembrados os dez anos 
do seu falecimento com uma agenda preparada com 
muito carinho pela Fundação. Sua neta Cecília Ama-
do estará levando, até o final do ano, para as telas do 
cinema nacional uma adaptação do livro Capitães de 
Areia, de 1937, que estreará no dia 14 de outubro deste 
ano e promete ser um dos destaques das comemora-
ções que a Bahia fará para homenagear Jorge Amado.

Outro importante palco das celebrações será o 
Sambódromo, no Rio, onde a Escola de Samba Impe-
ratriz Leopoldinense entrará cantando o escritor com 
o enredo “Jorge, Amado Jorge.”

Também vamos ter... O palco principal dessas 
comemorações será o Museu da Língua Portuguesa, 
em São Paulo, e também o Museu de Arte Moderna 
de Salvador, na Bahia, além das homenagens que os 
candomblés da Bahia farão à figura de Jorge Amado, 
pela divulgação, pela memória, pela valorização que 
deu à cultura afrodescendente e à sua religiosidade 
em especial. Nesse sentido, o candomblé Ilê Axé Opô 
Afonjá fará as comemorações referentes aos 99 anos 
de Jorge Amado.

Finalmente, Srª Presidente, V. Exª, que esteve na 
Bahia e participou conosco dessas comemorações, 
certamente concordará que eu possa aqui homenagear 
a festa de Nossa Senhora da Boa Morte, que aconte-
cerá esta semana. É uma festa em que 23 mulheres 
negras, descendentes de escravos, com idade acima 
de sessenta anos, em traje branco e preto, ostentan-
do adereços, portando velas acesas na noite de uma 

pequena cidade colonial do Recôncavo Baiano, fazem 
o seu louvor à Nossa Senhora da Boa Morte.

É uma festa que é uma das principais razões de 
atração do turismo étnico em nosso Estado, que acon-
tece na cidade de Cachoeira, minha terra, e é organiza-
da pela Irmandade da Boa Morte, que é composta de 
negras vindas do candomblé que foram evangelizadas 
para a Igreja Católica, mas que mantêm, como quase 
todas as atividades religiosas católicas da nossa terra, 
uma profunda relação de sincretismo com o Candom-
blé. É uma festa fenomenal. 

V. Exª teve oportunidade de ir mais de uma vez 
e pode recomendar a todos os Srs. Senadores e às 
Srªs Senadoras que desejem conhecer profundamen-
te a cultura afrodescente em nossa terra que visitem 
Cachoeira agora, nos dias 13, 14, 15 e 16, na festa de 
Nossa Senhora da Boa Morte.

Muito obrigada.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DA 
SRA. SENADORA LÍDICE DA MATA.

A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, a Reforma psiquiátrica, cujas diretrizes fo-
ram estabelecida pela Lei 10.261, de abril de 2001, teve 
como objetivo adequar e humanizar o tratamento aos 
cidadãos que sofrem de transtornos mentais. O atendi-
mento, que era centrado nos hospitais psiquiátricos, foi 
transferido para a rede extra-hospitalar, com os Centros 
de Atenção Psicossocial (Caps) como um dos princi-
pais pontos da nova política de saúde mental do país.

Em 2002, havia mais de 52 mil leitos em hospi-
tais psiquiátricos em todo o Brasil e hoje, segundo o 
Ministério da Saúde, são menos de 33 mil, além dos 
1.650 Caps e 571 residências terapêuticas. A reforma 
possibilitou ampliar o atendimento que ficava restrito 
aos hospitais e acabou em grande parte com os maus 
tratos aos pacientes, muitos propositalmente esqueci-
dos nessas instituições pelos familiares.

Para consolidar essas mudanças, o governo fe-
deral lançou em 2003 o programa “De volta para casa”, 
que hoje atende mais de 3 mil e 700 brasileiros em 614 
municípios e, junto com os Caps, formam os principais 
suportes de sustentação da nova política psiquiátrica 
brasileira. Apesar de já existirem antes da promulga-
ção da Lei 10.261, os Centros de Atenção Psicossocial 
passaram a ter um papel fundamental nesse sistema. 
Nessas unidades, os pacientes são atendidos por mé-
dicos, psicólogos, enfermeiros e assistentes sociais ao 
invés da simples internação que era comum anterior-
mente sem a assistência adequada.

Várias dessas ações contaram com a colabora-
ção do trabalho da Drª Ana Pitta, uma das principais 
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vozes na defesa da Reforma Psiquiátrica e que parti-
cipou ativamente na concepção dos Caps, base dessa 
reforma no atendimento aos pacientes com transtor-
nos mentais. Ana Pitta participa, nesta quinta-feira, 
da audiência pública pela passagem dos 10 anos de 
implantação da reforma psiquiátrica que será reali-
zada pela Subcomissão Permanente de Promoção, 
Acompanhamento e Defesa da Saúde, que funciona 
no âmbito da Comissão de Assuntos Sociais (CAS).

Graduada em medicina pela Universidade Federal 
da Bahia, autora de dezenas de livros e artigos sobre 
doença mental, além de doutorado e pós-doutorado 
nessa área, Ana Pitta defende fervorosamente a re-
forma psiquiátrica e a desospitalização do tratamento 
de transtornos mentais em nosso país.

A experiência acadêmica e profissional de Ana 
Pitta lhe conferem a autoridade para defender a reforma 
psiquiátrica e as mudanças que trouxe no tratamen-
to de transtornos mentais para milhares de pessoas. 
Por mais de 25 anos foi docente da Universidade de 
São Paulo na área de saúde mental, é consultora do 
Ministério da Saúde e professora pesquisadora da 
Universidade Federal da Bahia. Desenvolve também 
estudos multicêntricos na área de saúde mental nas 
Universidade Federal do Rio de Janeiro e na Unicamp, 
além de ter sido presidente da Associação Mundial para 
Reabilitação Psicossocial e Conselheira da Comissão 
de Saúde Mental da Organização Mundial de Saúde.

A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. senadores, imaginem uma procissão de cerca de 
23 mulheres negras, descendentes de escravos, com 
idades acima de 50 anos, em traje branco e preto, os-
tentando belos adereços, portando velas acesas na 
noite de uma pequena cidade colonial do Recôncavo 
Baiano, em louvor a Nossa Senhora da Boa Morte.

Imaginem também que essa tradição, que carre-
ga o peso de uma história de opressão e submissão, 
teve início há quase dois séculos e que vem sendo 
ininterruptamente cultuada ao longo desse período. 
Contudo, se não for possível ainda imaginar o por-
quê da longevidade dessa impressionante devoção, 
permitam-me convidá-los para uma breve viagem ao 
século XIX época em que tudo começou. 

Refiro-me à Irmandade da Boa Morte, cuja data 
de criação continua imprecisa. Segundo alguns estu-
diosos a Irmandade surgiu em 1820 na Igreja da Bar-
roquinha, em Salvador, deslocando-se, poucos anos 
depois, para Cachoeira onde se instalou definitivamente. 

Era comum à época que os diversos segmentos 
da sociedade baiana constituíssem irmandades as 
quais representavam seus interesses. Havia irman-
dades dos ricos, dos pobres, dos músicos, dos pretos 

dos brancos, entre outras. Entretanto, nenhuma de mu-
lheres. De acordo com o sociólogo Gustavo Falcón, as 
mulheres nas irmandades dos homens, entram sempre 
como dependentes para assegurarem benefícios cor-
porativos advindos com a morte do esposo. Portanto, 
a criação da Irmandade da Boa Morte, constituída ex-
clusivamente por mulheres negras, foi uma inusitada 
iniciativa para a então sociedade patriarcal marcada 
por forte contraste racial e étnico.

Reunidas em nome da fé em Nossa Senhora, as 
irmãs jamais abriram mão de suas crenças ancestrais, 
praticando o sincretismo afro-católico e ajudando, até a 
abolição da escravatura, a compra da alforria de escra-
vos. Sem dúvida, a disciplina e determinação dessas 
simples mulheres negras é um exemplo de resistência 
organizada ao regime escravista.

Trazida de Portugal para o Brasil, a Festa da As-
sunção de Nossa Senhora, ainda segundo Gustavo 
Falcón, ganhou interpretação peculiar, características 
próprias e por causa disso, a devoção sempre criou 
atritos com as autoridades da Igreja. Sua difusão entre 
a comunidade baiana, entre outras coisas, deveu-se 
ao fato de que a mediunidade popular característica 
dos cultos africanos sempre relativizou o problema da 
morte, na medida em que os adeptos do candomblé 
acreditam em reencarnações sucessivas. Emprestou, 
portanto, ao culto originalmente católico elementos do 
seu sistema de crenças e componentes sócio-históri-
cos da dura realidade escravista que fez do cativeiro 
sofrível martírio para os que vieram na diáspora. De 
sorte que a devoção a Nossa Senhora da Boa Morte 
passou a ter também um significado social, permitindo 
a agregação dos escravos, facultando a manutenção 
de sua religiosidade num ambiente hostil e delimitando 
um instrumento corporativo de defesa e de valorização 
do indivíduo, tornando-se, por todas essas razões, um 
inigualável meio de celebração da vida”.

O calendário da Festa da Boa Morte, realizada 
anualmente no mês de agosto, inclui a confissão dos 
membros na Igreja Matriz, um cortejo representan-
do o falecimento de Nossa Senhora, uma sentinela, 
seguida de ceia branca, composta de pão, vinhos e 
frutos do mar obedecendo a costumes religiosos que 
interditam acesso a dendê e carne no dia dedicado a 
Oxalá. A Festa é encerrada com a procissão do enterro 
de Nossa Senhora da Boa Morte, ocasião em que as 
irmãs usam traje de gala.

Este ano as homenagens a Nossa Senhora serão 
prestadas de 13 a 17 de agosto, tendo como auge dos 
festejos o dia 15, dia consagrado pela Igreja Católica 
à Assunção de Nossa Senhora.

Por sua singularidade a Festa da Boa Morte vem 
atraindo, ano após ano, estudiosos, pesquisadores, his-
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toriadores, além de turistas de várias partes do Brasil 
e do mundo, com destaque para a crescente presen-
ça de negros norte-americanos que vêm em busca de 
suas raízes históricas e culturais.

Considerada, segundo o pesquisador Moraes Ribei-
ro, o mais representativo documento vivo da religiosidade 
brasileira, barroca, ibero-africana, a Festa foi tombada 
em 25 de junho de 2010 como patrimônio imaterial da 
Bahia por meio de decreto assinado pelo governador 

Jaques Wagner. O decreto inclui a Festa da Boa Morte 
no Livro de Registro Especial de Eventos e Celebrações.

Obrigada.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A 
SRA. SENADORA LÍDICE DA MATA EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Sem re-
visão da oradora.) – Pela ordem, Srª Presidente. Eu 
gostaria de saber se houve alguma alteração no Re-
gimento Interno. Eu estava inscrita e fiz uma permuta 
com o Senador Cyro Miranda, que foi comunicada à 
Mesa. Estava na tribuna a Senadora Angela Portela, 
falando para uma comunicação de Liderança ou para 
uma comunicação inadiável, e em seguida seria eu, 
por permuta com o Senador Cyro Miranda. Surpreen-
dentemente, ninguém ouviu chamar o meu nome, pois 
a senhora chamou o orador inscrito sem citar o Sena-
dor Cyro Miranda ou a mim, que falaria por permuta. 

Eu gostaria de um esclarecimento de V. Exª a 
respeito disso, Srª Presidente.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Pois não, Srª Senadora Ana Amélia.

O Senador Cyro Miranda já havia sido chamado. 
Então, quando chegou a comunicação e a senhora se 
apresentou no plenário, ele já tinha sido chamado. O 
seguinte, que era o Geovani Borges, já tinha até fala-
do quando a senhora chegou. Então, a senhora ficou 
fora da fila. Ele já tinha sido chamado, porque estou 
tentando fazer, realmente, quando há permuta, e isso 
ocorre todo o tempo...

A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – É estra-
nho, Srª Presidente, que as pessoas que estavam aqui...

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Se a senhora quiser, venha ver a lista ou veja a 
transcrição, porque eu aqui tento ser o mais equânime 
possível. V. Exª tem sido tratada com o maior respeito e 
todas as vezes em que posso fazer... Posso fazer, não, 
porque é minha obrigação, não é nenhuma gentileza. 
Quando posso fazer as permutas, tenho feito. E fico 
agradecida por V. Exª ter se pronunciado e eu poder 
esclarecer, principalmente para não ter um desagravo 
com V. Exª, a quem prezo bastante.

A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – A úl-
tima coisa que eu pensaria de V. Exª seria faltar com 
respeito com uma colega aqui no Senado, no plená-
rio. Eu apenas quis um esclarecimento a respeito da 
questão regimental e da permuta feita com o Senador 
Cyro Miranda. O esclarecimento que a senhora dá vou 
ter que aceitar.

Muito obrigada, Presidenta.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Com a palavra agora... Pimentel não está pre-
sente, que faria uma comunicação inadiável, Humberto 
Costa não está... Paulo Davim está presente.

Então, Paulo Davim, pela Liderança.
Então, deixe-me esclarecer quem vai depois de 

você. Depois do Senador Paulo Davim, que fala pela 
Liderança, serão chamados o Senador Flexa, a Se-

nadora Lídice, o Senador Walter Pinheiro, o Senador 
Eduardo Suplicy e depois estou eu inscrita.

A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – 
Eu já falei. Eu apenas estava pedindo pela ordem para 
solicitar que os meus registros fossem colocados inte-
gralmente nos Anais da Casa.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – V. Exª será atendida de acordo com o Regimento.

Então, Senador Paulo Davim, por cinco minutos 
regimentais.

O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Como Lí-
der. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Presidenta.

Srªs e Srs. Senadores, ocupo a tribuna na tarde 
de hoje para que façamos uma reflexão sobre os da-
dos publicados pelo Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais a respeito do desmatamento da Floresta 
Amazônica. Os dados realmente são assustadores.

O Inpe atestou e atesta que houve um aumento 
de 79,4%, nos primeiros seis meses do ano de 2011, 
do desmatamento da Floresta Amazônica.

Só em julho, no mês passado, foram desmatados 
312 km2 de floresta. Isso corresponde a 17% a mais 
do que no mês de maio. 

Essa medição foi feita pelo sistema Deter, que 
vê o desmatamento em tempo real, mas que tem al-
gumas limitações: ele não consegue monitorar 100% 
da área da floresta, sofre dificuldades por causa do 
clima, do tempo. E só foram mapeados apenas 61% 
da área. Desses 61%, o Pará lidera esse desmata-
mento com 119 km2, seguido pelo Mato Grosso, com 
81,5 km2; Rondônia, com 64,2 km2; Amazônia, com 
41,7 km2. Então, no primeiro semestre de 2011, já fo-
ram ao chão um milhão, cento e noventa e dois km2 
de Floresta Amazônica. 

Eu acho isso uma agressão sem precedentes; 
eu acho isso um desrespeito ao meio ambiente, um 
desrespeito à nossa biodiversidade; eu acho que esse 
desmatamento, em vez de diminuir em função do deba-
te que este Congresso, que este Parlamento tem feito 
em função da reforma do Código Florestal, não está 
servindo para conscientizar, para politizar. De forma 
alguma. Ao contrário. A impressão que nós dá é que 
esse debate que está sendo feito nas Casas Legisla-
tivas, tanto no Senado como na Câmara Federal, está 
servindo de estímulo. Seria uma hipocrisia acreditar-
mos nisso, mas parece até que é verdade, porque, em 
nenhum momento, houve redução do desmatamento, 
em nenhum momento esse desmatamento sofreu um 
combate que, de alguma forma, o inibisse. 

E veja que o Governo tem-se esforçado para 
fiscalizar, encaminhando para a região onde o des-
matamento é mais agudo um contingente razoável de 
fiscais. Mas não estamos vendo, em números concre-
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tos, em números reais, em números objetivos, nenhu-
ma redução. 

O Imazon mostrou que a emissão de carbono, em 
função da derrubada desta floresta, é de aproximada-
mente 13,9 milhões. Ou seja, há, sim, um agravamento 
da questão climática lá nessa região do Brasil.

Portanto, eu não poderia deixar de trazer a esta 
tribuna esses dados, denunciar esses dados, repercu-
tir esses dados, de forma que todos nós ficássemos 
atentos e que o Governo, mais uma vez, incrementasse 
a sua fiscalização para que, no próximo mês, no mês 
de setembro, a gente não venha...

(Interrupção do som.)

O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – ...que 
a gente não venha, no próximo mês, nos debruçar so-
bre dados mais alarmantes que venham comprometer 
ainda mais a nossa floresta.

Era só, Srª Presidente.
Muito obrigado. 
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Obrigada, Senador Paulo Davim, reiterando 
aqui a preocupação com a nossa Floresta Amazônica. 

Com a palavra, o Senador Walter Pinheiro, como 
orador inscrito.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Srª Presidenta, Srªs e Srs. Senadores, quero, no dia 
de hoje, saudar, com muita alegria, o processo defini-
do pelo nosso Governo no que diz respeito à amplia-
ção das universidades federais em nosso País; um 
programa que começou, Senadora Marta Suplicy, de 
forma muito incisiva no Governo Lula, no sentido de 
interiorizar o ensino superior federal, permitindo assim 
que a gente pudesse ter, em todas as regiões, um ins-
trumento decisivo para o desenvolvimento local, uma 
política decisiva para a própria questão da oferta de 
vagas no ensino superior, ainda que o nosso Governo 
tenha também patrocinado, através de programas como 
o ProUni e o próprio Fies, o acesso de estudantes à 
estrutura privada, às universidades que se espalha-
ram também pelo País afora. Mas o governo foi muito 
mais incisivo nessa política de ramificação do ensino 
superior na medida em que amplia não só a oferta de 
vagas, mas insere as universidades num contexto re-
gional, num reforço local, de uma forma muito mais, eu 
diria, apropriada a essa busca pelo desenvolvimento 
local – e, como caminho do estímulo a esse tipo de 
desenvolvimento através de pesquisa, a instalação das 
universidades federais.

Na Bahia, tive a oportunidade de participar, Sena-
dora Marta Suplicy, do debate aqui nesta Casa, e me 
refiro a esta Casa como Congresso, para a instalação 

da Universidade do Vale do São Francisco, a primeira 
experiência de universidade brasileira instalada em mais 
de três Estados. Estou falando mais de três, porque, na 
realidade, se analisarmos a estrutura da Univasf, que 
hoje está em Pernambuco, Bahia e Piauí, veremos que 
a oportunidade tem-se estendido principalmente para 
os moradores dessas áreas de divisas, portanto, de 
outros Estados – e aí me refiro ao caso, por exemplo, 
de Sergipe, na divisa com a Bahia, à relação, inclusi-
ve, com Alagoas, a busca para que a gente tenha a 
oportunidade de levar novos campi.

A Univasf faz essa ampliação, no dia de ama-
nhã, na cidade Senhor do Bonfim, abrindo mais um 
campus além do que tem hoje em São Raimundo, no 
Piauí; em Petrolina, em Pernambuco; em Juazeiro, na 
Bahia. A Universidade, Senador Armando Monteiro, 
do Vale do São Francisco abrirá amanhã uma unidade 
na cidade de Senhor do Bonfim, ampliando, eu diria, 
essa que é, talvez, a melhor experiência, e V. Exª par-
ticipou desse debate. Recordo-me, à época, inclusive, 
eu como Líder do PT na Câmara dos Deputados – e 
aí sem dúvida nenhuma nós não poderíamos deixar 
aqui de fazer esse registro –, do esforço do Deputado 
Osvaldo Coelho, que brigava permanentemente pela 
instalação da Universidade Federal em Petrolina. Nós 
fizemos a proposta para que a Universidade não fosse 
em Petrolina somente e que não fosse só a Universi-
dade Federal de Petrolina, mas que ela fosse a Uni-
versidade do Vale do São Francisco.

Se não fosse essa leitura, talvez nós não tivés-
semos essa oportunidade hoje. 

Eu me lembro, Senador Armando Monteiro, de 
que, na época, diversos Parlamentares diziam: “Não 
pode, pois uma universidade tem de ter a localização em 
um Estado. Assim diz a lei”. E eu disse: “Mas estamos 
fazendo a lei. Então, vamos alterar a lei e permitir ino-
var. Nada melhor do que uma universidade para nascer 
com inovação”. E criamos ali a Universidade do Vale 
do São Francisco, que foi instalada já no governo Lula.

Depois disso, a Bahia ganhou a sua segunda 
universidade, a Universidade Federal do Recôncavo 
Baiano. 

Quero me referir a essas universidades fazendo 
um paralelo com o que acontecia no passado, Senadora 
Marta. Ficamos quase sessenta anos com uma única 
universidade federal no Estado da Bahia. Sessenta 
anos! E aí falo da minha alegria de vir à tribuna no dia 
de hoje, porque o Governo Federal decidiu continuar 
com esse programa de ampliação e anunciou toda 
uma tratativa, todo um caminho para que, na próxima 
terça-feira, o Ministro da Educação e a Presidente Dil-
ma possam assinar todos os documentos, orientando 
o surgimento de novas universidades no Brasil. 
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Na Bahia, de início, teremos duas novas uni-
versidades: a Universidade Federal do Oeste Baiano, 
sediada na cidade de Barreiras, que atenderá, sem 
dúvida nenhuma, meu caro Senador Jayme, a toda 
aquela região do Centro-Oeste brasileiro. A Bahia que 
tem divisas com Tocantins, a Bahia que tem divisas 
com Goiás, a Bahia que chega a seu Mato Grosso, 
por caminhos bem próximos, com a nossa relação ali 
da soja, agora, poderá ofertar também o caminho do 
ensino superior e da pesquisa. É importante a chegada 
da Universidade Federal do Oeste Baiano à cidade de 
Barreiras, pela sua localização, pelo aspecto da eco-
nomia, pelo surgimento da Ferrovia Oeste-Leste. Por-
tanto, teremos oportunidade ímpar de juntar todo esse 
esforço de desenvolvimento naquela região com a boa 
ferramenta que é a universidade. Já há em curso todo 
um desejo dos baianos de que essa universidade, no 
seu nascedouro, traga consigo a possibilidade de pelo 
menos dois campi de imediato: o da cidade de Bom 
Jesus da Lapa, muito conhecida no Brasil inteiro por 
conta da romaria do Bom Jesus da Lapa, e o da cida-
de de Luís Eduardo, conhecida também hoje no Brasil 
pela sua economia, que cresce assustadoramente.

A outra universidade cuja criação também será 
anunciada deverá cobrir as regiões sul e o extremo sul 
da Bahia. Inicialmente, essa universidade será insta-
lada na cidade de Itabuna.

Nós, que temos uma referência muito forte na-
quela região, a partir da história do cacau... Nesse ins-
tante, eu conversava com a Senadora Angela sobre 
São Jorge do Ilhéus, sobre toda a saga, enquanto a 
Senadora Lídice da Mata falava de Jorge Amado, do 
que significou para todos nós a vida de Jorge Amado, 
da tradução de toda aquela região.

É importante a chegada da universidade federal, 
que já encontra ali instalada uma estrutura importante 
para todos nós, a Ceplac, com os seus mais de 100 
doutores, com servidores. Portanto, encontrará essa 
nova Universidade do Sul um ambiente propício para 
também servir como elemento, como alavanca para 
o desenvolvimento de uma região que vai conviver 
com a nova ferrovia, com o novo porto, o Porto Sul e, 
portanto, com toda uma área de desenvolvimento que 
carece, que precisa da chegada de uma universidade.

É desejo nosso, portanto de toda a Bancada da 
Bahia, que essa universidade possa também nascer 
já se expandindo, chegando ao extremo sul, à região 
de Porto Seguro, à região de Teixeira de Freitas, ofer-
tando aos baianos do extremo sul e do sul não só 
vagas no ensino superior, mas também uma boa e 
consequente ferramenta para que nós possamos en-
contrar o traço ideal, a relação com a economia local, 
implantar o desenvolvimento e continuar nessa política 

importantíssima de expansão do ensino superior em 
toda a nossa Bahia.

Espero que, a partir dessa experiência, nós te-
nhamos sucesso também para conseguir universidade 
para um miolo do nosso Estado, a região da chapada, 
a universidade do sertão, a expansão dos cursos, para 
que o nosso sertanejo no semiárido tenha oportuni-
dade de estudar.

Portanto, esse era o registro que gostaria de fa-
zer nesta tarde, Senadora Marta Suplicy.

Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Obrigada, Senador Walter Pinheiro.
Com a palavra, pela liderança do Partido dos 

Trabalhadores, o Senador Humberto Costa.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. 

Como Líder. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta, 
Srªs Senadoras, Srs. Senadores, estou aqui hoje para 
celebrar o anúncio de um importante investimento no 
Estado de Pernambuco, na verdade, a confirmação.

O Presidente da Fiat para a América Latina, Cle-
dorvino Belini, e o Governador Eduardo Campos ofi-
cializaram ontem a instalação de uma montadora da 
Fiat no Município de Goiana, Mata Norte do Estado de 
Pernambuco, a 63 quilômetros do Recife.

O novo empreendimento representa R$4 bilhões 
em investimentos, a oferta de 4.500 novos empregos, 
qualificação profissional e geração de renda para mi-
lhares de trabalhadores e trabalhadoras.

Em Brasília, na qualidade de Relator da matéria, 
trabalhei duramente pela aprovação da Medida Pro-
visória 512, que foi fundamental para a efetivação do 
empreendimento em Pernambuco. A MP prorrogou até 
2020 os efeitos da Lei nº 9.440/97, que estabelece um 
regime fiscal especial para a indústria automobilística 
nas regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste.

Além dos incentivos federais, a Fiat encontrou 
no Estado as condições ideais para instalar sua nova 
planta, bem como para a construção de um complexo 
automotivo. Em Goiana, e não em Suape, como esta-
va inicialmente previsto, o empreendimento ocupará 
uma área plana e contínua de 14 milhões de metros 
quadrados.

Naquele Município da Mata Norte será possível 
desenvolver um complexo automotivo mais integrado. 
Serão instalados, em um só lugar, a montadora, os 
fornecedores, as pistas de teste, o campo de provas, 
o centro de capacitação e treinamento e as atividades 
de pesquisa e desenvolvimento, condições que, sem 
dúvida, conferem maior competitividade ao produto.

Para garantir o maior aproveitamento da mão de 
obra local, várias iniciativas serão empreendidas pelos 
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Governos Federal, estadual e municipal com o objetivo 
de capacitar os trabalhadores pernambucanos.

Estivemos com o Ministro da Educação, Fernan-
do Haddad, que se comprometeu com a construção 
de uma escola técnica pública federal na região do 
novo polo.

O Governo de Pernambuco anunciou também 22 
mil vagas em cursos de formação nas escolas públicas 
e técnicas do Estado, em parceria com o Sistema S.

Além disso, o Governo do Estado firmou com a 
Fiat um convênio para treinar os estudantes das uni-
versidades públicas de Pernambuco nos centros de 
desenvolvimento da própria montadora em Turim, na 
Itália. A Prefeitura de Goiana, por sua vez, somará es-
forços para capacitação de trabalhadores, conforme 
anunciou o Prefeito do Município, Henrique Fenelon.

A construção da fábrica da Fiat marca um novo 
tempo para o litoral norte e para todo o Estado. Per-
nambuco é um dos Estados que mais cresce no Brasil, 
fruto da inversão de prioridades iniciada com o Pre-
sidente Lula e continuada pela Presidenta Dilma, de 
olhar com maior atenção as regiões historicamente 
mais pobres do País.

A chegada da fábrica da Fiat e do complexo in-
dustrial e de serviços que será instalado ao seu redor 
é, na verdade, mais um passo de um virtuoso ciclo de 
desenvolvimento iniciado na região da Mata Norte.

Um complexo industrial como o que teremos ali 
exigirá investimentos em infraestrutura urbana e lo-
gística para atender à demanda dos cidadãos e das 
indústrias. A perspectiva de crescimento traz consigo 
o desafio do desenvolvimento – e este, Srª Presidenta, 
é o desafio que queremos, não apenas para o nosso 
Estado de Pernambuco, mas para todo o Brasil.

Muito obrigado, Presidenta.
Muito obrigado, Srªs e Srs. Senadores.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Obrigada, Senador Humberto Costa.
Com a palavra o Senador Eduardo Suplicy, como 

orador inscrito.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Srª Presidenta, Marta Suplicy, Srs. Senadores, 
consoante com o objetivo maior da Presidenta Dilma 
Rousseff de erradicar a pobreza extrema no Brasil, 
certamente todos nós, brasileiros, preocupados com a 
erradicação da pobreza e da fome no Brasil, também 
nos sentimos tocados pelas imagens terríveis daquilo 
que está ocorrendo em diversos países do leste afri-
cano, países como Somália, Eritreia, Djibuti, Sudão, 
Uganda, Quênia, onde a fome ameaça 12 milhões de 
pessoas. Milhões de crianças têm sido vítimas da fome 
na África, e é muito importante que nos mobilizemos.

A FAO e a ONU marcaram uma reunião na Fran-
ça, no próximo dia 18 de agosto, para que todos os 
países venham a pensar em soluções para evitar que 
haja um número tão grande de pessoas que venha a 
morrer de fome como temos visto pelos meios de co-
municação nesses últimos dias.

É muito importante que pensemos em formas 
de ajudar essas pessoas que estão em condições de 
morrer. Ainda nesses últimos dias, Lady Gaga, Madon-
na, Elton John, Rolling Stones, Justin Bieber, Britney 
Spears, Bruno Mars, Rihanna, Coldplay, Jennifer Lo-
pez, David Beckham e tantos outros resolveram juntar 
as suas forças e conclamar a população do mundo a 
realizar ações que possam contribuir para evitar que 
tantas crianças ali estejam morrendo de fome.

Para acompanhar essa campanha, foi lançado 
um vídeo que mostra o dia a dia de milhares de pes-
soas que se encontram em campos de refugiados, as 
suas condições de vida e o risco de vida que muitas 
crianças correm devido à falta de alimentos. É um ví-
deo dirigido por Kevin MacDonald e que tem como hino 
High Tide or Low Tide, uma música de Bob Marley 
que inclui a frase I´m gonna be your friend, que dá 
origem ao título da campanha.

Na sua página oficial, no Facebook, Cristiano Ro-
naldo deixou uma mensagem de apoio à campanha: 
“Fui informado dessa campanha para pôr fim à fome 
de milhões de crianças.

A Organização Save the Children lançou um pe-
dido de ajuda urgente à África. Por favor vejam o vídeo, 
compartilhem com os seus amigos e façam o dawnload 
da música “High Tide or Low Tide”, de Bob Marley & 
The Wailers, que reverterá à favor da resposta à atual 
crise na África.

A ação de solidariedade é acompanhada por um 
vídeo disponível no youtube e qualquer pessoa pode 
acessar. É www.imgonnabeyourfriend.org ou www.
youtube.com/ watch

Se colocarem high tide ou low tide, quer dizer 
maré alta ou maré baixa, vocês terão acesso, poderão 
assistir e, consequentemente, dar uma contribuição 
para essa campanha.

A bela música de Bob Marley traduzida para o 
português diz: 

Em alto mar ou em águas rasas
Eu serei seu amigo
Serei seu amigo.
Na maré alta, ou na maré baixa 
Estarei ao seu lado
Estarei ao seu lado
(Eu a escutei rezando... rezando... re-

zando...)
Eu disse, escutei minha mãe.
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Ela estava rezando
E suas palavras
Ainda ecoam na minha cabeça.
Ela disse: “Uma criança nasceu neste 

mundo
Ela precisa de proteção.
Senhor, nos guie e nos proteja
Quando estivermos errados, por favor, 

nos corrija (quando estivermos errados, cor-
rija-nos)

E fique ao meu lado”.
Em alto mar ou em águas rasas
Serei seu amigo
Ele disse, “serei seu amigo”.
Na maré alta, ou na maré baixa, estarei 

ao seu lado
Estarei ao seu lado.
Eu disse que escutei minha mãe.
Ela chorava
E as lágrimas que ela derramou
Ainda ecoam na minha mente
Ela disse: “Uma criança nasceu neste 

mundo
Ela precisa de proteção.
Senhor, nos guie e nos proteja
Quando estivermos errados (quando es-

tivermos errados), por favor, nos corrija.
E, em alto mar, ou na beira da praia
Serei seu amigo
Serei seu amigo.
Eu disse na maré alta ou na maré baixa
Estarei ao seu lado
Estarei ao seu lado.

Quero aqui dar força e estimular o nosso Diretor-
-Geral da FAO, José Graziano da Silva, para que, neste 
momento, possa efetivamente coordenar esforços de 
todas as nações do mundo. Tenho a convicção de que, 
coerente com os princípios e diretrizes que tem coloca-
do para o próprio Brasil, a Presidenta Dilma Rousseff, 
juntamente com os demais órgãos do Governo Brasi-
leiro, o Ministério das Relações Exteriores, o Ministério 
da Fazenda, o Ministério da Agricultura, da Indústria e 
Comércio, o Ministério do Desenvolvimento Social e 
outros, nossos Ministros e Ministras, sejam sensíveis 
e pensem em ações que efetivamente contribuam para 
acabar com a fome no continente africano e em todas 
as partes do nosso Planeta, a Terra.

Sejamos solidários. Pensemos como John Len-
non, autor de “Imagine”. 

Não pensemos em ter fronteiras que nos 
separem; 

Pensemos que todos nós devemos ser 
efetivamente solidários e fraternos com todos 
os povos do mundo.

Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

- SP) – Quero pronunciar um discurso e peço para a 
Senadora Marinor ocupar a Presidência.

A Srª Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente, 
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada 
pela Sra. Marinor Brito.

A SRA. PRESIDENTE (Marinor Brito. PSOL - PA) 
– Com a palavra a Senadora Marta Suplicy.

A SRA. MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – 
Prezados Senadores e Senadoras, Senadora Marinor, 
que preside a Mesa, inicialmente, quero falar brevemen-
te da indignação, pois me senti muito mal com como 
a imprensa lidou com o meu comportamento ontem.

Depois de presidir por horas a sessão, fui ao ba-
nheiro. Não fui me esconder no banheiro; fui porque 
havia uma necessidade de ir ao banheiro. Então, dizer 
que fui me esconder no banheiro é inaceitável. E, quan-
do saí, havia dez jornalistas, para a minha surpresa, 
pois não tinha visto jornalista quando fui ao banheiro. E 
fui perguntada sobre acontecimentos acerca dos quais 
eu já tinha me manifestado para a primeira jornalista 
que me abordou.

Então, simplesmente, disse que não iria mais fa-
lar sobre o assunto, porque já tinha me manifestado e 
não sabia do que se tratava, frente àquilo que vimos 
todos pela imprensa. Colocando a minha indignação 
pela forma desrespeitosa como fui tratada, passo para 
outro assunto mais ameno. 

Quem cuidará de você? é uma coluna que fiz, 
na Folha de S.Paulo, que fala sobre o problema dos 
idosos no Brasil. 

Em 2030, os idosos brasileiros serão, segundo 
o IBGE, quase tão numerosos quanto os jovens. Essa 
é uma notícia positiva, pois estamos vivendo mais, e 
preocupante, pois não existe planejamento no aten-
dimento adequado aos cuidados necessários que tal 
população exige – sejam médicos, domiciliares, de 
lazer, de alternativas profissionais. 

O problema do idoso não é somente brasileiro. 
Os países desenvolvidos também estão diante de uma 
situação complicada, só que muitos estão enfrentando 
o desafio há muito tempo. Alguns até conseguiram um 
planejamento exitoso.

Em 2030, os Estados Unidos terão 72,1 milhões 
de adultos acima de 65 anos, mais que o dobro do nú-
mero de idosos em 2005. Os americanos têm uma re-
gra: poupam para chegar à terceira idade em condições 
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de vivem em algum lugar planejado, em comunidade. 
Os que podem planejam essa independência e essa 
assistência que a terceira idade vai exigir. 

Na França, com grande número de idosos soli-
tários, a ex-Ministra do Trabalho Martine Aubry, agora 
pré-candidata à presidência da França e a quem tive 
o prazer de conhecer há muito tempo, ainda Deputada 
Federal, criou um programa – com o qual fiquei encan-
tada – que capacitava jovens a serem visitadores de 
idosos. Eles faziam as compras para os idosos, porque 
muitas vezes os idosos – e isso existe também na ci-
dade de São Paulo; tentei fazer na cidade, mas não foi 
possível, não tive tempo – moram no centro, em predi-
nhos, e não conseguem descer as escadas. Quando 
chegam às calçadas, as calçadas têm buracos. Não 
conseguem, não têm a saúde necessária para fazer as 
compras de supermercados. O que acontece? Passam 
inanição. São idosos que vivem de leite e banana, que 
não conseguem se alimentar adequadamente. Não 
conseguem, quando têm consulta médica, pegar um 
ônibus, porque não têm um familiar para levá-los. Pegar 
um ônibus na terceira idade, andar sozinho e pegar um 
ônibus, todos sabem, é muito difícil. Na cidade de São 
Paulo, nem se fala. Então, esses jovens acompanham o 
idoso na consulta médica, fazem uma caminhada com 
o idoso, porque a saúde requer, fazem as compras do 
supermercado para o idoso e, muitas vezes, quando 
têm um treinamento adequado, podem até tirar a pres-
são, fazer um tipo básico de trabalho e até dar banho 
no idoso. Esse Programa da Ministra Aubry foi muito 
interessante e é uma forma de nós podermos auxiliar, 
através do Município, porque é uma ação municipal, 
esses milhares de idosos que não têm família ou, se 
têm, a família não está lá para poder ajudá-los. 

Nós sabemos que isso mudou no Brasil e no 
mundo. Antigamente um idoso tinha gente para tomar 
conta dele, a família tomava conta. A família não, a mu-
lher tomava conta. A filha solteira deixava de ter uma 
profissão para ficar cuidando do pai idoso ou da mãe 
idosa. Depois, as coisas foram evoluindo e geralmente 
um dos filhos, geralmente a mulher, leva o genitor ou 
a genitora para a sua casa de casada e cuida desse 
idoso. Mas isso também está mudando, porque essa 
mulher hoje trabalha, e os lares hoje precisam de dois 
orçamentos, de dois salários. Ela não tem mais condi-
ção de cuidar do pai, do idoso. 

E aí o que nós vemos é que o idoso está abso-
lutamente desprotegido. Quantas vezes a gente ouve 
pedidos: Por que não existe quase que como uma 
creche para o idoso, em que ele possa ser ali deixado 
de manhã e ser retirado à tarde? Podemos encontrar 
várias formas de planejar, em situações específicas, 
concretas, esse cuidado com a pessoa idosa, que 

hoje, com a mudança familiar, incita um pensar novo 
que nós temos que agilizar.

A Constituição de 1988 fez avanços importantes, 
mas envelhecemos em plena fase de desenvolvimen-
to de um País que está sendo construído em todas 
as áreas. A redução da pobreza é recente. Parte dos 
idosos é chefe de família e não tem como pensar em 
si mesmo. 

Aí também há um problema: nós não temos con-
dição de fazer como o povo americano, como vários 
povos, que começam uma poupança para a terceira 
idade. Muitas vezes o chefe de família não tem condi-
ção nem de pagar a conta do fim do mês, quanto mais 
fazer poupança para a terceira idade. E aí ele chega 
à terceira idade sem condições. Eu não estou nem fa-
lando da questão da fila de remédios, da fisioterapia 
que ele não pode. 

Em São Paulo, a Prefeitura criou o CEU, centro 
que abrigava muitos programas para a terceira idade, 
como hidroginástica em suas piscinas, ioga, dança, 
que não são o fundamental da vida, mas sabem que 
isso teve um impacto na depressão. 

Inclusive, nos telecentros que criamos, que são 
centros onde se pode utilizar o computador e ter aula 
gratuita, nas regiões mais pobres da cidade, a popu-
lação idosa começou a comparecer, e houve redução 
de remédios antidepressivos nos postos de saúde da-
quelas regiões. Nós demoramos a perceber, mas foi 
muito interessante essa relação. Muitas vezes o idoso 
nem é incentivado para tal, ou porque não tem onde 
fazer caminhada perto da sua casa ou porque ele não 
imagina que ele possa ir a um telecentro.

Lembro-me de que, na primeira vez que visitei 
um telecentro, o primeiro, havia uma senhora idosa. 
Ele deveria ter uns setenta e poucos anos e estava 
ali. Eu fiquei surpresa, porque, geralmente, é difícil 
essa faixa etária buscar alguma coisa tão nova em um 
lugar que estava sendo inaugurado. E eu comentei: 
“Que interessante, a senhora quer aprender mexer no 
computador.” Olha, isso faz uns dez anos, e ela disse 
assim: “Eu vim inscrever a minha neta para o curso, 
mas a moça me perguntou se eu queria me inscrever 
e eu achei que, se eu posso, eu quero!” Eu perguntei: 
“Como está sendo?” E ela falou assim: “Ah, está sendo 
muito bom. Todos os neurônios começaram a funcio-
nar.” Daí, a diminuição dos remédios antidepressivos.

Então, quanto à questão do idoso, há uma gama 
gigantesca em que nós podemos fazer intervenção, não 
só na área de remédio, nessas áreas em que sabemos 
que faltam também geriatras e tudo o mais, mas nas 
áreas em que os próprios Municípios podem se posi-
cionar e podem ajudar essa comunidade.
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Sei que o Governo tem tido essa preocupação, 
mas nós devemos ampliar essa preocupação também 
para o Governo Federal poder auxiliar prefeituras que 
estejam interessadas em projetos inovadores a se 
apropriar de programas que possam, realmente, aju-
dar os nossos idosos.

Muito obrigada, Senadora Marinor. 
Era isso que eu tinha a falar.
A SRA. PRESIDENTE (Marinor Brito. PSOL – PA) 

– Passo novamente a direção da sessão à Senadora 
Marta Suplicy.

A Srª Marinor Brito deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pela Sra. Marta 
Suplicy, 1ª Vice-Presidente.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Obrigada, Marinor.

Acho que é você agora.
Com a palavra, a Senadora Marinor, para uma 

comunicação de liderança. Em seguida, nós teremos 
o Senador Cyro Miranda, que trocou com a Senadora 
Ana Amélia.

A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA. Como 
Líder. Com revisão da oradora.) – Os problemas estão 
se avolumando e o tempo é curto para tanta denúncia 
para tanto pedido de informação e para tanta busca 
de solução.

Nós estamos pedindo, em caráter de urgência, ao 
Ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota, e 
à Ministra Maria do Rosário, da Secretaria de Direitos 
Humanos, em nome da CPI do Tráfico Humano, que 
recebam imediatamente as Senadoras que compõem 
a CPI para tratar da extradição de duas crianças brasi-
leiras que estão em Portugal de forma ilegal, que foram 
traficadas da Bahia. A Senadora Lídice e a Senadora 
Vanessa Grazziotin fizeram uma manifestação mais 
aprofundada sobre este tema.

Mas digo aqui da nossa reivindicação e que não 
aceitamos que o Brasil, que o Governo Federal, que 
o Ministério das Relações Exteriores não assumam 
uma postura firme, do ponto de vista da diplomacia 
internacional e do ponto de vista político, para trazer e 
devolver ao Brasil, devolver à Bahia os filhos brasilei-
ros que foram roubados de uma mãe, de uma mulher 
humilde, que é uma trabalhadora, que paga seus im-
postos e que foi enganada quando foi levada à Bahia.

Queria aqui rapidamente, Senadora Marta, fa-
lar de uma questão que está pouco discutida nesta 
Casa, está pouco discutida no Congresso. E estamos 
aí diante de muitos escândalos. O PSOL tomou a ini-
ciativa. Esperamos aprovar nas nossas comissões, 
na terça-feira, o requerimento do Senador Randolfe 
para ouvir o Ministro dos Transportes. Lá na Câmara 

Federal, esperamos também que tenha êxito a mobi-
lização política que faz o PSOL para tentar passar a 
limpo pelo menos este caso de denúncia de escândalo 
de corrupção.

Mas aqui, no Senado Federal, estamos em vias 
de desperdiçar um valor muito alto, que vai custar mui-
to aos cofres públicos brasileiros, que diz respeito à 
terceirização de serviços de transportes de aluguel de 
81 veículos zero quilômetro ao preço de, aproximada-
mente, R$1,8 mil ao mês por cada veículo, totalizando 
R$145.800,00 ao mês e R$1.749.600,00 ao ano. 

O Senado Federal está jogando o suado dinheiro 
do contribuinte brasileiro na lata do lixo.

Quero demonstrar aqui o absurdo desta situação 
e espero sinceramente que a Mesa Diretora, o Presi-
dente José Sarney possa anular e revogar imediata-
mente a licitação objeto do Processo nº 009261/11-7, 
impedindo a realização desse absurdo que será come-
tido contra os cofres públicos. Reitero que a frota atual 
do Senado de veículos Fiat Marea, de propriedade do 
Senado, se encontra em bom estado de conservação, 
atendendo de forma eficiente os Senadores e as Se-
nadoras. A oficina funciona, o serviço é de qualidade 
e temos excelentes profissionais na área.

A senadora fez questão de dialogar com alguns 
senadores que consideram que a frota não está em 
boas condições e que a mesma necessita ser troca-
da. Disse que, neste caso, caberia uma pura e simples 
operação matemática para a comprovação de que a 
terceirização é um desperdício. Em apenas três anos 
e dois meses de aluguel dos veículos, o dinheiro gasto 
daria para comprar uma frota de 81 veículos “zero qui-
lômetro”, de qualquer modelo e fabricante, nos padrões 
de qualidade, segurança, luxo e conforto exigidos nas 
especificações do edital. 

Fui informada da visita realizada, ainda esse mês 
de julho de 2011, ao setor de transportes, que contou 
com a presença dos Senadores Cícero Lucena, Cris-
tovam Buarque, Gim Argello e Rodrigo Rollemberg. 
Gostaria de indagar a V. Exªs a que conclusões che-
garam sobre o destino dos trabalhadores do setor de 
transportes e que garantias existem para manutenção 
de seus serviços e empregos. 

O tempo é muito curto, Srs. Senadores e Srªs 
Senadoras, mas estou encaminhando, além desse 
pedido ao Presidente do Senado, uma representação 
à Procuradoria Geral da República. Porque não é jus-
to, com tantas dificuldades dos servidores públicos, 
que, hoje estão em greve aqui, visitando o Congresso, 
funcionários do serviço público federal, estão aqui os 
bombeiros e os policiais federais tentando aprovação 
da PEC 300, são milhares de traballhadores e de tra-
balhadoras neste País... a própria falta de estrutura e 
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de condições de trabalho dos servidores do próprio 
Senado, a limitação que temos.

(Interrupção do som.)

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Senadora, temos que começar a Ordem do 
Dia. O Presidente Sarney chegou.

A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Sem 
ter não mais que um assessor na Liderança da nossa 
bancada para atender a mais de sete Comissões de 
que participamos, eu e o Senador Randolfe. Falta de 
estrutura. E a gente vê a possibilidade de gasto de um 
dinheiro que vai só alimentar os interesses particulares, 
os interesses dos que se envolvem diretamente com 
alguns setores que têm poder aqui, nesta Mesa Diretora.

Quero deixar aqui o meu repúdio, o meu pro-
testo e pedir ao Presidente Sarney que revogue esse 
processo licitatório, pois, se isso não acontecer, nós 
vamos monitorar e tentar apurar isso na Procuradoria 
da República. 

O Senado Federal não tem o direito de jogar di-
nheiro público no lixo.

Muito obrigada, Srª Presidente.

Durante o discurso da Sra. Marinor Brito, 
a Sra. Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente, deixa 
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. José Sarney, Presidente.

O SR. JOÃO DURVAL (Bloco/PDT – BA) – Sr. Pre-
sidente, gostaria de fazer uma comunicação inadiável.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – V. Exª tem a palavra.

O SR. JOÃO DURVAL (Bloco/PDT – BA. Para 
uma comunicação inadiável. Com revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, aconteceu algo que é um verdadeiro 
absurdo: a prisão de 38 pessoas aqui em Brasília. Eu 
só conheço um, Colbert Martins, Deputado Federal por 
três legislaturas e que agora foi nomeado para servir 
no Ministério da Justiça. 

Na verdade, uma leitura atenta do noticiário a 
respeito da Operação Voucher, no que diz respeito à 
suposta participação de Colbert Martins Filho, mostra 
que neste ponto a Polícia Federal exagera. 

O convênio suspeito vem desde 2009, três par-
celas já haviam sido pagas, as prestações de contas 
feitas, nenhuma dúvida levantada sobre elas. E então, 
com parecer favorável do setor jurídico do Ministério 
do Turismo, cai na mesa de Colbert, Secretário Na-
cional de Programas e Desenvolvimento do Turismo, 
o processo de pagamento da quarta e última parcela 
do convênio. Ele, no cargo havia menos de duas sema-
nas, Sr. Presidente, olha a papelada, que nada apon-
ta de errado ou duvidoso – pelo contrário –, e assina. 

Dali, o papel teria de ir ainda à mesa do Ministro para 
receber a assinatura deste. 

Ética e juridicamente não há dúvida de que Col-
bert vai sair desta como um inocente injustiçado. 

Ele é meu adversário em minha terra, Feira de 
Santana. Nós fazemos política dentro da ética. O Col-
bert é um rapaz sério, médico, casado com uma médi-
ca, de maneira que ele não precisa receber propina de 
ninguém, porque ele não é desse tipo, ele é um homem 
sério e a Polícia Federal faz uma prisão como esta.

Há pouco, vi na televisão que o juiz que decretou a 
prisão preventiva das 38 pessoas suspeitas de estarem 
envolvidas, este juiz se arrependeu e, há pouco, pediu 
para sair desse processo e que indicassem outro juiz. 

Não é possível que em um País como este ainda 
se perpetrem atos desta forma.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 

Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Senador Walter Pinheiro.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, que-
ro aqui, na mesma linha que levantou o Senador João 
Durval, além de endossar as suas palavras, falar, inclu-
sive, desse posicionamento que já havíamos assumido 
desde a primeira hora, tanto eu, o Senador João Dur-
val, a Senadora Lídice e creio, Senador José Sarney, 
Presidente, que todos os baianos que convivem e que 
conviveram com o Deputado Colbert.

Não é possível... Eu até usei uma expressão, 
Senador Sarney, de que nesses casos muita gente 
costuma dizer o seguinte: “Posso até me enganar, se 
as provas aparecerem depois”. Neste caso de Colbert 
não há como se enganar, não há como se enganar, 
não há a menor hipótese, não é da índole, não é da 
postura, não é do comportamento nem é do caráter 
do Deputado Colbert Martins esse tipo de prática que 
tentaram atribuir a ele como sendo, inclusive, a prática 
que justificou – segundo quem assim julgou – a forma 
absurda como Colbert foi preso. Algemar alguém!?

O Ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal 
Federal, chegou, inclusive, a se posicionar publica-
mente, até porque já havia uma decisão do Supremo 
sobre essa questão. Ora, é inaceitável. 

E o Senador João Durval coloca outro elemento 
importantíssimo. O Secretário Colbert Martins, no Mi-
nistério, executou a parcela de um convênio que por 
três vezes já havia sido efetivamente autorizado.

Será que alguém que estava apurando não podia 
ter comunicado ao Ministério que havia um processo 
de apuração e que havia desconfiança, Senador Jor-
ge Viana, em relação a esse processo, para que fosse 
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suspenso? Ou deixaram que isso corresse como uma 
pegadinha? O que é isto? Não dá para ser desse jeito.

Se é de 2009, se isso estava sendo apurado, o 
Ministro, o Ministério, os secretários deveriam ser avi-
sados que aquele tipo de convênio deveria ser sus-
penso. E não fazer o que fizeram.

E aqui eu quero, mais uma vez, para encerrar, 
Presidente Sarney, dizer que não há nenhuma neces-
sidade de se falar da vida de Colbert Martins. A sua 
vida, por si só, é o testemunho; o seu comportamento 
é o aval daquilo que nós aqui estamos tentando falar 
para o Brasil inteiro. Eu só sinto, Presidente Sarney, 
porque sobre um episódio como esse agora, meu pai 
é que costumava dizer assim: isso é travesseiro de 
pena. Se você joga o travesseiro para cima, você cata 
as penas; o travesseiro, nunca mais. 

Imagine agora a família, filhos, Senador João 
Durval, esposa. Porque esses pagam mais do que 
qualquer um de nós.

Portanto, fica aqui o nosso repúdio a essa atitu-
de, e exigimos imediatamente a liberação do ex-de-
putado Colbert Martins, para que se possa, inclusive, 
reparar o erro. É óbvio que outras medidas por todos 
nós serão tomadas para que essa reparação seja fei-
ta devidamente.

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Pela 
ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Senador Aécio Neves.

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente José 
Sarney, eu devo dizer que, com grande satisfação, 
hoje, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, a partir de uma iniciativa de V. Exª, a PEC nº 11, 
que busca regular, que busca reorientar o trâmite das 
medidas provisórias nesta Casa, chegou a um enten-
dimento unânime naquela instância congressual, e ti-
vemos oportunidade de, ainda com alguns acréscimos, 
aprovar um texto que foi consagrado na Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania e que todos consi-
deraram, Sr. Presidente, um extraordinário avanço. Se 
não, talvez, na profundidade que nós gostaríamos, mas 
na direção correta. 

Nós tivemos a participação, na construção des-
se novo texto, de parlamentares de absolutamente 
todos os partidos. Não se trata mais de um relatório 
do Senador Aécio, permita dizer, tampouco apenas 
da proposta do Presidente Sarney que a originou. Foi 
um trabalho de várias mãos, de muitos parlamentares 
que aqui estão, Senadores que participaram desse 
entendimento, ontem, até tarde da noite. Assim, em 
razão da relevância da matéria, já que dessa decisão 
dependerá o trâmite das futuras medidas provisórias 

que aqui chegarão, e tendo sido consagrado o entendi-
mento unânime na Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, eu solicito a V. Exª, obviamente ouvido 
o Plenário, ouvido as Lideranças, mas acredito, pelos 
contatos que fiz, não haverá nenhuma objeção para 
que V. Exª possa promover a quebra do interstício a 
fim de que essa matéria possa ser votada ainda na 
tarde de hoje e, imediatamente, enviada à Câmara 
dos Deputados.

Já, de público, faço a V. Exª o apelo que já fiz de 
forma privada, para que V. Exª conduza, junto ao Pre-
sidente da Câmara dos Deputados, Deputado Marco 
Maia, junto às Lideranças da Câmara dos Deputados, 
o entendimento para que essa matéria retorne o mais 
rapidamente ao possível ao Senado Federal, se pos-
sível, sem alterações, já que a nova proposta preserva 
a intenção originária de V. Exª de garantir um tempo 
mínimo para a tramitação da matéria no Senado da 
República, que ficou em 30 dias contra 80 dias na Câ-
mara dos Deputados. 

Garante que as Comissões de Constituição e 
Justiça das duas Casas tenham oportunidade de, no 
prazo de até dez dias, discutir a admissibilidade des-
sas medidas provisórias como prevê a Constituição, e 
o Plenário, como deve ser, em ultima instância, delibe-
rará sobre o texto dessa medida provisória.

Acrescentando, Sr. Presidente, que constituciona-
lizamos a vedação àquilo que aqui se costuma chamar 
de contrabando: a proibição que uma medida provisória, 
durante seu processo de discussão, incorpore temas 
estranhos ao objeto inicial que a justificava.

Portanto, Sr. Presidente, repito, se não aquilo que 
nós buscávamos, quero dizer que é um avanço subs-
tancial, e permitirá que os Senadores da República 
tenham a oportunidade de discutir com algum tempo, 
com alguma profundidade as medidas provisórias que 
aqui chegarão, o que não vem ocorrendo até hoje.

É a solicitação que faço a V. Exª, cumprimentan-
do-o, Presidente Sarney. Não fosse à iniciativa de V. 
Exª, não teríamos tido a oportunidade de discutir com 
a profundidade que discutimos e de apresentar aquilo 
que é extremamente raro – por isso deve ser saudado 
–, que é uma matéria dessa complexidade ser aprova-
da de forma absolutamente convergente.

Agradeço aos Líderes do Governo, aqui o Líder 
Jucá, aos parlamentares da base e aos companheiros 
da oposição pela capacidade que tiveram de convergir 
em torno do resgate das prerrogativas do Congresso 
Nacional.

Obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Quero me congratular com a Comissão de 
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Constituição, Justiça e Cidadania e com V. Exª, que 
tem lutado tanto para que essa medida seja votada.

Quero dizer que nós temos sobre a mesa um re-
querimento, na forma regimental, requerendo a dispen-
sa de interstício para que possamos, então, incluir em 
pauta e votar a emenda constitucional que está vindo 
da Comissão de Constituição e Justiça.

Não havendo objeção, ela será incluída em pauta.
Vamos votar a primeira medida provisória e, em 

seguida, poderemos votar o requerimento e a inclu-
são em pauta.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – 

ORDEM DO DIA

Item 1:

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  
Nº 19, DE 2011 

(Proveniente da Medida Provisória nº 529, de 2011)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 19, de 2011, que altera 
os arts. 21 e 24 da Lei 8.212, de 24 de julho 
de 1991, que dispõe sobre o Plano de Cus-
teio da Previdência Social, para estabelecer 
alíquota diferenciada de contribuição para o 
microempreendedor individual e do segurado 
facultativo sem renda própria que se dedique 
exclusivamente ao trabalho doméstico no âm-
bito de sua residência, desde que pertencente 
a família de baixa renda altera arts 16, 29, 72 e 
77 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, que 
dispõe sobre o Plano de Benefícios da Previ-
dência Social, para incluir o filho ou irmão que 
tenha deficiência intelectual ou mental como 
dependente, modificar a regra de cálculo do 
auxílio-doença e determinar o pagamento do 
salário maternidade devido à empregada do 
microempreendedor individual diretamente pela 
Previdência Social; altera o art. 20 e acrescen-
ta o art. 21-A à Lei 8.742, de 7 de dezembro 
de 1993, Lei Orgânica de Assistência Social, 
para alterar regras de benefício de presta-
ção continuada de pessoa com deficiência; e 
acrescenta os §§ 4º e 5º ao art. 968, da Lei 
nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código 
Civil, para estabelecer trâmite especial e sim-
plificado para o processo de abertura, regis-
tro, alteração e baixa do microempreendedor 
individual.(Proveniente da Medida Provisória 
nº 529, de 2011).

Concedo a palavra ao Senador Armando Monteiro, 
Relator revisor da matéria, para proferir o seu parecer.

PARECER Nº 754, DE 2011 – PLEN

O SR. ARMANDO MONTEIRO (PTB – PE. Para 
proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, chega ao exame desta 
Casa o Projeto de Lei de Conversão nº 19, de 2011, 
proveniente da Medida Provisória nº 529, de 7 abril de 
2011. A norma original alterava a Lei nº 8.212/1991, no 
tocante à contribuição previdenciária do Microempre-
endedor Individual, que foi reduzida de 11% para 5%.

Como se sabe, de acordo com a Lei Complemen-
tar nº 123, de 2006, o Microempreendedor Individual 
é o empresário com receita bruta de até R$36.000,00 
por ano, sem participação em outra empresa como 
sócio ou titular, podendo, no entanto, ter um emprega-
do contratado que receba o salário mínimo ou o piso 
da categoria.

Para fins previdenciários, o microempreendedor 
individual contribui com 11% sobre o valor do salário 
mínimo mensal, abrindo mão de obter aposentado-
ria por tempo de contribuição, podendo aposentar-se 
apenas por idade. A partir de 1º de maio, data em que 
a medida provisória passou a produzir efeitos, o mi-
croempreendedor individual passou a contribuir com 
apenas 5% sobre o valor do salário mínimo mensal, o 
que corresponde a R$27,25. 

Permanece, no entanto, a possibilidade de com-
plementação, caso o microempreendedor individual 
pretenda usar seus recolhimentos para fins de aposen-
tadoria por tempo de contribuição. A complementação 
é feita mediante o recolhimento da diferença entre o 
percentual pago e o percentual de 20% sobre o valor 
do salário mínimo, acrescido de juros sobre as parce-
las pretéritas em relação ao momento da opção. As-
sim, a alíquota de complementação será de 9% para 
as contribuições recolhidas até abril de 2011, antes 
da vigência da medida provisória e, de 15% para os 
meses posteriores.

Destaque-se que, de acordo com a Exposição 
de Motivos que acompanha a medida provisória, com 
relação ao art. 14 da Lei Complementar nº 101, de 4 
de maio de 2000, ou seja, a Lei de Responsabilidade 
Fiscal, a renúncia de receita decorrente da edição da 
proposta do Governo seria de R$276 milhões para 
o ano de 2011 e de R$414 milhões para os anos de 
2012 e 2013. Nos termos dos motivos justificadores 
essa renúncia seria compensada.

Mais adiante está especificado como esses va-
lores serão devidamente compensados. Devido ao au-
mento de alíquotas do IOF incidentes sobre operações 
de câmbio para ingresso de recursos no País, sob a 
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forma de empréstimos externos e os ganhos de receita 
decorrentes da atualização de preços de referência, 
para fins de tributação das chamadas bebidas frias – 
cerveja, refrigerante, água, entre outras. 

A proposição foi aprovada pelo Plenário da Câ-
mara dos Deputados, no dia 6 de julho de 2011, com a 
aprovação da Emenda nº 02 e rejeição das Emendas 
nºs 1, 3, 6, 8 e 9. Sobre as Emendas nºs 4, 5, 7 e 10, 
não houve manifestação em face do indeferimento li-
minar da Presidência daquela Casa (versavam sobre 
matéria estranha ao conteúdo da medida provisória 
em análise).

Em decorrência da aprovação da matéria, sob a 
forma de projeto de lei de conversão, foram promovidos 
acréscimos no conteúdo inicial da medida provisória, 
relacionados à seguridade social ou de incentivo à 
formalização dos microempreendedores individuais, 
temas do objeto original da medida provisória. Entre 
as mudanças relevantes destacamos:

1 – a previsão de alíquota reduzida para 5%, em caso 
de opção pela exclusão do direito ao benefício 
de aposentadoria por tempo de contribuição, foi 
estendida aos segurados facultativos sem renda 
própria que se dediquem exclusivamente ao tra-
balho doméstico no âmbito de sua residência (do-
nas de casa), desde que pertencentes a família 
de baixa renda. Também para esses contribuintes 
foi mantida a possibilidade de complementação 
de recolhimentos.

2 – para ser considerado de baixa renda a família do 
segurado deverá estar inscrita no Cadastro Úni-
co para Programas Sociais do Governo Federal 
– CadÚnico, com renda mensal de até dois sa-
lários mínimos.

3 – fica vedada a contratação, por empregador do-
méstico, de microempreendedor individual, sob 
pena de sujeição às obrigações trabalhistas, tri-
butárias e previdenciárias.

4 – pagamento do salário-maternidade, diretamente 
pela Previdência Social, das empregadas de mi-
croempreendedores individuais, quando a regra 
atual é que o microempreendedor individual reali-
ze esse pagamento para posterior compensação.

5 – entre os dependentes previstos na legislação pre-
videnciária, foram incluídos os filhos e irmãos, 
com deficiência intelectual ou mental, que os 
torne absoluta ou relativamente incapazes, as-
sim declarado judicialmente. Há normas também 
sobre a cessação ou manutenção dos benefícios 
recebidos por esses dependentes e redução da 
pensão, caso o dependente exerça atividade 
remunerada.

6 – alterações na Lei nº 8.742, de 7 de dezembro 
de 1993 (Lei Orgânica da Assistência Social), 
para incluir as deficiências mentais entre aque-
las passíveis de conferir direito a Benefício de 
Prestação Continuada (BPC). A remuneração da 
pessoa com deficiência, na condição de apren-
diz, não entra no cálculo da renda familiar para 
fins de recebimento do benefício assistencial. Há 
também normas sobre a suspensão do benefício 
quando a pessoa com deficiência exercer ativi-
dade remunerada e possibilidade de retorno ao 
benefício, sem nova perícia em caso de extinção 
da relação trabalhista, e mediante nova perícia, 
em qualquer hipótese. Na condição de aprendiz 
é permitido o recebimento concomitantemente 
do benefício e da remuneração (neste caso, li-
mitado a dois anos).

7 – Finalmente, altera-se o Código Civil para simplificar 
a abertura, registro, alteração e baixa do empre-
endedor individual (MEI). Esses procedimentos 
terão trâmite especial e simplificado, na forma a 
ser disciplinada pelo Comitê para Gestão da Rede 
Nacional para a Simplificação do Registro e da 
Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

II – Análise

Passo à análise da matéria.
Preliminarmente, examinemos a admissibilidade 

da proposta, nos termos do caput e do § 5º, do art. 
62, da Constituição Federal, que permite a sua adoção 
pelo Presidente da República nos casos de relevância 
e urgência.

Esses pressupostos são satisfeitos, uma vez que, 
na Exposição de Motivos nº 13, de 7 de abril de 2011, 
que acompanha a MPV, os Ministros de Estado da 
Fazenda, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
e de Previdência e Assistência Social justificam a edi-
ção do diploma tendo em vista que a proposição trata, 
certamente, de matéria relevante, qual seja, ampliar 
os incentivos à formalização, com o correspondente 
acesso aos benefícios previdenciários do microempre-
endedor individual.

A urgência para a edição do ato não deixa tam-
bém de estar presente diante da necessidade de se 
buscar o aumento do número de empreendedores in-
dividuais na economia formal, o que torna justificável 
a imediata vigência da nova regra.

E releva mais ainda, no atual momento de turbu-
lência econômica internacional, incentivos ao fortale-
cimento do empreendedorismo e do nosso mercado 
consumidor doméstico se fazem ainda mais urgentes 
e relevantes.
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A medida provisória está vazada em boa técnica 
legislativa, obedece aos devidos trâmites legislativos, 
não afronta o ordenamento jurídico vigente e respeita 
os balizamentos constitucionais próprios a esse ins-
trumento legislativo, consignados no art. 62 da Cons-
tituição Federal. A medida provisória não versa sobre 
as matérias relacionadas no inciso I, do § 1º, do refe-
rido artigo; não se enquadra nas hipóteses dos seus 
incisos II a IV; não se destina a regulamentar artigo da 
Constituição cuja redação tenha sido alterada por meio 
de emenda, respeitando-se, dessa forma, a vedação 
expressa no art. 246 da Carta Magna; e tampouco re-
presenta reedição, na mesma sessão legislativa, de 
medida provisória que tenha sido rejeitada ou que te-
nha perdido a sua eficácia por decurso de prazo (art. 
63, § 10, CF).

Quanto à adequação orçamentária e financeira 
da Medida Provisória nº 529, não há reparos a fazer. 
Sobre esses pressupostos, registre-se a análise efe-
tuada pelo nobre Relator na Câmara dos Deputados, 
em seu parecer, de que foram obedecidas todas as 
regras legais que abrangem a análise da repercussão 
na proposição sobre a receita ou a despesa pública 
da União, quais sejam, a Lei Complementar nº 101, 
de 2000, e a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2011.

Segundo o relatório aprovado pela Câmara dos 
Deputados, de autoria do eminente Deputado André 
Figueiredo:

A estimativa da renúncia de receitas para 
o ano em curso, bem como para os dois se-
guintes, foi informada pelo Poder Executivo 
na Exposição de Motivos, que acompanha a 
Medida Provisória, no valor de R$276 milhões 
(duzentos e setenta e seis milhões de reais) 
para o ano de 2011 e de R$414 milhões (qua-
trocentos e quatorze milhões de reais) nos 
anos de 2012 a 2013.

Ademais, foram apresentadas as seguin-
tes fontes de receitas para compensação da 
renúncia estimada: R$140 milhões, decorrentes 
da edição dos Decretos nºs 7.455 e 7.456, de 
2011; e R$136 milhões, decorrentes da edição 
do Decreto nº 7.457, que elevou a alíquota do 
Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio 
e Seguro ou Relativas a Títulos ou Valores 
Mobiliários – IOF, incidente sobre operações 
de câmbio para ingresso de recurso no País 
referente a empréstimos externos. A compen-
sação indicada totaliza R$276 milhões de re-
núncia estimada para 2011 e, como os efeitos 
dos referidos Decretos projetam-se para os 
anos seguintes, pode-se contar com a com-

pensação financeira equivalente para os anos 
de 2012 e 2013.

No tocante ao mérito, a proposição também 
deve ser acolhida, tendo em vista que o objetivo da 
redução da contribuição previdenciária é o de ampliar 
os incentivos à formalização, com o correspondente 
acesso aos benefícios previdenciários da categoria 
do microempreendedor individual. Na mesma linha, 
está a alteração que permite aos contribuintes faculta-
tivos de baixa renda, dedicados à atividade doméstica 
em domicílio, terem suas contribuições igualmente 
reduzidas.

Analisemos, então, na sequência, as disposições 
que constam do PLV nº 19, de 2011, que introduzem 
mudanças positivas na legislação da seguridade social 
e no Código Civil.

O Microempreendedor Individual que optar pela 
formalização e as seguradas facultativas sem renda 
própria, as donas de casa, que se dediquem exclu-
sivamente ao trabalho doméstico no âmbito da sua 
residência e que pertençam à família de baixa renda, 
poderão, mediante contribuição previdenciária mensal 
de R$27,25 (vinte e sete reais e vinte e cinco centavos), 
ter acesso à aposentadoria por idade, por invalidez, 
auxílio-doença, salário-maternidade, deixar pensão 
por morte para os seus dependentes, entre outros be-
nefícios do seguro social. Essa medida tem alcance 
incontestável. A formalização desses trabalhadores 
permitirá acesso ao crédito, inserção na cidadania e 
promoção pessoal e social.

Além disso, com relação ao item que beneficia, 
sobretudo, as donas de casa de baixa renda, o dis-
positivo visa a preencher lacuna legal que discipline 
a inclusão previdenciária dessa categoria de pessoas 
vulneráveis socialmente em resposta a um comando 
constitucional determinado pela Emenda Constitucio-
nal nº 47, de 2005, que previa que a lei disporá so-
bre sistema especial de inclusão previdenciária para 
atender os trabalhadores de baixa renda e aqueles 
sem renda própria, que se dediquem exclusivamente 
ao trabalho doméstico, no âmbito de sua residência, 
desde que pertencentes a famílias de baixa renda, 
garantindo-lhes acesso a benefícios de valor igual a 
um salário mínimo (inciso XII, do art. 201 da Consti-
tuição Federal).

Dentro dessa linha, o pagamento diretamente 
pelo INSS do salário-maternidade das empregadas 
dos microempreendedores é medida necessária, ten-
do em vista que os recolhimentos previdenciários a 
cargo do Microempreendedor Individual não atingem 
valor suficiente para permitir eventual compensação.

Também foi vedada a contratação de Microem-
preendedor Individual como empregado doméstico, 
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o que vem evitar possíveis distorções ou fraudes na 
utilização da legislação estimuladora do empreende-
dorismo individual.

Além disso, o Comitê para Gestão da Rede Na-
cional de Simplificação do Registro e da Legalização 
de Empresas e Negócios, como medida desburocrati-
zante e necessária, fica autorizado a promover a sim-
plificação das exigências, constantes do Código Civil, 
para os processos de abertura, registro, alteração e 
baixa do microempreendedor individual, tais como a 
dispensa de firma, assinatura autógrafa, capital, reque-
rimentos, informações relativas a estado civil e regime 
de bens, entre outros.

Essa é uma medida complementar importantís-
sima. Eu queria chamar a atenção das Srªs e dos Srs. 
Senadores, porque de nada adianta se incentivar a 
formalização do micro e do pequeno empreendedor 
por meio da redução de carga tributária se os trâmites 
burocráticos continuam a emperrar a nossa força em-
preendedora. Portanto, trata-se de uma ação comple-
mentar importantíssima, de caráter desburocratizante 
e simplificador.

Finalmente, foram incorporadas mudanças no sis-
tema de seguridade social para amparar um conjunto 
mais amplo de pessoas com deficiência. 

Nesse sentido, o Projeto de Lei de Conversão 
acrescentou importantes e válidas alterações legais 
na seguridade social para atualizar o conceito de pes-
soa com deficiência. Incluiu-se a noção constante na 
Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência 
e seu protocolo facultativo, que foi ratificada pelo Brasil 
com equivalência à emenda constitucional, nos termos 
do § 3º do art. 5º da Constituição Federal, por meio 
do Decreto Legislativo nº 186, de 9 de julho de 2008, 
e promulgada pelo Decreto nº 6.949, de 25 de agosto 
de 2009, de deficiência intelectual e mental.

Em consequência, o texto final aprovado na Câ-
mara traz a inclusão dessa modalidade de deficiência, 
entre aquelas que passarão a ser amparadas nos ins-
trumentos legais que regem a Previdência e a Assis-
tência Social. Assim, eles poderão ser dependentes 
previdenciários ou receber Benefícios da Prestação 
Continuada da Assistência Social, conforme a Lei nº 
8.742, de 1993, Lei Orgânica da Assistência Social.

Diversos ajustes também foram efetuados para 
que as pessoas com deficiência possam eventualmen-
te trabalhar sem perder benefícios, na perspectiva da 
melhoria psicossocial proporcionada pela inclusão 
produtiva.

Assim, é permitida a mera suspensão do benefício 
em caso de trabalho regular e o recebimento conco-
mitante do benefício com a remuneração, no caso do 
aprendiz, por até dois anos. Ocorre que a observação 

da realidade indica que as famílias têm medo de esti-
mular o trabalho das pessoas com deficiência, dados os 
riscos da perda do processo de benefício continuado, 
de benefício de prestação continuada. Isso acaba ini-
bindo a inserção social dessas pessoas e entravando, 
em última instância, o desenvolvimento pessoal dessa 
pessoa sujeita a tais condições. Afinal, é no mínimo 
questionável um benefício que inibe a reabilitação, 
reciclagem e recolocação no mercado de trabalho de 
trabalhadores com deficiência. De qualquer forma, a 
concessão dos benefícios dependerá de perícias que 
avaliem a deficiência e o grau de impedimento para 
o trabalho.

Enfim, o Projeto de Lei de Conversão nº 19, de 
2011, representa um conjunto de medidas demanda-
das pelos microempreendedores, pelas trabalhadoras 
do âmbito domiciliar de baixa renda e pelas pessoas 
portadoras de deficiência. É salutar que uma medida 
provisória que atentou para apenas um dos pontos 
da necessária reforma em diversos dispositivos da 
seguridade social, acabe servindo para a correção de 
inúmeras injustiças e dando forte impulso à inclusão 
social e econômica dos cidadãos com renda menor e 
mais dificuldades de acesso ao mercado de trabalho.

Eu gostaria de fazer um registro, por dever de 
justiça, de todos aqueles Parlamentares que contribu-
íram para que a esse projeto de conversão pudessem 
ser incorporados tão amplos benefícios de inquestio-
nável mérito social.

Eu gostaria, mais uma vez, de destacar o traba-
lho do eminente Relator na Câmara, Deputado André 
Figueiredo, e gostaria de assinalar a contribuição fun-
damental da então Senadora Gleisi Roffmann, hoje Mi-
nistra da Casa Civil, da nobre Senadora Angela Portela 
e das Deputadas Luci Choinacki e Benedita da Silva, 
que foram autoras da emenda que veio a ser acatada 
e que foi, também, objeto de aperfeiçoamento pelo 
ilustre relator da matéria na Câmara dos Deputados.

Então, por um dever de justiça, eu gostaria de 
compartilhar a satisfação de poder registrar essa im-
portante e inestimável contribuição.

Quero ainda destacar, por um dever de justiça, 
a contribuição do Deputado Romário e do Deputado 
Otavio Leite, que, lá na Câmara, puderam desempe-
nhar um papel fundamental, sobretudo na inclusão de 
pessoas com deficiência que vieram a ser, também, 
contempladas nesse projeto de conversão.

Registro, ainda, a contribuição do Senador Lin-
dbergh Farias, que sempre foi um interlocutor muito 
importante nessa matéria.

Portanto, a minha homenagem ao Deputado Ro-
mário, que está aqui presente, e ao nosso Senador 
Lindbergh.
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Quero também, por um dever de justiça, cum-
primentar o nosso colega, o nobre Senador José Pi-
mentel, que participou, desde a primeira hora, das 
articulações que resultaram nesse benefício e nesse 
incentivo à formalização de uma grande legião de mi-
cros e pequenos empreendedores, que agora passam 
a dispor dos benefícios previdenciários. 

Assim, à vista do exposto, manifestamo-nos pela 
admissibilidade e pela adequação econômico-financeira 
da Medida Provisória nº 529 e, no mérito, pela apro-
vação do Projeto de Lei de Conversão nº 19, de 2011, 
dela proveniente.

É esse o relatório, Sr. Presidente.
Muito obrigado.

É o seguinte o parecer na íntegra:

PARECER Nº 754, DE 2011

De Plenário, sobre o Projeto de Lei de 
Conversão n° 19, de 2011, proveniente da 
Medida Provisória n° 529, de 7 de abril de 
2011, que altera os arts. 21 e 24 da Lei n° 
8.212, de 24 de julho de 1991, que dispõe 
sobre o Plano de Custeio da Previdência 
Social, para estabelecer alíquota diferen-
ciada de contribuição para o microempre-
endedor individual e o segurado facultativo 
sem renda própria que se dedique exclusi-
vamente ao trabalho doméstico no âmbito 
de sua residência, desde que pertencente a 
família de baixa renda; altera os arts. 16, 72 
e 77 da Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991, 
que dispõe sobre o Plano de Benefícios da 
Previdência Social, para incluir o filho ou 
irmão que tenha deficiência intelectual ou 
mental como dependente e determinar o 
pagamento do salário maternidade devido 
à empregada do microempreendedor in-
dividual diretamente pela Previdência So-
cial; altera o art. 20 e acrescenta o art. 21-A 
à Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, 
Lei Orgânica da Previdência Social, para 
alterar regras do benefício de prestação 
continuada da pessoa com deficiência; e 
acrescenta os §§ 4° e 5° ao art. 968, da Lei 
n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código 
Civil, para estabelecer tramite especial e 
simplificado para o processo de abertura, 
registro, alteração e baixa do microempre-
endedor individual.

Relator-Revisor: Senador Armando Monteiro

I – Relatório

Chega ao exame desta Casa o Projeto de Lei de 
Conversão (PLV) n° 19, de 2011, proveniente da Me-
dida Provisória (MPV) n° 529, de 7 de abril dc 2011. A 
norma original alterava a Lei n° 8.212/1991, no tocante 
à contribuição previdenciária do Microempreendedor 
Individual (MEI), que foi reduzida de 11% para 5%.

Como se sabe de acordo com a Lei Comple-
mentar n° 123, dc 2006, o Microempreendedor Indi-
vidual é o empresário individual com receita bruta de 
até R$36.000,00 por ano, sem participação em outra 
empresa como sócio ou titular, podendo, no entanto, 
ter um empregado contratado que receba o salário 
mínimo ou o piso da categoria.

Para fins previdenciários, o MEI contribui com 
11% sobre o valor do salário mínimo mensal, abrindo 
mão de obter aposentadoria por tempo de contribuição, 
podendo aposentar-se apenas por idade. A partir de 
1° de maio, data em que a Medida Provisória passou 
a produzir efeitos, o MEI passou a contribuir com ape-
nas 5% sobre o valor do salário mínimo mensal, que 
corresponde a R$27,25.

Permanece, no entanto, a possibilidade de com-
plementação, caso o MEI pretenda usar seus reco-
lhimentos para fins de aposentadoria por tempo de 
contribuição. A complementação é feita mediante o 
recolhimento da diferença entre o percentual pago e 
o percentual de 20% sobre o valor do salário mínimo, 
acrescido de juros sobre as parcelas pretéritas em 
relação ao momento da opção. Assim, a alíquota de 
complementação será de 9% para as contribuições 
recolhidas até abril de 2011, antes da vigência da Me-
dida Provisória e, de 15% para os meses posteriores.

Destaque-se que, de acordo com a Exposição 
de Motivos que acompanha a Medida Provisória, com 
relação ao art. 14 da Lei Complementar nº 101, de 4 
de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), a 
renúncia de receita decorrente da edição da propos-
ta do Governo seria de R$276 milhões para o ano de 
2011 e de R$414 milhões nos anos de 2012 e 2013. 
Nos termos dos motivos justificadores esta renúncia 
seria compensada.

A proposição foi aprovada pelo Plenário da Câ-
mara dos Deputados, no dia 6 de julho de 2011, com 
a aprovação da Emenda n° 2 e rejeição das Emendas 
n° 1, 3, 6, 8 e 9. Sobre as Emendas nos 4, 5, 7 e 10, 
não couve manifestação em face do indeferimento li-
minar da Presidência daquela Casa (versavam sobre 
matéria estranha ao conteúdo da Medida Provisória 
em análise).

Em decorrência da aprovação da matéria, sob a 
forma de Projeto de Lei de Conversão, foram promovi-
dos acréscimos no conteúdo inicial da MPV, relaciona-

333ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2011



Agosto de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 32413 

dos à seguridade social ou de incentivo à formalização 
do MEI, temas do objeto original da Medida Provisória. 
Dentre as mudanças relevantes destacamos:

1. a previsão de alíquota reduzida para 5%, em caso 
de opção pela exclusão do direito ao benefício 
de aposentadoria por tempo de contribuição, foi 
estendida aos segurados facultativos sem renda 
própria que se dediquem exclusivamente ao tra-
balho doméstico no âmbito de sua residência (do-
nas de casa), desde que pertencentes a família 
de baixa renda. Também para esses contribuintes 
foi mantida a possibilidade de complementação 
de recolhimentos.

2. para ser considerado de baixa renda a família do 
segurado deverá estar inscrita no Cadastro Úni-
co para Programas Sociais do Governo Federal 
– CADÚNICO, com renda mensal de até dois 
salários mínimos.

3. fica vedada a contratação, por empregador domés-
tico, de Microempreendedor Individual – MEI, 
sob pena de sujeição às obrigações trabalhistas, 
tributárias e previdenciárias.

4. pagamento do salário-maternidade, diretamente 
pela Previdência Social, das empregadas de mi-
croempreendedores individuais, quando a regra 
atual é que o MEI realize esse pagamento para 
posterior compensação.

5. entre os dependentes previstos na legislação pre-
videnciária, foram incluídos os filhos e irmãos, 
com deficiência intelectual ou mental, que os 
torne absoluta  ou relativamente incapazes, as-
sim declarado judicialmente. Há normas também 
sobre a cessação ou manutenção dos benefícios 
recebidos por esses dependentes e redução da 
pensão, caso o dependente exerça atividade 
remunerada.

6. alterações na Lei n° 8.742, de 7 de dezembro de 
1993 (Lei Orgânica da Assistência Social) para 
incluir as deficiências mentais entre aquelas pas-
síveis de conferir direito a Benefício de Prestação 
Continuada (BPC). A remuneração da pessoa 
com deficiência, na condição de aprendiz, não 
entra no cálculo da renda familiar para fins de re-
cebimento do benefício assistencial. Há também 
normas sobre a suspensão do benefício quando 
a pessoa com deficiência exercer atividade remu-
nerada e possibilidade de retorno ao benefício, 
sem nova perícia em caso de extinção da relação 
trabalhista, e mediante nova perícia, em qualquer 
hipótese. Na condição de aprendiz é permitido 
o recebimento concomitante do benefício e da 
remuneração (neste caso, limitado a dois anos).

7. Finalmente, altera-se o Código Civil para simplificar 
a abertura, registro, alteração e baixa do empre-
endedor individual (MEI). Esses procedimentos 
terão trâmite especial e simplificado, na forma a 
ser disciplinada pelo Comitê para Gestão da Rede 
Nacional para a Simplificação do Registro e da 
Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

II – Análise

Preliminarmente, examinemos a admissibilidade 
da proposta, nos termos do caput e do § 5º, do art. 
62, da Constituição Federal (CF), que permite a sua 
adoção pelo Presidente da República nos casos de 
relevância e urgência.

Esses pressupostos são satisfeitos, uma vez que, 
na Exposição de Motivos (EM) n° 13, de 7 de abril de 
2011, que acompanha a MPV, os Ministros de Estado 
da Fazenda, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
e de Previdência e Assistência Social, justificam a edi-
ção do diploma tendo em vista que a proposição trata, 
certamente, de matéria relevante, qual seja, ampliar 
os incentivos à formalização, com o correspondente 
acesso aos benefícios previdenciários do microempre-
endedor individual.

A urgência para a edição do ato não deixa tam-
bém de estar presente diante da necessidade de se 
buscar o aumento do número de empreendedores in-
dividuais na economia formal, o que torna justificável 
a imediata vigência da nova regra.

A MPV está vazada em boa técnica legislativa, 
obedece aos devidos trâmites legislativos, não afronta o 
ordenamento jurídico vigente e respeita os balizamentos 
constitucionais próprios a esse instrumento legislativo, 
consignados no art. 62 da CF. A MPV não versa sobre 
as matérias relacionadas no inciso I, do § 1°, do refe-
rido art. 62; não se enquadra nas hipóteses dos seus 
incisos II a IV; não se destina a regulamentar artigo da 
Constituição cuja redação tenha sido alterada por meio 
de emenda, respeitando-se, dessa forma, a vedação 
expressa no art. 246 da Carta Política; e tampouco 
representa reedição, na mesma sessão legislativa, de 
MPV que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido a 
sua eficácia por decurso de prazo (art. 63, § 10, CF).

Quanto à adequação orçamentária e financeira 
da MPV n° 529, de 2011, não há reparos a fazer. So-
bre esses pressupostos, registre-se a análise efetu-
ada, pelo nobre Relator na Câmara dos Deputados, 
em seu parecer, de que foram obedecidas todas as 
regras legais que abrangem a análise da repercussão 
na proposição sobre a receita ou a despesa pública 
da União, quais sejam, a Lei Complementar n° 101, 
de 2000 e a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2011.
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Segundo o relatório aprovado pela Câmara dos 
Deputados:

A estimativa da renúncia de receitas para 
o ano em curso, bem como para os dois se-
guintes, foi informada pelo Poder Executivo 
na Exposição de Motivos, que acompanha a 
Medida Provisória, no valor de R$276 milhões 
(duzentos e setenta e seis milhões de reais) 
para o ano de 2011 e de R$414 milhões (qua-
trocentos e quatorze milhões de reais) nos 
anos de 2012 a 2013.

Ademais, foram apresentadas as seguin-
tes fontes de receitas para compensação da re-
núncia estimada: (i) R$140 milhões, decorren-
tes da edição dos Decretos n° 7.455 e 7.456, 
de 2011; e (ii) R$136 milhões decorrentes da 
edição do Decreto nº 7.457, de 2011, que ele-
vou a alíquota do Imposto sobre Operações de 
Crédito, Câmbio e Seguro ou Relativas a Títulos 
ou Valores Mobiliários — IOF, incidente sobre 
operações de câmbio para ingresso de recur-
so no País referente a empréstimos externos. 
A compensação indicada totaliza R$276 mi-
lhões de renúncia estimada para 2011 e, como 
os efeitos dos referidos Decretos projetam-se 
para os anos seguintes, pode-se contar com 
a compensação financeira equivalente para 
os anos de 2012 e 2013.

No tocante ao mérito, a proposição também deve 
ser acolhida, tendo em vista que o objetivo da re-
dução da contribuição previdenciária é o de ampliar 
os incentivos à formalização, com o correspondente 
acesso aos benefícios previdenciários da categoria do 
microempreendedor individual. Na mesma linha, está 
a alteração que permite aos contribuintes facultativos 
de baixa renda, dedicados à atividade doméstica em 
domicílio, terem suas contribuições reduzidas.

Analisemos, então, na sequência, as disposições 
que constam do PLV n° 19, de 2011, que introduzem 
mudanças positivas na legislação da seguridade social 
e no Código Civil.

O MEI que optar pela formalização e as segura-
das facultativas sem renda própria, que se dediquem 
exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito da 
sua residência e que pertençam a família de baixa 
renda, poderão, mediante contribuição previdenciária 
mensal de R$27,25 (vinte e sete reais e vinte e cinco 
centavos), ter acesso à aposentadoria por idade, por 
invalidez, auxílio-doença, salário-maternidade, deixar 
pensão por morte para os seus dependentes, entre 
outros benefícios do seguro social. Essa medida tem 
alcance social incontestável. A formalização desses 

trabalhadores permitirá acesso ao crédito, inserção 
na cidadania e promoção pessoal e social.

Dentro dessa linha, o pagamento diretamente 
pelo INSS do salário-maternidade das empregadas 
dos microempreendedores é medida necessária, tendo 
em vista que os recolhimentos previdenciários a car-
go do MEI não atingem valor suficiente para permitir 
eventual compensação.

Também foi vedada a contratação de MEI como 
empregado doméstico, o que vem evitar possíveis dis-
torções ou fraudes na utilização da legislação estimu-
ladora do empreendedorismo individual.

Além disso, o Comitê para Gestão da Rede Na-
cional de Simplificação do Registro e da Legalização 
de Empresas e Negócios – CGSIM, como medida 
desburocratizante e necessária, fica autorizado a pro-
mover a simplificação das exigências, constantes do 
Código Civil, para os processos de abertura, registro, 
alteração e baixa do microempreendedor individual, 
tais como a dispensa de firma, assinatura autógrafo 
capital, requerimentos, informações relativas à estado 
civil e regime de bens, dentre outros.

Finalmente, foram incorporadas mudanças no sis-
tema de seguridade social para amparar um conjunto 
mais amplo de pessoas com deficiência.

Nesse sentido, o PLV acrescentou importantes 
e válidas alterações legais na seguridade social para 
atualizar o conceito de pessoa com deficiência. Incluiu-
-se a noção constante na Convenção dos Direitos das 
Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo 
(ratificada pelo Brasil com equivalência à emenda cons-
titucional, nos ternos do § 3º do art. 5º, da Constituição 
Federal, por meio do Decreto Legislativo n° 186, de 9 
de julho de 2008, e promulgada pelo Decreto n° 6.949, 
de 25 de agosto de 2009), de deficiência intelectual 
e mental. Em consequência, o texto final aprovado na 
Câmara traz a inclusão dessa modalidade de defici-
ência, entre aquelas amparadas, nos instrumentos le-
gais que regem a Previdência e a Assistência Social. 
Assim, eles poderão ser dependentes previdenciários 
ou receber Benefícios da Prestação Continuada da 
Assistência Social, conforme a Lei n° 8.742, de 1993, 
Lei Orgânica da Assistência Social.

Diversos ajustes também foram efetuados para 
que as pessoas com deficiência possam eventualmen-
te trabalhar sem perder benefícios, na perspectiva da 
melhoria psicossocial proporcionada pela inclusão 
produtiva.

Assim, é permitida a mera suspensão do benefício 
em caso de trabalho regular e o recebimento conco-
mitante do benefício com a remuneração, no caso de 
aprendiz, por até dois anos. Ocorre que a observação 
da realidade indica que as famílias têm medo de esti-

335ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2011



Agosto de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 32415 

mular o trabalho das pessoas com deficiência, dados 
os riscos de perda do BPC. Isso acaba inibindo a in-
serção social dessas pessoas e entravando, em última 
instância, o desenvolvimento pessoal da pessoa sujeita 
a estas condições. Afinal, é no mínimo questionável 
um benefiício que inibe a reabilitação, reciclagem e 
recolocação no mercado de trabalho de trabalhado-
res com deficiência. De qualquer forma, a concessão 
dos benefícios dependerá de perícias que avaliem a 
deficiência e o grau de impedimento para o trabalho.

Enfim, o Projeto de Lei de Conversão n° 19, de 
2011, representa um apanhado de medidas deman-
dadas pelos inicroempreendedores individuais, pelas 
trabalhadoras do âmbito domiciliar de baixa renda e 
pelas pessoas com deficiência. É salutar que uma Me-
dida Provisória que atentou para apenas um dos pon-
tos da necessária reforma em diversos dispositivos da

seguridade social, acabe servindo para a correção 
de inúmeras injustiças e dando forte impulso à inclusão 
social e econômica dos cidadãos com renda menor e 
mais dificuldades de acesso ao mercado de trabalho.

III – Voto

Assim, à vista do exposto, manifestamo-nos pela 
admissibilidade e pela adequação econômico-financeira 
da Medida Provisória n° 529, de 2011, e, no mérito, 
pela aprovação do Projeto de Lei de Conversão n° 19, 
de 2011, dela proveniente.

Sala das Sessões, – Senador Armando Montei-
ro, Relator-Revisor.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Concluído o relatório.

A Presidência informa ao Plenário que o relatório 
é pelo atendimento dos pressupostos constitucionais 
de relevância e urgência e pela adequação financeira 
e orçamentária da medida provisória, nos termos do 
art. 8º, e, no mérito, pela aprovação do projeto de lei 
de conversão.

Em votação os pressupostos de relevância e ur-
gência, adequação financeira e orçamentária.

Estão inscritos para encaminhar a votação os 
Senadores Rodrigo Rollemberg, Lindbergh Farias e 
Alvaro Dias.

Com a palavra, o Senador Rodrigo Rollemberg.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 

DF. Para encaminhar a votação. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Parlamentares, muito 
rapidamente, só quero cumprimentar o Relator dessa 
matéria no Senado, Senador Armando Monteiro Neto, 
também cumprimentar o Relator dessa matéria na Câ-
mara, Deputado André Figueiredo, e ressaltar alguns 
aspectos extremamente positivos desse projeto de lei 
de conversão, que institui a alíquota de 5% para o se-

gurando facultativo sem renda própria que se dedique 
exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de 
sua residência e que pertença a família de baixa renda.

Quero também registrar a alteração na Lei 8.213, 
de forma a atualizar o conceito de pessoa com defi-
ciência na legislação de seguridade social, incluindo 
como beneficiários no regime geral da Previdência 
Social, na condição de dependentes do segurado ou 
como beneficiários de pensão por morte, os portadores 
de deficiência intelectual ou mental judicialmente con-
siderados como absoluta ou relativamente incapazes.

Quero também registrar, Sr. Presidente, a alte-
ração na Lei 8.742, de forma a regular a concessão 
do benefício previsto no artigo anterior, determinando 
que os graus de deficiência e de impedimento sejam 
também atestados por avaliação médica e social rea-
lizada por profissionais do INSS.

Outras alterações nessa lei se deram de modo a 
incentivar a capacitação profissional e o trabalho das 
pessoas com deficiência, que não perderão o direito 
de continuar a receber, por até dois anos, o benefício 
da prestação continuada, quando menores aprendizes, 
bem como o restabelecimento daquele benefício, no 
caso de cessação do trabalho ou da atividade empre-
endedora, sem necessidade de nova perícia médica 
para essa finalidade.

Convém ressaltar, Sr. Presidente, que, em seu re-
latório, o Deputado André Figueiredo disse que aquelas 
emendas por ele inseridas no texto do projeto de lei 
de conversão têm como objetivo estimular a inserção 
das pessoas com deficiência no mercado de trabalho 
e decorrem de uma ampla articulação com o Deputa-
do Romário, que tem sido um incansável lutador para 
assegurar a esse grupo populacional o efetivo exercí-
cio de seus direitos. 

Quero registrar que, hoje, no lançamento do site 
do Deputado Romário, o Relator na Câmara, Deputa-
do André Figueiredo, se referiu ao Deputado Romário 
como um verdadeiro co-relator dessa medida provisó-
ria. O Deputado Romário vem fazendo um excelente 
trabalho, não apenas na defesa das pessoas com de-
ficiência, mas também na cobrança de transparência 
nos gastos públicos relativos à Copa do Mundo. 

Portanto, quero, aqui, manifestar o apoio a esse 
projeto de lei de conversão, cumprimentando o Relator, 
Senador Armando Monteiro Neto, e, de forma muito 
especial, cumprimentando e parabenizando o Depu-
tado Romário pelo trabalho desenvolvido, ainda quan-
do essa medida provisória se encontrava na Câmara. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO) – Pela 

ordem, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Pela ordem, Senadora.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Para me inscrever 
para a discussão do mérito.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – V. Exª está inscrita.

Senador Lindbergh Farias com a palavra para 
encaminhar a votação.

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a Medida Provisória 
529 dá mais um passo rumo ao estímulo do empreen-
dedorismo no Brasil e à formalização do mercado de 
trabalho no Brasil. 

Essa é uma bandeira dos Presidentes Lula e 
Dilma, para a formação desse grande mercado de 
consumo de massa no País. Trinta e nove milhões de 
pessoas saíram das classes D e E e adentraram a 
classe média.

De acordo com o Ministério do Trabalho, entre 
2003 e 2010, o Brasil gerou 15 milhões de empregos 
formais. Com a economia em crescimento, no primeiro 
semestre de 2011, foram gerados 1 milhão e 400 mil 
empregos formais. 

Nesse processo de formalização do mercado 
de trabalho, o estímulo ao empreendedorismo é fun-
damental. 

Em 2006, o Governo Lula deu um importante pas-
so ao editar a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa.

Em 2008, outro passo foi dado, por meio da Lei 
Complementar nº 128/2008, com a criação do “empre-
endedor individual”. 

Eu vou, Srªs e Srs. Senadores, deixar o discurso 
pronto aqui de lado para entrar num tema, Presidente 
Sarney... Está, aqui, o nosso Deputado Romário, que 
fez um golaço na sua atuação como Deputado Fede-
ral na Câmara dos Deputados. Se alguém quiser dizer 
que isso é um jabuti, não é jabuti; seria um jabuti do 
bem, mas não é jabuti, porque a discussão está ligada 
à seguridade social. 

Eu, como o Romário, acabei, pelas circunstâncias 
que a vida me impôs, as alegrias que a vida trouxe – 
porque são alegrias –, virando Presidente da Comis-
são da Pessoa com Deficiência neste Senado Federal.

Pois bem, Srs. Senadores, o Deputado Romário, 
com a articulação dele, colocou alguns pontos sobre a 
pessoa com deficiência que vão trazer uma revolução 
na vida dessas pessoas. 

O primeiro ponto: infelizmente, no Brasil, há me-
nos de 300 mil pessoas com deficiência incluídas no 
mercado de trabalho formal. Menos de 300 mil. Há 
1,5 milhão de pessoas com deficiência que recebem 

o benefício da prestação continuada. Há uma luta 
histórica do movimento das pessoas com deficiência 
para desvincular as coisas, para a pessoa não perder 
o benefício da prestação continuada, definitivamente, 
quando conseguir um emprego. 

Pois bem, o Deputado Romário colocou isso, 
numa articulação – e eu quero agradecer ao Relator 
na Câmara, Deputado André Figueiredo –, e agora, 
com esse texto aprovado, a pessoa com deficiência 
que conseguir uma vaga no mercado de trabalho, se 
perder aquela vaga, voltará, imediatamente, a receber 
o benefício da prestação continuada. 

Sr. Presidente, há um outro ponto muito importan-
te: pensão por morte dos pais. Esse era outro proble-
ma, principalmente para as pessoas com deficiência 
intelectual ou mental. O que acontece hoje? Uma pes-
soa que tem Síndrome de Down, que recebe aquela 
pensão por morte dos pais, às vezes consegue um 
emprego temporário, geralmente um emprego de oito 
meses, um ano e meio, um emprego temporário. Se 
ela consegue esse emprego temporário, ela perde a 
pensão por morte dos pais. 

O Deputado Romário também conseguiu colocar, 
nessa medida provisória, que essas pessoas podem 
ser inseridas no mercado de trabalho sem perder a 
pensão por morte dos pais. 

Vai haver, sim, uma redução de 30%. 
Abre a possibilidade também – e eu quero con-

cluir –, de pessoas com deficiência intelectual e men-
tal receberem essa pensão por morte, acima dos 21 
anos de idade.

Quero encerrar a minha intervenção dizendo que 
a votação dessa medida provisória será um marco his-
tórico para a luta das pessoas com deficiência.

Antes, porém, quero, Romário, parabenizá-lo, 
porque o que você fez não é simples, é uma grande 
vitória, pois vamos conseguir, com isso aqui, colocar 
muita gente, que está na informalidade, com deficiên-
cia, no mercado de trabalho. Vamos conseguir criar 
vagas nesse mercado de trabalho. 

Quero parabenizar o seu esforço, na Câmara dos 
Deputados, e também agradecer ao Senador Armando 
Monteiro que, como Relator dessa importante medida 
provisória, deu destaque a esse...

(Interrupção do som.)

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – 
Hoje vai ser um dia histórico neste Senado Federal 
para as pessoas com deficiência.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PT – 

AP) – Com a palavra o Senador Alvaro Dias.
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O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, nós, que 
quase sempre comparecemos à tribuna para denun-
ciar a inconstitucionalidade de medidas provisórias e 
anunciar o voto contrário do nosso partido, hoje temos 
a satisfação de fazer exatamente o oposto: anunciar 
que o nosso partido aprova essa medida provisória.

Evidentemente, nós gostaríamos de poder votar, 
com esse conteúdo, um projeto de lei, mesmo que fosse 
em regime de urgência. A medida provisória é sempre 
dispensável. Mas, pela importância do conteúdo dessa 
matéria, nós somos forçados obviamente a aceitá-la 
sem restrições, votando inclusive simbolicamente, sem 
necessidade do chamamento ao voto nominal.

Essa medida provisória de que já se falou estimula 
a ampliação do trabalho formal, reduzindo a presença 
da economia informal. 

Promove, a Câmara, algumas alterações que 
aperfeiçoam a proposta, entre elas, a possibilidade 
de inclusão, como microempreendedor individual, das 
donas de casa, cuja renda familiar não ultrapasse dois 
salários mínimos. Com essa inclusão, as donas de casa 
passarão a usufruir de benefícios previdenciários, como, 
por exemplo, salário maternidade e auxílio-doença. 

Outra modificação relevante foi incluir dispositivo 
impedindo que o empregador doméstico contrate um 
trabalhador inscrito como empreendedor individual, de 
forma a se beneficiar da contribuição reduzida de 5%.

É importante ainda registrar a participação dos 
Deputados Otávio Leite, Eduardo Barbosa e, especial-
mente, do Deputado Romário, que, na Câmara dos 
Deputados, contribuíram, de forma significativa, para 
aperfeiçoar o texto, incluindo dispositivos visando a 
estimular a inserção das pessoas com deficiência no 
mercado de trabalho, garantindo-lhes os devidos be-
nefícios assistenciais.

Creio que é fazer justiça destacar a atuação do 
Deputado Romário, essencialmente voltada para ofe-
recer dignidade aos portadores de deficiência física. 

É bom ressaltar que, desde a Constituição de 
1988, a legislação brasileira avança. Mas existem vá-
cuos que podem ser preenchidos, e a ação do Depu-
tado, que elegeu como prioridade a sua atuação nessa 
área específica, já começa a produzir resultados, com 
essa medida em que ele, com sua capacidade de ar-
ticulação, com seu carisma na Casa onde atua como 
Parlamentar, contribuiu, decididamente, para que essa 
proposta chegasse ao Senado com esse aperfeiço-
amento, como, por exemplo, o caso de se contratar, 
como aprendiz, pessoa com deficiência sem a sus-
pensão do benefício de prestação continuada. Enfim, 
é uma medida provisória. 

A exemplo do que ocorreu no dia de ontem na 
Comissão de Assuntos Econômicos, quando se apro-
vou um projeto de lei de minha autoria, que obriga o 
sistema financeiro, os bancos do País, a adaptarem 
os seus equipamentos, em um ano, para incluir o sis-
tema braille, a fim de que os deficientes visuais pos-
sam também utilizar os caixas eletrônicos do sistema 
financeiro no País.

São avanços dessa natureza que engrandecem a 
atuação na vida pública, porque o exercício da função 
porque o exercício da função social é essencial em to-
das as atividades, e obviamente, tem de ser prioridade 
na atividade política.

É uma medida provisória – para concluir, Sr. Pre-
sidente –, meritória, que traz benefício para milhões 
de pequenos empreendedores individuais que atuam 
na informalidade. 

Aliás, qualquer proposta que reduza o volume, na 
economia, da atividade informal, que é uma atividade 
à margem, certamente é uma grande contribuição de 
aperfeiçoamento na legislação e de estímulo às ativi-
dades econômicas com o objetivo do desenvolvimento 
econômico e social do País.

O PSDB, portanto, aprova essa medida provisória.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Com a palavra a Senadora Marinor.
A senhora quer encaminhar na parte de pressu-

postos ou do mérito?
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA. Fora do 

microfone.) – Do mérito.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Do mérito.
Antonio Carlos Valadares. (Pausa.)
Terminada a lista de oradores, vamos submeter 

à votação.
Os que apoiarem, Senadoras e Senadores, os 

pressupostos de urgência e constitucionalidade, per-
maneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
Discussão da matéria, no mérito.
Tem a palavra a Senadora Angela Portela, pri-

meira oradora inscrita. 
Encaminhamento da votação. Cinco minutos.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 

GO) – É discussão, não é, Sr. Presidente? É do méri-
to? É discussão, não é?

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Pode ser discussão ou encaminhamento da 
votação. Se o Plenário resolver ter discussão...

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – Discussão.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Em discussão. Então, o orador passa a ter dez 
minutos. Temos dez oradores inscritos.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM. Fora do microfone.) – Comigo onze. 

A SRA. ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR. 
Para discutir. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presiden-
te, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, a ampliação dos 
direitos trabalhistas e previdenciários das mulheres 
tem sido tema recorrente para as bancadas femininas 
no Congresso Nacional.

Acompanhamos, com muito interesse, a edição 
da Medida Provisória nº 529, PLV 19, de 2011, enca-
minhada a esta Casa pela Presidenta Dilma Rousse-
ff encaminhada a esta Casa pela Presidenta Dilma 
Rousseff, com o objetivo de incentivar a ampliação 
do número de microempreendedores individuais no 
trabalho formal.

Para assegurar essa formalização, a Presiden-
ta Dilma decidiu ampliar os benefícios do Programa 
Microempreendedor Individual, criado, em 2009, pelo 
Presidente Lula. Com as alterações da MP nº 529, alí-
quota de contribuição à Previdência que, que já tinha 
sido reduzida para 11% do salário mínimo, quando do 
lançamento do MEI, baixou ainda mais, para 5% do 
salário mínimo. 

Isso quer dizer que o contribuinte individual que, 
pela regra antiga já tinha o direito de pagar R$60,40 
para a Previdência Social, agora, com a alíquota de 5% 
do salário mínimo, precisa recolher apenas R$27,25. 
A esses valores somam-se R$1,00 do ICMS e R$5,00 
do ISS, quando houver necessidade.

Ao anunciar, nessa terça-feira, dia 09, o aumen-
to de 50% nos limites de faturamento das micros e 
pequenas empresas, que podem ser enquadradas 
no Simples Nacional, a Presidenta Dilma incorporou 
também os empreendedores individuais, cujo limite de 
receita foi reajustado em 67%. 

A partir de agora podem aderir ao MEI os tra-
balhadores autônomos com renda bruta anual de até 
R$60 mil. Antes, era R$36 mil anual. Quatrocentos e 
sessenta e sete ocupações se enquadram no perfil de 
empreendedor individual. Estes trabalhadores podem 
fazer sua inscrição no Programa por meio do Portal 
do Empreendedor, nos postos do Serviço Brasileiro 
de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), 
ou em parceiros do programa, como prefeituras e câ-
maras municipais.

A grande novidade desta medida provisória é a 
inclusão das donas de casa de baixa renda como be-
neficiárias do Programa Microempreendedor Individual.

Embora este benefício não estivesse previsto no 
texto original da MP, encaminhada pelo Executivo, a 

Câmara dos Deputados teve a compreensão da ne-
cessidade destas trabalhadoras e aprovou emenda à 
medida provisória, incluindo as donas de casa entre 
aquelas trabalhadoras que poderão acessar os bene-
fícios da Previdência Social, inclusive a aposentadoria 
por idade, mediante o pagamento de uma alíquota única 
de 5% do salário mínimo, ou seja, R$27,25.

Tão logo esta medida provisória chegou ao Con-
gresso Nacional, apresentamos essa emenda para in-
cluir as donas de casa, numa parceria, que mobilizou, 
aqui no Senado, a então Senadora Gleisi Hoffmann, a 
Senadora Ana Rita, e, na Câmara Federal, as Depu-
tadas Benedita da Silva e Luci Choinacki.

Apresentamos esta emenda, Sr. Presidente, por 
entender o drama de inúmeras donas de casa brasi-
leiras, trabalhadoras de baixa renda que não desem-
penham atividade remunerada, que dedicam a maior 
parte de suas vidas às famílias, maridos, filhos, ao 
cuidado com a casa e que, além de não contarem com 
o reconhecimento da sociedade pela importância do 
seu trabalho, não têm também qualquer estímulo para 
contribuir para a Previdência Social. E, por não serem 
contribuintes, não podem acessar os benefícios como 
auxílio-doença, salário maternidade, pensão por morte, 
entre outros benefícios da Previdência Social.

Por não terem contribuído para a Previdência, a 
maioria destas mulheres chega às idades mais avan-
çadas sem qualquer direito à aposentadoria. Quanto 
mais precisam de um amparo, elas se tornam ainda 
mais dependentes de filhos, parentes ou amigos para 
assegurar a própria sobrevivência, num momento da 
vida em que aumentam as despesas com saúde, aqui-
sição de medicamentos e outros cuidados inerentes 
às idades mais avançadas.

Com esta emenda, para nossa alegria já aprovada 
na Câmara dos Deputados e com parecer favorável do 
nobre Relator, Senador Armando Monteiro, que, como 
representante de um dos setores que mais geram em-
pregos neste País, soube reconhecer a importância das 
donas de casa para a economia. Acreditamos que será 
possível, Senador Armando Monteiro, avançar – e isso 
é um avanço sem precedentes no sentido de garantir 
direitos a uma parcela significativa da população bra-
sileira que, poucas vezes, como agora, foram vistas e 
valorizadas pelo poder público.

Com a inclusão no MEI, as donas de casa de baixa 
renda, que contribuem ou passarem a contribuir como 
seguradas facultativas da Previdência Social pagarão 
apenas 5% do salário mínimo, por mês, para ter aces-
so a praticamente todos os benefícios previdenciários. 
Essa é uma iniciativa que trará, uma contribuição re-
levante para o Programa Brasil Sem Miséria, lançado 
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este ano pela Presidenta Dilma e que pretende acabar 
com a extrema pobreza no País até 2014.

Queremos, portanto, Sr. Presidente, defender aqui 
a aprovação deste Projeto de Lei de Conversão – PLV 
19/2011, pela sua incontestável importância para os 
mais de 10 milhões de trabalhadores autônomos do 
país, beneficiados com a redução da alíquota de 11% 
para 5% do salário mínimo, como também para os 
milhões de donas de casa brasileiras que, pela pou-
ca ou nenhuma renda e por total impossibilidade de 
ingressarem no mercado formal de trabalho, sempre 
estiveram totalmente à margem de qualquer sistema 
de inclusão previdenciária.

É preciso reconhecer aqui, ainda, a contribuição 
que a Câmara dos Deputados trouxe a esta Medida 
Provisória, por meio do relatório do Deputado André 
Figueiredo, que acatou as emendas que permitiram 
incluir como dependentes dos segurados inscritos no 
MEI os filhos com deficiência intelectual ou mental 
que sejam considerados relativamente ou totalmente 
incapacitados para o trabalho remunerado.

Ainda para resguardar os direitos das pesso-
as portadoras de necessidades especiais, o texto da 
medida provisória foi alterado para permitir a estas o 
recebimento de pensão por morte. Neste caso, será 
aplicada uma redução de 30% se a pessoa com defi-
ciência já exercer atividade remunerada.

Como se vê, Sr. Presidente, esta Medida Provi-
sória aperfeiçoa, aprimora e amplia os benefícios do 
Programa Microempreendedor Individual, lançado em 
2009 pelo presidente Lula e que pode ser considerado 
um caso extremamente bem-sucedido de programa 
social com estímulo à formalização dos trabalhado-
res brasileiros.

Dados do Ministério da Previdência Social mos-
tram que, em 2009, o Brasil tinha quase 11 milhões 
de trabalhadores na informalidade. Até abril deste ano, 
mais de um milhão já haviam aderido ao MEI, ingres-
sando, portanto, no mercado formal de trabalho.

Naquela oportunidade, ao comemorar o número 
de um milhão de trabalhadores formalizados, a Presi-
denta Dilma anunciou que encaminharia ao Congresso 
medida provisória reduzindo a alíquota de contribui-
ção de 11 para 5%, o que efetivamente fez já no dia 
seguinte, 8 de abril.

Em 1º de maio, quando a Medida Provisória 529 
passou a produzir efeitos legais, quase 1,3 milhão de 
trabalhadores autônomos já estavam inscritos no pro-
grama, se aproximando da meta de 1,5 milhão, prevista 
para ser alcançada no final deste ano.

Acreditamos que, com a inclusão das donas de 
casa de baixa renda, iniciativa que tem o apoio da 
Presidenta Dilma e da Ministra da Casa Civil, Gleisi 

Hoffmann, será possível ampliar significativamente 
as adesões ao MEI. Mais que isso, estamos criando 
a oportunidade de se corrigir uma injustiça histórica 
cometida contra as donas de casa, cujo trabalho nun-
ca foi efetivamente reconhecido pelo poder público e 
pela sociedade.

Era o que tinha a dizer. Muito obrigada.

Durante o discurso da Srª Angela Por-
tela, o Sr. José Sarney, Presidente, deixa a 
cadeira da Presidência, que é ocupada pela 
SrªVanessa Grazziotin, Suplente de Secretário.

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – Muito obrigada a V. Exª, Senadora 
Angela Portela.

E dando sequência à relação dos inscritos para 
debater, discutir a matéria, convido para usar a tribuna 
o Senador Rodrigo Rollemberg.

Senador Rodrigo Rollemberg. (Pausa.)
Ausente do plenário.
Senador Walter Pinheiro, para a discussão da 

matéria, por um período de até dez minutos.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta, Srªs 
e Srs. Senadores, esta Medida Provisória traz as condi-
ções para que nós, efetivamente, possamos completar 
uma obra importante, implementada através da lei que 
criou esse Programa Empreendedor Individual, que 
até, eu diria de forma equivocada, nós chamamos de 
microempreendedor individual. Hoje até, em um deba-
te sobre esta questão, Senador Armando Monteiro, o 
representante do Serpro chamava a atenção: ora, se 
já é individual, ela é micro. E essa foi uma medida fun-
damental, que permite, hoje, que um milhão e quatro-
centos mil empreendedores individuais passem a fazer 
parte do sistema previdenciário. E aí nós estamos nos 
referindo a uma parcela da sociedade, como muito bem 
colocou aqui o Senador Lindbergh, uma parcela da so-
ciedade que está na ponta do consumo, uma parcela 
da sociedade que não está só nas ruas das grandes 
cidades, está espalhada principalmente, hoje, em to-
dos os municípios brasileiros, uma parcela da socieda-
de que extrai desse tipo de trabalho o sustento e que 
sustenta a economia de cidades inteiras. No passado, 
chamávamos esses empreendedores individuais de 
camelôs, de ambulantes, de vendedores de porta em 
porta ou até de artesãos, na medida em que muitos 
deles, desenvolvendo a sua arte, trabalhando com a 
cultura, trabalhando com traços do nosso artesanato, 
constituíram-se, ao longo de anos e anos a fio, como 
sustentáculos de economias locais.

No dia de hoje, a emenda, aqui relatada pelo 
Senador Armando Monteiro, traz a possibilidade de 
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ampliar mais ainda o ingresso dessa gente no univer-
so previdenciário, para passar a fazer parte, Senador 
Armando Monteiro, do contexto de benefícios, sair da 
marginalidade, sair da expectativa de não ter nenhu-
ma possibilidade de chegar à aposentadoria, mesmo 
laborando diuturnamente, às vezes de segunda a se-
gunda. Essa é uma expectativa de que esses mais 
de 1,4 milhão de brasileiros que já se cadastraram 
vão se somar à própria iniciativa que já aprovamos 
aqui de empresa individual, vão se somar às iniciati-
vas também anunciadas enquanto programas, como 
o Supersimples, ontem, na expectativa de que essa 
gente, Senador Armando Monteiro, possa acessar o 
crédito, sair até da condição de empreendedor indivi-
dual e chegar à condição de ter a sua própria empresa 
agora, podendo, inclusive, tratar dessa empresa en-
quanto único indivíduo ou, talvez, quem sabe, aí fazer 
jus ao nome de micro, mas de microempresa, não de 
microempreendedor individual, numa atividade que se 
completa. Esse é um balanço extremamente positivo 
do último período.

Nós tivemos o empenho que diria decisivo por 
parte do Ministério da Previdência, desde a época em 
que o Senador Pimentel era Ministro, agora com o Se-
nador Garibaldi. A condição de reduzir ou a possibili-
dade efetiva agora de reduzir esse valor da alíquota, 
permitindo, assim, que esse empreendedor individu-
al possa pagar um valor menor e ter acesso a esse 
benefício da Previdência, é – eu diria –uma política 
muito similar. Ela encontra amparo na mesma política 
anunciada pela Presidenta Dilma Rousseff quando do 
programa Brasil Maior, na medida em que desonera 
a folha de setores da economia, na medida em que 
permite a redução a 1,5 ou a 2,5, como no caso do 
setor de software.

Portanto, reduzir de oito para cinco essa con-
tribuição para o empreendedor individual é criar, de 
fato, Senadora Vanessa, as condições para que essa 
gente se cadastre, para que essa gente venha até a 
Previdência e para que a gente aumente não no as-
pecto da formalidade pura e simples, não no aspecto 
do registro, mas, principalmente, na compreensão de 
que é possível a gente aumentar, inclusive, a receita 
da Previdência.

Até ontem, Senador Armando Monteiro, nós tí-
nhamos 1,4 milhão de pessoas fora da contribuição, 
Paulo Paim, da Previdência. V. Exª que foi o Deputado 
que mais sustentou esse debate na Câmara dos De-
putados. V. Exª é o Senador que, ao longo de todo o 
seu mandato, tem sustentado a tese de que, reduzindo 
essa contribuição, alargar-se-ia a base de contribuição 
que, consequentemente, responderia, de forma con-
tundente, a essa indagação que muitos levantam da 

possibilidade de déficit na Previdência Social. Estamos 
falando, Paulo Paim, de 1,4 milhão de pessoas que 
passaram a contribuir com a Previdência. Aí alguns até 
dizem: “Mas, eles agora farão parte do universo dos 
beneficiários”. Ora, mas essa era uma parcela que, até 
então, não contribuía absolutamente em nada. 

Quantos milhões de brasileiros aguardam esse 
dia de hoje, a redução, para que possam contribuir? E 
estamos falando de gente, meu caro Paulo Paim, que 
retira o seu sustento em cada venda que faz no dia. É 
diferente de quem tem um salário assegurado no final 
do mês. Se não venderem, muitos desses empreende-
dores individuais às vezes voltam para os seus lares 
a pé, porque não conseguiram ganhar durante o dia 
sequer o resultado da sua venda para aplicar no seu 
transporte, na sua locomoção. Quantos aplicam dia-
riamente, Paulo Paim, na aquisição de alimento para 
os seus filhos?

Essa experiência, Senadora Angela, nós temos 
debatido com os pais de alunos da rede municipal e da 
rede estadual na Bahia no que diz respeito ao paga-
mento do transporte: a meia para estudante, o acesso 
ao veículo, o deslocamento para a escola. E muitos 
pais são empreendedores individuais, ou, na linguagem 
que tínhamos, são ambulantes, camelôs, pessoas que 
vendem de porta em porta. Quantas pessoas vendem 
produtos de porta em porta? Se não vender, Senado-
ra Angela, como teria o recurso para, no final do dia, 
entregar ao seu filho, Senadora Ana Rita, para que, no 
outro dia de manhã, ele se desloque para a escola?

Portanto, estamos abrindo a perspectiva não 
só para que essas pessoas adentrem o universo da 
Previdência – e aí vai uma coisa muito mais, eu diria, 
correta, para ligar com esse exemplo que eu estou 
dando: acessando a Previdência, o camelô de ontem, 
o empreendedor individual de hoje, quando adoecia, 
Senadora Ana Rita, ele não tinha de onde tirar o sus-
tento; se não fosse andar, correr o trecho, não recebia 
no final do dia o valor equivalente para sustentar a sua 
família; agora, com a Previdência, ele pode gozar do 
auxílio-doença, ele pode gozar desse benefício.

Portanto, não se trata aqui, como ouvi na semana 
passada algumas pessoas levantarem, da preocupa-
ção com o universo de desembolso por parte da Previ-
dência. Não se trata de uma medida como quem está 
fazendo caridade ou esmola. Trata-se de uma medida 
de entender os milhões de brasileiros que precisam 
desse incentivo para continuar sustentando suas fa-
mílias, para continuar sustentando seus negócios. As-
sociado a isso, na medida em que há o cadastro da 
Previdência, há o consequente cadastramento para 
linha de crédito, para o microcrédito, para o acesso às 
linhas de financiamento, meu caro Paulo Paim, seja 
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nos bancos estaduais de fomento, as agências de fo-
mento; ou por que não exigirmos que o BNDES, que 
tantos recursos libera para conglomerados neste País, 
possa abrir, de uma vez por todas, o microcrédito para 
essa gente, para que eles possam ter acesso imediato?

A Desenbahia já patrocina isso hoje no Estado 
da Bahia, e é importante que tenhamos o alargamento 
desse programa em nível nacional, para permitir que, 
além de adentrar o mercado, essa gente possa ter a 
expectativa e a possibilidade de crescer, de multiplicar 
e, efetivamente, nessa passagem, possamos assistir a 
uma transformação que só desenvolve a Nação.

O comparativo que faria com isso, Senador Paim, 
é aquilo que comemoramos recentemente: o ingresso 
de 30 milhões de brasileiros em outra classe social e 
no consumo. Essa gente, Senadora Ana Rita, merece 
ter a oportunidade de adentrar esse chamado caminho 
de passagem, esse ritual de progresso, essa expec-
tativa de ser tratado como gente. E, como diz o poeta 
Caetano Veloso: “Gente nasceu para brilhar e não para 
morrer de fome”.

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB–AM) – Obrigada Senador Walter Pinheiro.

Dando sequência à lista de oradores inscritos, 
convidamos para fazer uso da tribuna o Senador Sér-
gio Souza. Da mesma forma, para debater a matéria, o 
Projeto de Lei de Conversão nº 19/2011, V. Exª dispõe 
de até dez minutos.

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Srª 
Presidente.

Srª Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senado-
res, é com grande satisfação que venho a esta tribuna 
defender a aprovação do Projeto de Lei de Conversão 
nº 19, originário da Medida Provisória nº 529, de 2011, 
e, sobretudo, saudar o acolhimento da Emenda nº 2, 
de autoria da então Senadora Gleisi Hoffmann, hoje 
Ministra Chefe da Casa Civil; da Senadora Angela Por-
tela e também da Senadora Ana Rita.

A emenda em questão, aprovada na Câmara 
dos Deputados, possibilita às donas de casa de baixa 
renda o mesmo tratamento diferenciado que é dado 
ao recolhimento previdenciário dos microempreende-
dores individuais.

A medida provisória original foi editada com o 
objetivo de incentivar a formalização dos chamados 
pequenos vendedores ambulantes. Para tanto, criou 
uma alíquota inferior de contribuição para os micro-
empreendedores, que passou de 11% sobre o valor 
correspondente ao limite mínimo mensal do salário de 
contribuição para 5%.

A Emenda nº 2, de autoria da então Senadora 
Gleisi Hoffmann, hoje Ministra Chefe da Casa Civil, 

apresentada juntamente com outras Srªs Parlamenta-
res tanto aqui do Senado Federal quanto da Câmara 
dos Deputados, estende a nova alíquota diferenciada 
de 5% às donas de casa de baixa renda e, felizmente, 
foi acatada pelo Relator, o Deputado André Figueiredo.

É motivo de grande satisfação, pois se trata de 
uma das bandeiras da campanha de Gleisi Hoffmann, 
qual seja aprimorar e corrigir distorções na aposenta-
doria das donas de casa.

Logo em seguida à edição da MP, a Senadora 
Gleisi procurou o Ministério da Previdência e Assis-
tência Social para discutir o assunto e de lá saiu con-
vencida sobre a motivação necessária para apresentar 
referida emenda.

Com intuito de dotar a proposição de maior re-
presentatividade, a Senadora Gleisi decidiu dividir sua 
iniciativa com outras parlamentares: conjuntamente 
a ela a Senadora Angela Portela, as Deputadas Luci 
e Benedita da Silva e também a Senadora Ana Rita.

Aproveito para estender a todas os meus cum-
primentos e saudações pelo êxito obtido.

É importante ressaltar que a Câmara dos Depu-
tados ainda fez mais. Promoveu alterações em mais 
três leis com o intuito de aprimorar nosso sistema 
previdenciário em benefício daqueles que mais pre-
cisam – e aqui ressalto a emenda apresentada pelo 
Deputado Romário.

O PLV que chega ao Senado possibilita a inclu-
são como dependente para efeito previdenciário do 
filho ou do irmão, com qualquer idade, que tenha de-
ficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou 
relativamente incapaz.

O texto aprovado também alterou as regras do 
beneficio para prestação continuada da pessoa com 
deficiência, incluindo os deficientes intelectuais ou 
mentais entre os possíveis beneficiários.

Em relação aos microempreendedores, Srª. Presi-
dente, a Câmara dos Deputados ainda determinou que 
o pagamento do salário maternidade devido à eventual 
empregada do microempreendedor será responsabili-
dade da Previdência Social, além de promover aprimo-
ramentos no processo de abertura, registro, alteração 
e baixa de suas microempresas.

Trata-se aqui de um conjunto de ações absoluta-
mente louvável e cujo impacto repercute de forma bas-
tante significativa na vida de pessoas muito carentes 
na nossa população. E tudo isso sem causar grande 
impacto nas contas previdenciárias. Na verdade, es-
pera-se com algumas dessas medidas que eventuais 
perdas sejam compensadas pelo aumento da forma-
lidade no mercado de trabalho.

Srªs. e Srs. Senadores, estamos diante de uma 
MP que nasceu de uma ótima ideia da nossa Presiden-
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te Dilma Rousseff e cujos aprimoramentos na Câmara 
dos Deputados foram muito positivos.

Ressalto mais uma vez a conquista obtida pelas 
donas de casa de baixa renda, cuja atividade desenvol-
vida, tão importante para a maioria das famílias deste 
País, começa, enfim, a ser devidamente reconhecida.

Apresento minhas saudações especiais à auto-
ra da iniciativa, a então Senadora Gleisi Hoffmann, e 
também às demais parlamentares que subscreveram 
a presente emenda.

Por fim, ao tempo em que declaro meu entusiásti-
co voto favorável ao PLV como veio da Câmara, espero 
que o Senado Federal possa aprovar esta matéria da 
forma relatada aqui no Senado, com a unanimidade 
da Casa, para assegurar todas essas conquistas para 
a sociedade brasileira.

Era o que tinha a dizer, Srª. Presidente.
Muito obrigado!
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-

co/PCdoB – AM) – Obrigada a V. Exª, Senador Sérgio 
Souza, inclusive por ter contribuído com o tempo, e 
pelo pronunciamento, no qual destaca a participação 
da Senadora, hoje Ministra da Casa Civil, na apresen-
tação da emenda que foi acatada e que valoriza enor-
memente as donas de casa brasileiras. Parabéns pelo 
pronunciamento de V. Exª.

Na sequência, daríamos a palavra ao Senador 
Lindbergh Farias, mas S. Exª já falou dos preceitos 
constitucionais.

Senadora Lúcia Vânia, V. Exª dispõe de até dez 
minutos na tribuna.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – 
Presidente, pela ordem. Eu gostaria de me inscrever 
também.

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – Pois não. Sua inscrição será provi-
denciada, Senador Jayme.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Presidenta 
Vanessa Grazziotin.

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – Pois, Senador Paulo Paim.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Se V. Exª 
puder me inscrever...

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – Jayme Campos e Paulo Paim estão 
devidamente inscritos.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – 
Wellington Dias também.

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Senador Wellington Dias.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO. Para 
discutir. Sem revisão da oradora.) – Srª Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, estamos apreciando, nesta sessão 

plenária, o Projeto de Lei de Conversão nº 19, de 2011, 
proveniente da Medida Provisória nº 529, de 2011, cujo 
prazo de vigência termina no próximo dia 18.

Em apertada síntese, a Medida Provisória, em 
seu texto original enviado ao Congresso Nacional pelo 
Poder Executivo, tratava, em dois singelos artigos, única 
e exclusivamente da redução da alíquota de contribui-
ção previdenciária do microempreendedor individual 
de 11% para 5%.

Na Câmara dos Deputados, no entanto, a maté-
ria sofreu alterações, na forma do Projeto de Lei de 
Conversão (PLV) que ora apreciamos nesta Ordem do 
Dia, passando a incorporar, ainda, três novos artigos 
tratando dos seguintes assuntos.

Primeiro: redução, também para 5%, da alíquota 
de contribuição previdenciária do segurado facultativo 
sem renda que se dedica exclusivamente ao trabalho 
doméstico, facilitando o acesso ao sistema previdenci-
ário das donas de casa de famílias de baixa renda, ou 
seja, com renda mensal de até dois salários mínimos.

Proibição expressa de contratação de microem-
presário individual na condição de trabalhador domés-
tico, de forma a evitar fraudes à legislação previdenci-
ária em razão da reduzida alíquota que esta medida 
provisória cria.

O PLV ainda estabelece que o salário materni-
dade de funcionária de microempreendedor individual 
será pago diretamente pela Previdência Social ao in-
vés de ser pago primeiramente pela empresa, como 
hoje ocorre, para, posteriormente, ser descontado dos 
recolhimentos previdenciários devidos. 

Outra alteração incorporada refere-se a uma pe-
quena atualização do Código Civil, precisamente no 
capítulo destinado ao Direito de Empresa, para sim-
plificar o processo de abertura, registro, alteração e 
baixa do microempreendedor individual, que passará 
a ser feito preferencialmente de forma eletrônica, dis-
pensadas algumas exigências, como o uso da firma, o 
capital, etc.. Trata-se da desburocratização, que é um 
grande anseio do microempresário. 

O texto aprovado na Câmara também acrescentou 
novas regras para estimular a capacitação e a supe-
ração de limitações da pessoa portadora de deficiên-
cia para que sejam inseridas no mercado de trabalho, 
tratando especialmente da concessão, suspensão e 
retomada do benefício de prestação continuada, ou 
seja, são medidas para a inclusão produtiva da pes-
soa com deficiência. 

O PLV atualiza, ainda, o conceito de pessoa por-
tadora de deficiência, presente tanto na Lei Orgânica da 
Assistência Social como na recém-sancionada Lei que 
criou o Sistema Único de Assistência Social (SUAS), 
para adequá-lo à definição proposta pela Convenção 

343ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2011



Agosto de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 32423 

dos Direitos da Pessoa com Deficiência, segundo a 
qual o conceito de pessoa com deficiência deve con-
siderar, além dos impedimentos corporais, também 
barreiras sociais e ambientais. 

Fico muito feliz ao ver esse artigo, uma vez que 
tive a honra de implementar o benefício da ação con-
tinuada para o idoso e para a pessoa portadora de 
deficiência. Posso dizer que, pela primeira vez neste 
País, a pessoa portadora de deficiência e o idoso tive-
ram o amparo do Estado. Foi no governo de Fernando 
Henrique que tive a honra de implementar o benefício 
da ação continuada. 

Por fim, o texto inovou a legislação previdenciária 
ao permitir a inclusão, no rol de dependentes do segu-
rado, o filho ou o irmão declarado judicialmente incapaz 
em decorrência de deficiência intelectual ou mental. 

A Constituição Federal, em seus arts. 146 e 179, 
determina expressamente a instituição de regimes jurí-
dicos diferenciados ao micro e pequeno empreendedor 
visando incentivá-los pela simplificação, eliminação ou 
redução de suas obrigações para com o poder público.

Não por acaso, esta Casa aprovou o projeto que 
deu origem à Lei Complementar nº 123, de 2008, crian-
do, assim, com o Super Simples, condições especiais de 
tratamento tributário ao microempreendedor individual.

Tanto àquela época como agora, o propósito era 
atrair um significativo contingente de empresários in-
formais à formalidade, dando-lhes a oportunidade de 
contribuir para o crescimento econômico do Brasil. 
Trata-se, portanto, de um aperfeiçoamento do Super 
Simples naquilo que ainda representa um gargalo. 

Por isso, medidas como esta, que reduzem a alí-
quota de tributos para incentivar a formalidade entre 
microempreendedores, vêm somar-se a tantas outras 
já aprovadas por esta Casa nos últimos anos e, por-
tanto, são de mérito inquestionável.

As demais alterações propostas pela Câmara dos 
Deputados e incorporadas no texto do PLV também 
merecem o nosso apoio.

A proposta de redução de alíquota de contribui-
ção previdenciária para as donas de casa – aprovada 
a partir de emenda apresentada pela hoje Ministra 
Gleisi Hoffmann, a quem cumprimento pela iniciativa 
– é meritória e oportuna, sobretudo pelo amparo que 
confere a milhares de mulheres que hoje se dedicam 
exclusivamente à família, abrindo mão de carreiras 
profissionais, renda própria e de sua independência 
financeira e pessoal para cuidar única e exclusiva-
mente daqueles que amam, à margem de qualquer 
representatividade política.

Lembrarmo-nos, agora, dessas mulheres brasi-
leiras é um ato de solidariedade e reconhecimento de 
seu trabalho silencioso e invisível, mas digno e heróico. 

Igual tratamento dedicamos às propostas de in-
centivo às pessoas portadoras de deficiências. 

Nesse ponto, o relator na Câmara, Deputado An-
dré Figueiredo, tece sinceros agradecimentos ao Depu-
tado Romário, que muito contribuiu na construção do 
texto final deste projeto, pelo seu trabalho na luta pelos 
direitos desses brasileiros tão necessitados de ampa-
ro e proteção, a quem estendemos os cumprimentos.

Na verdade, esta medida provisória e o PLV que 
dela se originou são de mérito irrefutável: todos os 
seus dispositivos merecem nosso apoio.

E reafirmo que são medidas como esta, ora em 
discussão, que verdadeiramente se alinham aos in-
teresses nacionais e que respeitam o ordenamento 
jurídico, fazendo deste um legítimo Estado Democrá-
tico de Direito.

Portanto, este é um momento muito especial para 
esta Casa, um momento em que temos a oportuni-
dade de dar um recado para a sociedade brasileira, 
principalmente cumprindo aqui a nossa obrigação de 
fazer com que todos os brasileiros se beneficiem dos 
recursos do nosso País. E essa inclusão da pessoa 
portadora de deficiência e da trabalhadora doméstica 
constitui, sem dúvida nenhuma, um grande avanço e 
um momento muito especial de inclusão social.

Concluo meu pronunciamento cumprimentando o 
Senador Armando Monteiro, relator revisor desta ma-
téria, pelo brilhante relatório aqui apresentado.

Esperamos a pronta aprovação desta matéria, a 
cujo mérito somos favoráveis.

Muito obrigada, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/

PCdoB – AM) – Obrigada a V. Exª, Senadora Lúcia Vânia.
Convido para usar a tribuna a Senadora Ana Rita, 

que dispõe de um tempo de até dez minutos.
Destaco que as mulheres hoje estão muito pre-

sentes na tribuna em decorrência dessa grande con-
quista das donas de casa do Brasil.

Senadora Ana Rita com a palavra.
A SRA. ANA RITA (Bloco/PT – ES. Para discutir. 

Sem revisão da oradora.) – Srª Presidenta, Srªs e Srs. 
Senadores, caros telespectadores da TV e também ou-
vintes da Rádio Senado que nos acompanham neste 
momento, estamos votando nesta tarde, quase noite, 
desta quarta-feira, uma das medidas provisórias mais 
relevantes que já passaram por este plenário. Digo 
isso porque a Medida Provisória nº 529 vem estimular 
ainda mais a formalização dos microempreendedores 
individuais. Desde a entrada em vigor da lei, já entrou 
na formalidade quase 1,5 milhão de microempreen-
dedores, o que já é um grande avanço e um resultado 
formidável. No entanto, o universo de trabalhadores e 
de trabalhadoras em condições de serem formalizados 
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é de cinco milhões. São estes 3,5 milhões de trabalha-
dores faltantes que esta medida provisória vem tentar 
trazer para a formalidade, além de beneficiar aqueles 
que nela já estão, reduzindo o valor da contribuição.

Essa medida provisória contribui com um dos 
principais motores de nossa economia, os micros e 
pequenos empresários. A Lei do Microempreendedor 
Individual trouxe, sem dúvida, cidadania e dignidade 
aos trabalhadores que estavam na informalidade sem 
a proteção do Estado.

Aprovar a Medida Provisória nº 529 hoje é simbó-
lico, porque vem na sequência do acordo para a apro-
vação do projeto de lei que amplia o Simples Nacional, 
para permitir que micro e pequenas empresas paguem 
até 70% a menos de impostos. Elas serão beneficiadas 
pela elevação de 50% do limite de faturamento. Só no 
meu Estado do Espírito Santo mais de 32 mil empre-
sas serão beneficiadas. Temos quase 5,5 milhões de 
pequenos e microempresários optantes pelo Simples, o 
que corresponde a quase 76% das empresas do Brasil 
e geram mais de nove milhões de empregos.

Os grandes beneficiados com a aprovação do 
projeto de lei acordado serão os empreendedores in-
dividuais, por permitir que mais microempreendedores 
possam optar pelo Simples Nacional ao aumentar a 
renda máxima de R$36 mil para R$60 mil. Para a mi-
croempresa, o faturamento de R$240 mil passará para 
R$360 mil. A pequena empresa terá o faturamento ele-
vado de R$2,4 milhões para R$3,6 milhões.

Então, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, nes-
se sentido, quero aqui louvar a edição desta medida 
provisória e as mudanças introduzidas pela Câmara 
dos Deputados, que melhoraram ainda mais o projeto.

Inicialmente, a medida tratava apenas da redução 
da alíquota de contribuição para o INSS de 11% para 
5% dos Microempreendedores Individuais. Na Câmara, 
o relator avançou ao acatar também a alíquota de 5% 
para a dona de casa de baixa renda e a possibilidade 
de a trabalhadora empregada por microempreendedor 
individual ter o direito ao salário maternidade pago 
diretamente pelo INSS e não mais pelo empregador 
e depois ressarcido pela Previdência, o que gerava 
muitos problemas para empregadores e empregadas.

Atualiza, ainda, o conceito de pessoa com defici-
ência, incluindo como beneficiários do Regime Geral de 
Previdência Social, seja na condição de dependentes 
do segurado, seja como beneficiários de pensão por 
morte (filho ou irmão), os portadores de deficiência in-
telectual ou mental judicialmente considerados como 
absoluta ou relativamente incapazes.

Muda também uma palavrinha, na verdade, que 
eu considero inoportuna, o que tratava da concessão 
do Benefício de Prestação Continuada, levando em 

consideração o grau de incapacidade, agora será o 
grau de impedimento. Isso faz uma enorme diferença, 
porque incapaz é diferente de estar impedido. É uma 
terminologia muito mais de acordo com as políticas 
modernas para a pessoa com deficiência.

E, o grande avanço, a permissão para que a pes-
soa com deficiência possa exercer uma atividade como 
aprendiz, sem com isso perder o direito de perceber 
o Benefício de Prestação Continuada pelo prazo de 
dois anos. Atualmente, a lei veda que os beneficiários 
exerçam qualquer atividade remunerada.

Além disso, mesmo que o beneficiário continue 
a trabalhar após os dois anos, o benefício será sus-
penso, mas podendo ser requerido novamente quando 
acabada a situação de emprego, de forma facilitada, 
sem grandes processos burocráticos.

Enfim, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, são 
medidas que contribuem para o Brasil, para a nossa 
população e pelo respeito à pessoa humana. 

Por tudo isso, peço e solicito ao Plenário desta 
Casa que aprovemos esta meritória medida provisória. 
A formalização de trabalhadores e o direito à aposen-
tadoria de donas de casa, que, por não trabalharem 
em seus próprios lares durante muitos anos, foram 
consideradas não trabalhadoras e sem direitos e sem 
aposentadoria.

Por fim, eu quero aqui destacar que esta medida 
provisória vem tratar de forma diferenciada aqueles 
que são diferentes, ou seja, vem assegurar a inclu-
são social e, assim, promover a igualdade de direitos 
a todas as pessoas que ainda são discriminadas em 
nossa sociedade.

Por último, também quero aqui ratificar as pala-
vras dos Senadores e Senadoras que me antecede-
ram, particularmente da Senadora Angela Portela, do 
Senador Walter Pinheiro, do Senador Sérgio Souza, 
Senadora Lúcia Vânia que também fizeram as suas 
falas aplaudindo e referendando a medida provisória.

É isso, Srª Presidente, que eu gostaria de colo-
car. Com certeza teremos aqui, com o apoio de todos 
os Senadores e de todas as Senadoras, a aprovação 
desta importante medida provisória, que trará benefí-
cios seguros para a nossa população que mais precisa. 

Muito obrigada. Era isso que eu gostaria de dizer.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-

co/PCdoB – AM) – Parabéns a V. Exª, Senadora Ana 
Rita, pelo pronunciamento.

Convido agora o Senador Randolfe Rodrigues. 
(Pausa.)

O Senador está ausente do plenário.
Na sequência, Senadora Marinor Brito, vem o 

Senador Antonio Carlos Valadares e depois V. Exª.
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Senador Jayme Campos, têm inscritos ainda o 
Senador Antonio Carlos Valadares, que falará agora, 
Senadora Marinor Brito, Senadora Vanessa Grazziotin, 
Senador Romero Jucá, Senador Demóstenes Torres, 
Senador José Pimentel, Senador Jayme Campos, Se-
nador Paulo Paim, Senador Wellington Dias e Sena-
dor Casildo Maldaner. É essa a relação dos inscritos.

Senador Antonio Carlos Valadares, V. Exª tem 
dez minutos.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Srª 
Presidenta, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, podemos 
afirmar, sem nenhum medo de errar, que esta medida 
provisória é a medida provisória das unanimidades. 
Aqui, não ouvi, pelo menos por enquanto, nenhuma 
crítica, nenhuma referência negativa, nenhum compa-
rativo com outras medidas provisórias que receberam 
discursos divergentes em oportunidades outras.

Antes, pelo contrário, todos os Senadores e todas 
as Senadoras que aqui se manifestaram disseram da 
validade da proposta da Medida Provisória nº 529, que 
se transformou no Projeto de Lei de Conversão nº 9 
e que, dentre outras virtudes, dentre outros objetivos 
primaciais, preocupa-se com a microempresa, com o 
deficiente intelectual ou mental, e se preocupa também 
com a dona de casa, aquela que, ao longo dos anos, 
não teve qualquer cobertura da Previdência e que ago-
ra, com a redução da alíquota, poderá participar como 
membro integrante da Previdência Social, facultativo.

Eu quero parabenizar não só a Câmara dos De-
putados, mas também o Senado, na pessoa do seu 
Relator, Senador Armando Monteiro, que estudou 
em profundidade a matéria, dando um conceito e um 
aproveitamento social de que essa matéria deve se 
revestir em benefício de tantas categorias. Promove a 
redução da carga da Previdência Social de 11% para 
5% para o Microempreededor Individual, o chamado 
MEI, esse microempreendedor espalhado por todos 
os recantos deste País.

Esse microempreendedor precisava dessa cober-
tura, desse incentivo, desse estímulo, para se integrar 
de forma normal à vida econômica do nosso País, for-
malizando, ativando a sua participação no crescimento 
da nossa Previdência e, consequentemente, na aber-
tura de novas oportunidades, de novas perspectivas, 
para um Brasil que ainda dispõe de cerca de 1,5 milhão 
de pequenos empreendedores que não têm nenhuma 
participação na Previdência Social. 

Por isso, eu enalteço o Governo Federal, por inter-
médio da Presidenta Dilma, a Câmara dos Deputados 
e o nosso Relator, Armando Monteiro, que se detiveram 
sobre matéria tão estimulante para o desenvolvimento 
econômico e social do nosso País.

A dona de casa. Nós sabemos que se ela ganha 
até dois salários mínimos, como está aqui previsto, não 
tem outra condição a não ser de criar seus filhos, de 
educar seus filhos, de cuidar do seu marido e da sua 
casa, não tem tempo para praticamente nada. E por que 
essa dona de casa, essa doméstica, que tem uma res-
ponsabilidade social enorme na criação de sua família, 
não ter o mínimo direito de uma cobertura que lhe dê, 
que lhe conceda uma aposentadoria na sua velhice? 
Em um país como o nosso, um país democrático, um 
país livre, é uma injustiça que não poderia continuar 
acontecendo de forma tão avassaladora como estava 
acontecendo. Ela, a dona de casa que ganha até dois 
salários mínimos, se quiser – isso é facultativo –, vai 
pagar apenas 5% do salário mínimo para ter direito a 
participar da nossa previdência e obter, angariar os 
benefícios da Previdência Social.

Os portadores de deficiência. Temos, na Câmara 
dos Deputados, vários Parlamentares que trabalharam 
por essas crianças, pelo futuro dessas crianças. São 
pessoas diferenciadas, elas têm uma inferioridade 
causada pela natureza. Essas crianças não têm cul-
pa, nem seus pais. Mas seus pais se preocupam com 
o futuro delas, porque, se os pais desaparecerem, o 
que será dessas crianças? 

A medida provisória cuidou disso. Para tanto, con-
tamos, lá na Câmara dos Deputados, como o apoio 
intransigente do Deputado Federal Romário, nosso 
companheiro do PSB, o Partido Socialista Brasileiro, 
do Rio de Janeiro, que lutou, deu tudo de si para que 
o Relator aceitasse a proposta de que as crianças com 
deficiência intelectual ou mental pudessem ser inclu-
ídas como dependentes de seus responsáveis ou de 
seus pais na Previdência Social. E também pudessem 
receber pensão no caso de morte do segurado. Ro-
mário, lá na Câmara dos Deputados. Aqui, no Senado 
Federal, tivemos um grande companheiro nessa luta, 
um grande parlamentar também do Rio de Janeiro, o 
Senador Lindbergh. Os dois estimularam a apresenta-
ção dessa emenda que veio redundar em benefício de 
milhares e milhares de crianças deficientes em todo o 
nosso País. É assim que deve agir um país compro-
metido com as disparidades sociais. É assim que deve 
agir um país que se preocupa com a distribuição de 
renda de forma equitativa.

Os impostos são pagos por aqueles que traba-
lham, por aqueles que desenvolvem o nosso País, por 
aqueles que se esforçam nas empresas, no comércio, 
na indústria e na agricultura para transformar o nosso 
País em um país mais feliz. Um país só pode ser feliz 
quando puder acabar com a miséria, quando puder 
acabar com a desigualdade, quando puder, de forma 
equilibrada, conceder a toda a sociedade o direito de 
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viver bem com a sua família, no seu trabalho ou onde 
quer que esteja.

Por isso, Srª Presidente, o Partido Socialista Bra-
sileiro apoia integralmente essa medida provisória, que 
tem a marca do social, a marca da solidariedade do 
povo brasileiro, a marca da bondade do povo brasileiro, 
a marca do engajamento de um povo para promover 
a igualdade social e a felicidade de toda uma geração 
que hoje é construída para gerar o nosso futuro.

Agradeço, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/

PCdoB – AM) – A Mesa que agradece a participação 
de V. Exª, Senador Antonio Carlos.

Senadora Marinor Brito, V. Exª dispõe também, 
neste período, de até dez minutos para debater a Me-
dida Provisória nº 529. Estamos votando o projeto de 
conversão.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Srª 
Presidente, pela ordem.

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – Pois não, Senador Mário.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – A senhora poderia 
informar se vai ter votação de autoridades ou só é essa 
medida provisória? O que ainda teremos na pauta?

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Parece-me que, além dessa medida 
provisória, talvez votemos ainda o projeto de emenda 
à Constituição que trata da regulamentação das me-
didas provisórias.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – 
Obrigado.

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – Pois não.

Senadora Marinor, dez minutos.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA. Para dis-

cutir. Sem revisão da oradora.) – Srª Presidente, Srs. e 
Srªs Senadoras, nossos ouvintes da TV Senado e da 
Rádio Senado e aqueles que nos honram com a sua 
presença no plenário do Senado Federal, temos tido 
uma postura muito tranquila, muito serena, mas muito 
firme em relação às inúmeras medidas provisórias do 
Governo Federal que têm ocupado a maior parte do 
debate desta Casa. Posturas seguras e firmes e de 
oposição, sobretudo porque, na maioria delas, não 
está caracterizada a urgência, não está caracterizada 
a emergência de fazer o debate às pressas e com uma 
metodologia que já está sendo corrigida por um con-
junto de Senadores e de Senadoras, que tem à frente 
o Senador Aécio Neves, que conseguiu aprovar esta 
semana um corpo mais unificado da síntese do pen-
samento desta Casa sobre como devem acontecer os 
processos relacionados às medidas provisórias. Mas 

também pelo conteúdo que tem privilegiado os inte-
resses não da classe trabalhadora, não dos menores, 
não dos sem renda ou dos de baixa renda, mas os in-
teresses do poder econômico, os interesses dos gran-
des empreendedores e dos investidores deste País.

Neste momento, pela primeira vez, estamos a 
debater uma medida provisória que, em nossa opinião, 
do Partido Socialismo e Liberdade, está de acordo 
com o interesse social, com o interesse público e tem 
emergência, porque atinge no seu objetivo principal 
incentivar a formalização previdenciária do microem-
preendedor individual, que é aquele com receita bruta 
de até R$36mil por ano e que não participe em outra 
empresa como sócio ou titular, podendo ter até um 
empregado que receba um salário mínimo ou piso 
salarial da categoria. 

Sem dúvida alguma, o microempreendedor, que 
é gerador de renda, de emprego neste País, estava 
necessitando de um aporte político que lhe permitisse 
respirar com mais tranquilidade. A proposta de baixar 
a sua alíquota de contribuição para a Previdência So-
cial de 11% para 5% sobre o salário mínimo, que re-
presenta em valores atuais uma redução do valor da 
contribuição de R$60 para R$27, sem dúvida alguma 
é significativa e vai ser recebida por esse segmento 
importante da sociedade brasileira com muita alegria, 
Senador Pedro Taques.

A Câmara dos Deputados, quando analisou essa 
medida provisória, fez algumas alterações muito posi-
tivas e é bom que se ressalte isso aqui. Alguns Sena-
dores que me antecederam já o fizeram. 

Estendendo a alíquota de 5% aos segurados fa-
cultativos sem renda, visando atender principalmente 
as donas de casa, a Câmara dos Deputados sinaliza 
com uma decisão que favorece, sobremaneira, uma 
parcela significativa das mulheres trabalhadoras deste 
País, mulheres que são a maioria do povo brasileiro, 
mulheres que produzem 40% da riqueza deste País, 
mulheres que têm tido pouco apoio, poucas condi-
ções de garantir sua sobrevivência digna e a de sua 
família. Elas, a grande maioria da classe trabalhadora 
assalariada deste País, têm tido a responsabilidade, 
às vezes única, de sustentar, de garantir escola, de 
garantir transporte, de garantir vestimenta, de garan-
tir remédios, de garantir a vida dos seus filhos, infeliz-
mente, em condições muito precárias. Essas mulhe-
res que, por falta de apoio, por terem baixos salários, 
por não termos políticas públicas acessíveis ao povo 
trabalhador, têm perdido para o tráfico de drogas os 
seus filhos, têm perdido suas filhas para a prostituição 
infantojuvenil; pela ausência das redes de proteção e 
das políticas sociais, Senador Paim, têm perdido seus 
filhos para o tráfico humano, para o tráfico de armas, 
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para o trabalho escravo e para outras formas de vio-
lação dos direitos humanos.

Então, há de se ressaltar a importante contribuição 
da Câmara ao emendar esta medida provisória, assim 
como a atenção que foi dada a partir da sugestão do 
Deputado Romário, que esteve hoje, aqui, conosco, 
de incluir as pessoas com transtorno mental relativo 
ou que sejam absolutamente incapazes. Também há 
de se ressaltar que, por falta de políticas públicas, as 
pessoas que possuem transtorno mental neste País 
sequer têm tido a oportunidade de ter um tratamento 
adequado, um tratamento humanizado, mesmo com 
a mudança da lei federal, da reforma psiquiátrica no 
Brasil, que passou dez anos no Congresso Nacional. 

Mesmo depois de alguns anos são poucos os 
estados brasileiros, são poucas as cidades brasileiras 
que tem um tratamento humanizado, que tem casas 
de atendimento aos portadores de transtorno mental.

Atendimento digno, atendimento como rege a 
lei, com vários profissionais, professores de educa-
ção física, psiquiatras, médicos de outras formações, 
recreadores e psicólogos. 

Não é possível e quem tem um paciente, um 
parente ou quem tem um amigo que tem transtorno 
mental na sua família, sabe das dificuldades para aju-
dar no enfrentamento dessas doenças.

Queria, então, dizer a V. Exª que, como Líder do 
PSOL, com muito orgulho, eu e o Senador Randolfe 
assinalaremos o voto sim a essa medida provisória 
e esperamos que o governo, ao apresentar medidas 
provisórias, possa, também, pensar em medidas cla-
ras de combate a crise mundial, evitando possíveis 
penalizações a esses segmentos.

Pois caso as medidas restrinjam o crédito e di-
minua o ritmo de crescimento da economia brasileira, 
os mais frágeis, da indústria e do comércio serão os 
primeiros a serem afetados.

Portanto, ao fazer esse pronunciamento, declaro 
mais uma vez o nosso apoio a aprovação da medida 
provisória e queria, neste momento, registrar também 
a presença do Deputado André Dias, que se encon-
tra presente no nosso plenário, deputado do Estado 
do Pará.

Seja bem vindo, Deputado.
Muito obrigada!

Durante o discurso da Srª Marinor Brito, a 
Srª Vanessa Grazziotin, Suplente de Secretário, 
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Wilson Santiago, 2º Vice-Presidente.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – V. Exª tem a palavra pela ordem, Se-
nador Eunício. Em seguida, o Senador Blairo Maggi.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Se-
nador Wilson, e obrigado, Senador Blairo Maggi.

Sr. Presidente, é apenas para fazer um registro, 
com o devido respeito à Senadora Vanessa Grazziotin 
que já está na tribuna: amanhã, às 10h30, estaremos 
com a Presidente Dilma no Estado do Ceará, mais 
precisamente no Porto do Pecém, onde será dado 
início às obras da Companhia Siderúrgica do Pecém, 
no Complexo Industrial do Pecém. 

Amanhã, à tarde, estaremos também inauguran-
do uma das 21 policlínicas que estão sendo constru-
ídas no interior do Estado do Ceará com a presença 
da Presidente Dilma.

Agradeço a V. Exª por me permitir anunciar essa 
obra tão importante para o desenvolvimento do meu 
Estado, o Ceará, tanto na questão estruturante quanto 
do ponto de vista da melhoria da qualidade da saúde 
para o nosso povo.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/

PMDB – PB) – Parabéns, Senador Eunício Oliveira.
Com permissão da Senadora que está na tribuna, 

Vanessa Grazziotin, concedo a palavra, pela ordem, 
ao Senador Blairo Maggi.

O SR. BLAIRO MAGGI (PR – MT. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Presidente, está sobre a 
mesa o Requerimento nº 447, de 2011, de minha au-
toria, e também com o apoio do Senador Vicentinho, 
do Senador Ciro, do Senador João Pedro, que não está 
mais conosco, do Senador Jorge Viana e do Senador 
Ivo Cassol, para que possamos comemorar o Dia do 
Engenheiro Agrônomo aqui, nesta Casa.

Então, pergunto se V. Exª pode colocar em vota-
ção esse requerimento assim que possível.

Muito obrigado.
O SR PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/

PMDB – PB) – Não havendo objeção, Senador Blairo, 
logo após a Ordem do Dia, votaremos o requerimento 
solicitado por V. Exª.

Com a palavra a Senadora Vanessa Grazziotin.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 

AM. Para discutir. Sem revisão da oradora.) – Obrigada, 
Sr. Presidente, Senador Santiago, Srªs Senadoras, Srs. 
Senadores, companheiras e companheiros, acho que a 
Casa vive um momento raro. Estamos, aqui, a debater 
a Medida Provisória nº 529; estamos debatendo, neste 
momento, o mérito, e votaremos, na sequência,o Pro-
jeto de Lei de Conversão aprovado pela Câmara dos 
Deputados. E digo um momento raro porque todos os 
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Parlamentares, Senadores e Senadoras que se suce-
deram na tribuna, fizeram pronunciamentos defendendo 
o conjunto e o mérito da Medida Provisória, tamanha 
é a sua relevância social.

Todos nós aplaudimos o Governo Federal, o Mi-
nistério da Previdência, a Presidenta Dilma, no último 
mês de abril, quando editou essa medida provisória, 
baixando o percentual de recolhimento previdenciário 
dos microempreendedores ou das microempreendedo-
ras individuais de 11 para 5%. Medida que considero 
fantástica, porque dá possibilidade, abre espaço para 
milhares de trabalhadoras e trabalhadores no Brasil 
inteiro, para pessoas que labutam com seu esforço 
próprio, individual, para sustentar não só a si próprios, 
mas para sustentar suas famílias. Estamos falando aqui 
de milhares e milhares de vendedores ambulantes; es-
tamos falando aqui de mototaxistas; estamos falando 
aqui de manicures, de cabeleireiras, de costureiras, de 
vendedoras e de vendedores que, batendo de porta 
em porta para vender seus produtos, conseguem seu 
sustento de forma digna e de forma honesta. 

Já foi uma grande vitória, uma grande conquista 
o estabelecimento da figura do microempreendedor in-
dividual. Entretanto, a conquista maior vem agora, com 
a diminuição de 11 para 5% no recolhimento previden-
ciário. Para quem está nos ouvindo, o que represen-
tam 5% em relação ao salário mínimo? Representam 
R$27,25. É pouco mais de R$27,00 que trabalhado-
res pagam, recolhem todo mês à Previdência Social 
não só para ter direito à aposentadoria, mas para ter 
direito também à proteção previdenciária, à proteção 
no mundo do trabalho. 

Quando a mulher manicure ficava gestante ou 
quando o trabalhador mototaxista adoecia, eles eram 
obrigados a largar temporariamente, a deixar tempo-
rariamente seu trabalho. Não tinham nenhum amparo; 
não tinham de onde receber o valor equivalente àquilo 
que recebiam no exercício das suas profissões. Mas, 
a partir de agora, eles têm direito, desde a criação da 
lei; e pagando um valor que é pequeno. 

Os dados estatísticos já mostram essa diminui-
ção. Eu apenas não os trouxe, mas, várias vezes, falei 
desses números. Vem crescendo a cada dia o número 
de trabalhadores formalizados como microempreen-
dedores individuais. Neste momento, quero destacar 
o papel que tem tido o Sebrae no Brasil inteiro, que 
instala postos avançados para esclarecer a sociedade, 
para chamar essas trabalhadoras e esses trabalhado-
res para se inscreverem. 

Então, estamos votando uma medida importan-
te para o Brasil, principalmente para aquelas pessoas 
que mais necessitam.

Na Câmara, a medida provisória recebeu algu-
mas emendas, como aqui já foi dito.

Não vou me referir a todas, mas vou me referir 
a algumas. 

Eu não poderia deixar de falar, como mulher, 
Sr. Presidente, da grande conquista para as donas 
de casa, porque, além do microempreendedor indivi-
dual, a medida provisória, por meio da aprovação de 
uma emenda pela Câmara dos Deputados, estendeu 
também a contribuição de 5% para os segurados fa-
cultativos sem renda e que comprovem que o único 
trabalho que desenvolvem é exclusivamente no lar, o 
trabalho doméstico. Então, é a dona de casa. 

A dona de casa passa a ter esse direito e isso 
é muito importante, não só como um direito adquirido 
da dona de casa. A importância é muito maior do que 
isso, porque nós passamos a dar valor a um trabalho 
que não é remunerado, a um trabalho que é invisível, 
mas que toma tempo de milhares e milhares, Senador 
Casildo Maldaner, de mulheres brasileiras, que ficam 
em casa, cuidando das atividades domésticas, crian-
do seus filhos, cuidando dos seus filhos. Isso é muito 
importante para todas nós, mulheres brasileiras, por-
que a legislação brasileira passa a valorizar o trabalho 
doméstico da dona de casa. Isso é muito importante. 

Quero cumprimentar a Senadora Gleisi e a Se-
nadora Angela, que apresentaram emendas acatadas 
pela Câmara e que, certamente, sem dúvida nenhuma, 
unanimemente, serão aprovadas neste Senado Federal.

Outra questão que eu gostaria de destacar, Sr. 
Presidente, diz respeito à inclusão dos deficientes 
mentais no rol daquelas pessoas que podem receber 
o benefício de prestação continuada. Isso é muito im-
portante. Aí, parece-me que o Deputado Romário – 
Senador Valadares, conforme disse V. Exª aqui – tem 
feito um belo trabalho, não só na Câmara dos Depu-
tados, mas no Brasil inteiro, pelo respeito às pessoas 
com deficiência. 

Então, essa emenda também tem um alcance so-
cial inestimável, Presidente Wilson Santiago. Inestimá-
vel! É uma conquista não só para aquelas famílias que 
têm, em seu seio, deficientes mentais, não apenas para 
essas famílias, mas para a sociedade como um todo. 

Aí, eu cito outro aspecto, outro avanço importante, 
e eu já havia apresentado um projeto de lei, desde que 
estava na Câmara dos Deputados, que é exatamente 
o item que garante acumular o recebimento do bene-
fício de prestação continuada com o trabalho desse 
deficiente mental. 

Há inúmeros trabalhos, inúmeros ofícios que um 
deficiente mental pode exercer.

Eu, aqui, quero citar um exemplo do meu Estado. 
Há um pesquisador que desenvolveu um mouse óptico 
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e, com esse mouse óptico, pessoas com deficiência 
podem trabalhar em computador, exercendo uma sé-
rie de atividades. 

Há muito tempo, eles me procuraram para dizer 
que, muitas vezes, as empresas deixam de contratar 
e essas pessoas deixam de buscar essa colocação no 
mercado de trabalho porque têm, imediatamente – ti-
nham, antes da medida provisória aprovada e, agora, 
no projeto de lei de conversão –, a suspensão do be-
nefício de prestação continuada. 

O projeto de conversão, Senador Romero Jucá, 
prevê esta cumulatividade: o deficiente que trabalhar 
como aprendiz pode receber o seu salário e pode, 
também, receber o benefício de prestação continua-
da, num período de até dois anos, o que, sem dúvida 
nenhuma, é um avanço significativo. 

Portanto, quero cumprimentar o Senador Arman-
do Monteiro, que foi Relator da medida provisória, pelo 
belo trabalho que apresentou, pelo belo relatório que 
apresentou, e cumprimentar a nossa Presidente da 
República, porque eu acho que muito mais importantes 
que um discurso a favor do povo são as ações a favor 
do povo, e essa é uma ação concreta, Sr. Presidente. 

Sem dúvida nenhuma, há impacto, há impacto 
financeiro, como o próprio relatório mostra. Entretanto, 
o impacto financeiro, diante dos benefícios sociais, é 
tão pequeno que não merece sequer ser analisado, 
porque os benefícios sociais são gigantescos, a favor 
das mulheres, a favor da família, a favor dos deficien-
tes, a favor do Brasil como um todo.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP. 

Fora do microfone.) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/

PMDB – PB) – V. Exª tem a palavra pela ordem, Se-
nador Randolfe Rodrigues.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Excelência, so-
licito a retirada do meu nome da lista de oradores, em 
primeiro lugar, porque não é preciso acrescentar mais 
sobre a importância dessa medida provisória e já foi 
anunciado, inclusive, ainda há pouco, pela nossa Líder, 
o voto favorável do Partido Socialismo e Liberdade.

Eu só quero destacar e cumprimentar o Governo 
da Presidente Dilma, e assim nós temos feito. 

Na semana passada, nós nos posicionamos cri-
ticando e considerando injusto o reajuste que tinha 
sido feito sobre a tabela do Imposto de Renda. Hoje, 
nós estamos do outro lado, para dizer o quanto é justa 
essa medida provisória, que formaliza a atividade dos 
microempreendedores individuais, sem nenhum tipo 
de dano para Previdência Social. 

Esse é o caminho que o Brasil deve adotar para 
resolver crise econômica, ampliando os investimentos 
sociais, os investimentos na economia. Que essa medi-
da provisória... Que nós possamos, aqui no Congresso, 
votar outras vezes medidas provisórias como essa. E, 
para nós votarmos o quanto antes, retiro minha inscri-
ção da lista de oradores.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – V. Exª tem a palavra pela ordem, Se-
nador José Agripino.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
gostaria de fazer uma sugestão à Mesa para que, se 
a Mesa entendê-la como procedente, seja proposta 
ao Plenário. Acho que ainda há inscritos uns 10 Se-
nadores, mais ou menos 10. A 10 minutos cada um, 
teremos mais uma hora e meia, pelo menos, de dis-
cussão para encaminhamento de uma matéria que 
é consensual.

Eu, por exemplo, vou votar essa medida provi-
sória. Ela beneficia a dona de casa, os deficientes, 
mas ela é, fundamentalmente, voltada para o micro-
empreendedor, que cai de uma alíquota de 11% para 
5% na contribuição previdenciária – capitaliza o mi-
croempreendedor.

Quero fazer a sugestão à Mesa de que faça um 
apelo para que, pelo menos, se reduza o tempo de en-
caminhamento, para que possamos votar essa matéria 
e matérias que estão na pauta a seguir, de forma que 
terminemos a semana com uma produção legislativa 
conveniente. 

É a sugestão que faço a V. Exª, desde já fazendo o 
meu encaminhamento, em três minutos, favorável à MP.

Durante o discurso do Sr. José Agripino, o 
Sr. Wilson Santiago, 2º Vice-Presidente, deixa 
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. José Sarney, Presidente.

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 
SC) – Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Pela ordem, Senador Casildo Maldaner.

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 
SC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Até em 
sintonia com o que disse o Senador Agripino Maia, 
eu abro mão da minha inscrição. Declino da inscrição 
porque, nessa matéria, pelo que vejo, há consenso, 
unanimidade. É uma medida provisória do bem, como 
se diz. Ela prevê esses benefícios extraordinários para 
a empregada, a questão doméstica; ela prevê para o 
microempresário, também, um avanço fundamental; 
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e, inclusive, pela emenda do Romário, da Câmara, 
faz com que a pessoa com deficiência mental tenha, 
também, condições de exercer uma função sem per-
der o direito daquela remuneração continuada. Então, 
é uma vantagem extraordinária, é um avanço. Poderia 
ser melhorada, é claro, mas acho que já é uma grande 
conquista no campo social. Até, hoje, debatemos, com 
a presença do Ministro Carlos Lupi, na Comissão de 
Assuntos Sociais, esse tema.

Declino, então, da minha inscrição, em função da 
sugestão do Senador Agripino Maia.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Senador José Agripino, a Mesa me informa 
que V. Exª está pedindo ao Plenário o encerramento 
da discussão.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – É uma forma regimental, que V. Exª tem o di-
reito de fazer.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – 
Não seria encerramento da discussão, até porque 
quem sou eu para pedir que Senadores que tenham 
opinião a dar se privem dessa oportunidade, mas que 
os discursos fossem menos longos, menos prolixos, 
para que se possam votar essa matéria e várias outras 
que estão a seguir.

Há dez inscritos. Se cada um falar por 10 minu-
tos, vamos ter uma hora e meia de discussão para 
votar o óbvio, porque essa matéria vai ser aprovada 
por consenso. 

Encerramento e discussão eu não ousaria pedir, 
mas eu solicitaria o encurtamento, o abreviamento das 
manifestações.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Então, se o Plenário concordar, nós podería-
mos usar... Que os senhores oradores inscritos para 
discutir usassem a palavra no encaminhamento da vo-
tação, porque ficaria o tempo reduzido a cinco minutos 
para cada um, sem prejudicar nenhum dos presentes.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – Sr. 
Presidente Sarney, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Pela ordem.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Eu sugiro também...
Primeiro, são dez minutos para cada Senador, então, 
vai demorar no mínimo duas horas. Vamos abrir mão, 
todo mundo – eu, particularmente, abro mão da minha 
fala –, e vamos votar a matéria. Temos outros projetos. 
Aqui foi feito um acordo. 

Então, V. Exª indagaria às Lideranças e aos Se-
nadores se abrem mão e vamos votar a medida pro-

visória, com a qual todo mundo já concorda. É uma 
medida provisória do bem e imagino que todo mundo 
vai concordar e votar.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Consulto os Senadores Romero Jucá, Demós-
tenes Torres, José Pimentel, Wellington Dias, Wilson 
Santiago, Geovani Borges e Paulo Paim se concordam 
em usar da palavra no encaminhamento da votação.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – Concordamos.

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

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Concor-
damos, Sr. Presidente, 

O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB) – 
Concordamos, Sr. Presidente. A matéria é importante, 
daí por que já foi mais do que debatida no dia de hoje.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Então, encerrada a discussão, vamos proce-
der à votação.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr. 
Presidente, só no encaminhamento.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Para encaminhar, dou a palavra ao Senador 
Romero Jucá, que é o primeiro inscrito. Depois, Sena-
dor Demóstenes Torres.

Cinco minutos.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Para 

encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, vou usar menos 
que cinco minutos.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – O Plenário agradece.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 
Eu pedi a palavra apenas para registrar a importância 
dessa matéria para a regularização previdenciária, 
para a regularização da economia, para o fortaleci-
mento da atividade do pequeno empresário, do pe-
queno empreendedor, da população que mais precisa 
no nosso Brasil.

Nós estamos reduzindo a alíquota de 11% do 
salário mínimo para 5% do salário mínimo, para o mi-
croempreendedor individual. Mais que isso, estamos 
também dando a condição de uma alíquota de contri-
buição de 5% para o segurado facultativo sem renda, 
que diz respeito ao trabalho doméstico no âmbito da 
sua residência, que pertence à família de baixa renda. 

Ou seja, quem exerce atividade doméstica vai 
poder, efetivamente, se cadastrar também como mi-
croempreendedor individual e ter a regularização pre-
videnciária. 
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Além disso, estamos também atendendo os de-
pendentes, como dependentes de segurados, aquelas 
pessoas portadoras de deficiência intelectual ou mental.

Então, são medidas importantes, são medidas 
fundamentais, e eu tenho certeza que serão aprova-
das por unanimidade. 

Quero aplaudir a ação do Governo, a posição da 
Presidenta Dilma, do Ministro Garibaldi, do Ministro 
Guido Mantega que, efetivamente, construíram oportu-
nidade para que mais brasileiras e brasileiros possam 
se regularizar, possam vir para a formalidade e possam 
ter a proteção da Previdência Social. 

Muito brigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PDMB 

– AP) – Com a palavra o Senador Demóstenes Torres.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 

GO. Para encaminhar a votação. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Srªs. Senadoras, Srs. Senadores, 
essa medida provisória, Sr. Presidente, é uma medida 
provisória que realmente honra esse nome. Primeiro, 
tem relevância; é indiscutível. Todos, aqui, estão dizen-
do da importância de se criar esse plano de custeio 
da Previdência Social, para estabelecer alíquota dife-
renciada de contribuição para o microempreendedor 
individual e do segurado facultativo, sem renda própria, 
que se dedique exclusivamente ao trabalho doméstico, 
no âmbito de sua residência, desde que pertencente 
a família de baixa renda.

Então, a ementa diz tudo. É relevante. É urgente. 
Para se ter uma idéia, reduz a contribuição pre-

videnciária do microempreendedor individual de 11 
para 5%. Isto, em valores, representa uma queda de 
R$60,00 a R$65,00 mensais, para R$27,00 a R$33,00. 
E isso, quem paga também ICMS, pode se acrescer 
ou acrescentar o valor de R1,00; e mais R$5,00, se for 
devido o Imposto Sobre Serviço (ISS). 

É uma lei que contempla atualmente 467 ocupa-
ções, desde doceiro, borracheiro, barbeiro, artesão, 
carpinteiro, e assim por diante. 

Quem entrar nessa redução de alíquota se aplica 
para abrir mão de obter a aposentadoria por tempo de 
contribuição, podendo aposentar-se apenas por tem-
po de idade. Mas quem quiser complementar para se 
aposentar por idade, também pode.

Veja que o Governo apresenta aqui o impacto or-
çamentário, exceto em relação aos deficientes físicos 
e mentais, uma vez que essa emenda foi apresenta-
da na Câmara. É uma falha que nós podemos suprir 
tranquilamente, pela relevância do tema, porque nós 
votamos aqui uma porção de outras coisas sem a me-
nor importância e sem impacto também.

Vale ressaltar que a Câmara, e aí eu quero pa-
rabenizar um ídolo do esporte brasileiro, o Romário, 

que também, na minha opinião, começa bem como 
parlamentar. Essa medida dele tem uma relevância 
suprema, porque passa a incluir os filhos e irmãos com 
deficiência intelectual ou mental que os torne absoluta 
ou relativamente incapazes, assim declarados judicial-
mente, entre os dependentes previstos na legislação 
previdenciária. E reduz em 30% no caso da pensão, 
mas dá à pessoa o direito de ter a pensão, desde que 
não exerça alguma atividade remunerada.

Então, Sr. Presidente, acredito que é uma boa 
medida e quero inclusive fazer o seguinte: parabenizar 
a Senhora Presidente da República, porque até agora, 
exceto uma medida ou outra, acho que ela tem errado 
grandemente. Mas essa é uma medida que merece 
aplauso do Governo e da oposição, porque realmen-
te é algo muito relevante. E eu gostaria imensamente 
que as medidas provisórias fossem desse jaez e des-
sa qualidade.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Senador José Pimentel com a palavra.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Para 

encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, esta medida provi-
sória tem como principal objetivo ampliar a cobertura 
previdenciária. 

Se nós voltarmos a 2003, tínhamos apenas 62% 
da população brasileira acima de 16 anos de idade 
e com menos de 60 anos de idade com cobertura 
previdenciária. Em 2010, nós já chegamos a 67% da 
população acima de 16 anos de idade e com menos 
de 60 anos de idade com cobertura previdenciária. 
E tivemos, em 2010, 82% da população brasileira 
acima de 60 anos de idade com cobertura previden-
ciária. Quando analisamos os trabalhadores da área 
rural, da agricultura familiar, o pescador artesanal, o 
extrativista, os povos quilombolas e os povos indíge-
nas, com a Lei nº 11.718, de 2008, criamos as con-
dições para a sua universalização, e esse processo 
está muito adiantado. No entanto, os trabalhadores 
urbanos, particularmente as donas de casa, não ti-
nham qualquer possibilidade de fazer contribuição 
previdenciária. Por meio dessa medida provisória, 
com os adendos feitos na Câmara dos Deputados e 
aqui mantidos pelo nosso Senador Armando Monteiro, 
nós estamos criando as condições para que algo em 
torno de dez milhões de mulheres que não têm qual-
quer proteção previdenciária agora possam ter a sua 
contribuição, com uma alíquota mínima de 5% sobre 
o salário mínimo, e passam a ter os benefícios de sa-
lário-maternidade, licença-saúde, licença-acidentária, 
aposentadoria por idade e pensão por morte, quan-
do Deus a levar. Esse processo tem como objetivo 
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atender uma demanda histórica que essas mulheres 
faziam, ao lado do Governo Federal, do Congresso 
Nacional e da Previdência Pública.

Essa medida provisória também beneficia ainda 
mais os empreendedores individuais. Até 2008, esse 
público, o empreendedor individual, que quer crescer, 
que quer fidelizar sua clientela e quer gerar riqueza, 
quando ia se formalizar, contribuía com 20% sobre 
o salário mínimo. Este Congresso Nacional aprovou, 
em 2008, a Lei Complementar nº 128 e reduziu essa 
contribuição para 11%. Esse processo teve início em 
julho de 2009, e agora, em agosto de 2011, temos 
um milhão e quatrocentos mil microempreendedores 
individuais já formalizados, mas temos ainda algo 
em torno de oito milhões de empreendedores indivi-
duais na informalidade. Com essa redução para 5%, 
conjugada com outra ação que, ontem, a Senhora 
Presidente da República encaminhou ao Congres-
so Nacional, elevando o teto de enquadramento do 
empreendedor individual de R$36 mil para R$60 mil, 
que esperamos que o Congresso Nacional também 
aprove, por unanimidade, estamos criando as condi-
ções para trazer para a formalidade esse conjunto de 
homens e mulheres que hoje produzem riquezas, que 
querem crescer, que querem formalizar os contratos 
de trabalho, mas o Estado nacional não oferecia as 
condições.

E, acima de tudo, aquele que é portador de de-
ficiência, quando ia assumir um emprego ou criar um 
pequeno negócio, tinha o cancelamento do seu bene-
fício da Lei Orgânica da Assistência Social. Por conta 
disso, ele terminava não assumindo esse emprego e 
nem se formalizando. Com essas medidas, se ele se 
formaliza, se cria a sua empresa, passa a ter a sus-
pensão dos seus benefícios e, na hora em que for 
demitido, na hora em que der baixa em sua empresa, 
imediatamente ele tem o benefício da Lei Orgânica da 
Assistência Social sendo restabelecido.

E, aqui, nós também vamos ajudar muito os em-
preendedores do Brasil, os empresários do Brasil, por-
que aprovamos uma legislação, na década de 1990, 
que exige uma cota em cada empresa para os porta-
dores de deficiência de acordo com a quantidade de 
empregados que tem, e o mesmo Estado não criava 
as condições para que esses portadores de deficiên-
cia pudessem assumir esses empregos. De um lado, 
os fiscais do Ministério do Trabalho autuavam esses 
empresários, porque não cumpriam a cota; de outro 
lado, as pessoas portadoras de deficiência não queriam 
assumir o trabalho porque tinham o cancelamento do 
seu benefício previdenciário. Essa medida provisória 
está resolvendo esse grave problema.

Por isso, Sr. Presidente, nosso Presidente José 
Sarney, hoje é uma noite feliz do Congresso Nacional, 
do Senado Federal, porque estamos fazendo justiça 
com aqueles setores mais sofridos. 

É por isso que entendemos que precisamos cada 
vez mais fortalecer o Estado nacional para que possa-
mos formalizar aqueles que querem crescer, ampliar a 
cobertura previdenciária, e ter um olhar todo especial 
para aqueles que são portadores de deficiência e, com 
isso, dizer: este País gera riqueza com inclusão social.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Senador Paulo Paim.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Pela 

ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Senador Pedro Taques, pela ordem.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Gostaria de requerer 
a V. Exª, se fosse possível, que coloque em votação o 
Requerimento nº 756, de 2011, que solicita a criação 
da Comissão Especial de Juristas para definir a parte 
especial do Código Penal.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – V. Exª será atendido.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só pedi a 
palavra por uma questão de justiça, lembrando que a 
Deputada Federal Luci Choinacki, ainda na Assembleia 
Nacional Constituinte, defendeu essa tese, como líder 
dos trabalhadores rurais. Em 2002, ela, como Deputada 
Federal, apresentou o projeto para garantir a aposen-
tadoria como dona de casa. Ele não foi aprovado. Ela 
não se reelege no momento em que é candidata ao 
Senado. Eu apresentei este projeto aqui no Senado, 
para garantir a aposentadoria para a dona de casa.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Eu peço a V. Exª licença para prorrogar a ses-
são até o tempo necessário à conclusão dos nossos 
trabalhos.

Muito obrigado.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Ok, Pre-

sidente. 
O que quero, aqui, é homenagear a Deputada 

Federal Luci Choinacki, que foi quem apresentou o pro-
jeto original dessa proposta, que agora está consagra-
da na medida provisória. O sonho se torna realidade.

E na figura de Romário, esse hoje Deputado Fe-
deral, que esteve com V. Exª, esteve comigo, que tem 
uma filha deficiente, eu quero aqui também homena-
geá-lo, porque é uma luta antiga de todos nós que atu-
amos nessa área para que a pessoa com deficiência 
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não tenha prejuízo do benefício que estava recebendo 
no momento em que começa a trabalhar. Se não deu 
certo no trabalho, ele acaba perdendo o benefício. E a 
partir da decisão desta Medida Provisória ele poderá 
trabalhar e vai continuar com o benefício.

Menos de dois minutos. Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Obrigado a V. Exª.
Com a palavra o Senador Wellington Dias.
Não está presente.
Com a palavra o Senador Wilson Santiago.
O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB. 

Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, por economia de tempo, já que o subs-
titutivo da Medida Provisória foi discutido por muitos e 
todos nós estamos conscientes da importância desta 
MP, então, dispenso a discussão sobre o assunto e vo-
tarei favorável, repito, pela importância e também para 
economizar e avançarmos na pauta, pois ainda temos 
uma emenda constitucional a ser votada.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Senador Geovani Borges.

O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP. 
Sem revisão do orador.) – Acompanhando o desejo 
da maioria, o de votarmos imediatamente a matéria, 
meu voto é favorável.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Muito obrigado.

Com a palavra o Senador Marcelo Crivella.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ. 

Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, não posso deixar de vir à tribuna para 
celebrar o momento em que esta Casa se engrandece. 
Uma medida justa, uma medida que já foi enaltecida 
por todos os meus colegas. E eu não quero ser fasti-
dioso, mas não poderia deixar de vir aqui para para-
benizar a luta de alguns colegas nossos que sentem 
a dor daqueles que são deficientes, sobretudo os da 
Síndrome de Down, mais de perto porque têm na sua 
casa seus filhos com esse problema. É o caso do meu 
companheiro da bancada do Rio, Romário, é o caso 
do meu companheiro da bancada do Rio, Lindbergh, 
e também do nosso Senador pelo Piauí.

Eu acho que, neste momento, prestamos todos 
uma homenagem às famílias. 

Há um companheiro meu no Rio de Janeiro, 
dono de uma ótica, tem uma filhinha também, chama-
da Yasmin – quero aqui prestar minha homenagem a 
essa linda família – e ele tenta fazer concurso público 
obstinadamente, porque ele diz: “Se eu for funcionário 
público vou deixar pensão para a minha filha que tem 
Síndrome de Down.”

Agora, graças a Deus, graças à lucidez do Gover-
no, ele poderá ter um futuro mais tranqüilo. Pode até 
continuar fazendo seus concursos públicos – espero 
que seja aprovado –, mas a sua filha vai ter o benefí-
cio do regime geral da Previdência Social com o seu 
falecimento ou de sua esposa. Ela será sua pensionis-
ta e isso tranquiliza tanto pais e mães que nos ouvem 
nesta hora pela TV Senado, ouvintes da Rádio Senado.

Sr. Presidente, hoje o Senado Federal cumpre o 
seu papel de lutar por essa gente sofrida e valente do 
povo brasileiro. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Vou proceder à votação do projeto de conver-
são que tem preferência regimental.

Senadoras e Senadores que o aprovarem per-
maneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
Aprovado o Projeto de Lei de Conversão, ficam 

prejudicadas as emendas oferecidas à Medida Provi-
sória. A matéria e a própria medida. 

A matéria vai à sanção.

É o seguinte o Projeto de Lei de Conver-
são aprovado:

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 
Nº 19, DE 2011 

(Proveniente da Medida Provisória nº 529, de 2011)

Altera os arts. 21 e 24 da Lei nº 8.212, 
de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre 
o Plano de Custeio da Previdência Social, 
para estabelecer alíquota diferenciada de 
contribuição para o microempreendedor 
individual e do segurado facultativo sem 
renda própria que se dedique exclusiva-
mente ao trabalho doméstico no âmbito de 
sua residência, desde que pertencente a 
família de baixa renda; altera os arts. 16, 72 
e 71 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, 
que dispõe sobre o Plano de Benefícios da 
Previdência Social, para incluir o filho ou o 
irmão que tenha deficiência intelectual ou 
mental como dependente e determinar o 
pagamento do salário-maternidade devido 
à empregada do microempreendedor indi-
vidual diretamente pela Previdência Social; 
altera os arts. 20 e 21 e acrescenta o art. 
21-A à Lei nº 9.742, de 7 de dezembro de 
1993 – Lei Orgânica de Assistência Social, 
para alterar regras do benefício de presta-
ção continuada da pessoa com deficiência; 
e acrescenta os §§ 4º e 5º ao art. 968 da Lei 
nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Códi-
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go Civil, para estabelecer trâmite especial 
e simplificado para o processo de abertura, 
registro, alteração e baixa do microempre-
endedor individual.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os arts. 21 e 24 da Lei nº 8.212, de 24 

de julho de 1991, passam a vigorar com as seguintes 
alterações:

“Art. 21 .  ...............................................
 ..............................................................
§ 2º No caso de opção pela exclusão 

do direito ao benefício de aposentadoria por 
tempo de contribuição, a alíquota de contribui-
ção incidente sobre o limite mínimo mensal do 
salário de contribuição será de:

I – 11% (onze por cento), no caso do 
segurado contribuinte individual ressalvado o 
disposto no inciso II, que trabalhe por conta 
própria, sem relação de trabalho com empre-
sa ou equiparado e do segurado facultativo, 
observado o disposto na alínea b do inciso II 
deste parágrafo;

II – 5% (cinco por cento):
a) no caso do microempreendedor indi-

vidual, de que trata o art. 18-A da Lei Comple-
mentar nº 123, de 14 de dezembro de 2006; e

b) do segurado facultativo sem renda 
própria que se dedique exclusivamente ao 
trabalho doméstico no âmbito de sua resi-
dência, desde que pertencente a família de 
baixa renda.

§ 3º O segurado que tenha contribuído na 
forma do § 2º deste artigo e pretenda contar 
o tempo de contribuição correspondente para 
fins de obtenção da aposentadoria por tempo 
de contribuição ou da contagem recíproca do 
tempo de contribuição a que se refere o art. 94 
da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, deverá 
complementar a contribuição mensal mediante 
recolhimento, sobre o valor correspondente ao 
limite mínimo mensal do salário-de-contribuição 
em vigor na competência a ser complementa-
da, da diferença entre o percentual pago e o 
de 20% (vinte por cento), acrescido dos juros 
moratórios de que trata o § 3º do art. 5º da Lei 
nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996.

§ 4º Considera-se de baixa renda, para 
os fins do disposto na alínea b do inciso II do 
§ 2º deste artigo, a família inscrita no Cadas-
tro Único pare Programas Sociais do Governo 
Federal – CadÚnico cuja renda mensal seja de 
até 2 (dois) salários mínimos.”(NR)

“Art. 24. .................................................
Parágrafo único. Presentes os elementos 

da relação de emprego doméstico, o empre-
gador doméstico não poderá contratar micro-
empreendedor individual de que trata o art. 
18-A da Lei Complementar no 123, de 14 de 
dezembro de 2006, sob pena de ficar sujeito a 
todas as obrigações dela decorrentes, inclusive 
trabalhistas, tributárias e previdenciárias.”(NR)

Art. 2º Os arts. 16, 72 e 77 da Lei nº 8.213, de 24 
de julho de 1991, passam a vigorar com as seguintes 
alterações:

“Art. 16.  ................................................
I – o cônjuge, a companheira, o compa-

nheiro e o filho não emancipado, de qualquer 
condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou 
inválido ou que tenha deficiência intelectual ou 
mental que o torne absoluta ou relativamente 
incapaz, assim declarado judicialmente;

................................................................
III – o irmão não emancipado, de qualquer 

condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou 
inválido ou que tenha deficiência intelectual ou 
mental que o torne absoluta ou relativamente 
incapaz, assim declarado judicialmente;

 ..............................................................
“Art. 72.  ................................................
 ..............................................................
§ 3º O salário-maternidade devido à tra-

balhadora avulso e à empregada do micro-
empreendedor individual de que trata o art. 
16-A da Lei Complementar no 123, de 14 de 
dezembro de 2006, será pago diretamente 
pela Previdência Social.”(NR)

“Art. 77.  ................................................
.............................................................. 
§ 2º  .......................................................
.................................................................
II – para o filho, a pessoa a ele equipa-

rada ou o irmão, de ambos os sexos, pela 
emancipação ou ao completar 21 (vinte e um) 
anos de idade, salvo se for inválido ou com 
deficiência intelectual ou mental que o torne 
absoluta ou relativamente incapaz, assim de-
clarado judicialmente;

III – para o pensionista inválido pela ces-
sação da invalidez e para o pensionista com 
deficiência intelectual ou mental, pelo levan-
tamento da interdição.

.................................................................
§ 4º A parte individual da pensão do de-

pendente com deficiência intelectual ou mental 
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que o torne absoluta ou relativamente incapaz, 
assim declarado judicialmente, que exerça ativi-
dade remunerada, será reduzida em 30% (trinta 
por cento), devendo ser integralmente resta-
belecida em face da extinção da relação de 
trabalho ou da atividade empreendedora.”(NR)

Art. 3º A Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, 
passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 20 .  ...............................................
 ..............................................................
§ 2º Para efeito de concessão deste be-

nefício, considera-se pessoa com deficiência 
aquela que tem impedimentos de longo prazo 
de natureza física, mental, intelectual ou sen-
sorial, os quais, em interação com diversas 
barreiras, podem obstruir sua participação 
plena e efetiva na sociedade em igualdade de 
condições com as demais pessoas.

 ..............................................................
§ 6º A concessão do benefício ficará su-

jeita à avaliação da deficiência e do grau de 
impedimento de que trate o § 2º, composta por 
avaliação médica e avaliação social realizadas 
por médicos peritos e por assistentes sociais 
do Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

§ 9º A remuneração da pessoa com de-
ficiência na condição de aprendiz não será 
considerada para fins do cálculo a que se re-
fere o § 3º deste artigo.

§ 10. Considera-se impedimento de longo 
prazo, para os fins do § 2º deste artigo, aquele 
que produza efeitos pelo prazo mínimo de 2 
(dois) anos.”(NR)

“Art. 21.  ................................................
 ..............................................................
§ 4º A cessação do benefício de pres-

tação continuada concedido à pessoa com 
deficiência não impede nova concessão do 
benefício, desde que atendidos os requisitos 
definidos em regulamento.”(NR)

“Art. 21-A. O benefício de prestação con-
tinuada será suspenso pelo órgão concedente 
quando a pessoa com deficiência exercer ati-
vidade remunerada, inclusive na condição de 
microempreendedor individual.

§ 1º Extinta a relação trabalhista ou a ati-
vidade empreendedora de que trata o caput 
deste artigo e, quando for o caso, encerrado o 
prazo de pagamento do seguro-desemprego 
e não tendo o beneficiário adquirido direito 
a qualquer benefício previdenciário, poderá 
ser requerida a continuidade do pagamento 

do benefício suspenso, sem necessidade de 
realização de perícia médica ou reavaliação 
da deficiência e do grau de incapacidade para 
esse fim, respeitado o período de revisão pre-
visto no caput do art. 21.

§ 2º A contratação de pessoa com defici-
ência como aprendiz não acarreta a suspensão 
do benefício de prestação continuada, limitado 
a 2 (dois) anos o recebimento concomitante 
da remuneração e do benefício.”

Art. 4º O art. 968 da Lei nº 10.406, de 10 de ja-
neiro de 2002 – Código Civil, passa a vigorar acrescido 
dos seguintes §§ 4º e 5º:

“Art. 968.  ..............................................
 ..............................................................
§ 4º O processo de abertura, registro, 

alteração e baixa do microempreendedor indi-
vidual de que trata o art. 19-A da Lei Comple-
mentar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, 
bem como qualquer exigência para o início de 
seu funcionamento deverão ter trâmite espe-
cial e simplificado, preferentemente eletrônico, 
opcional para o empreendedor, na forma a ser 
disciplinada pelo Comitê para Gestão da Rede 
Nacional para a Simplificação do Registro e 
da Legalização de Empresas e Negócios – 
CGSIM, de que trata o inciso III do art. 2º da 
mesma Lei.

§ 5º Para fins do disposto no § 4º, po-
derão ser dispensados o uso da firma, com a 
respectiva assinatura autógrafa, o capital, re-
querimentos, demais assinaturas, informações 
relativas à nacionalidade, estado civil e regime 
de bens, bem como remessa de documentos, 
na forma estabelecida pelo CGSIM.”(NR)

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo efeitos:

I – em relação à alínea a do inciso II do § 2º e ao § 
3º do art. 21 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 
1991, na forma da redação atribuída pelo art. 1º 
desta Lei, a partir de 1º de maio de 2011; e

II – em relação aos demais dispositivos, a partir da 
data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Vou submeter ao Plenário o Requerimento, que 
foi endereçado à Mesa, por todos os Líderes da Casa, 
no sentido de estabelecer um calendário especial de 
dispensa de interstício para a emenda constitucional 
que se refere às medidas provisórias aprovadas hoje 
pela Comissão de Constituição e Justiça.

É lido o seguinte:

AGOSTO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL356



32436 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2011357ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2011



Agosto de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 32437 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Se não houver nenhuma objeção, considero 
aprovado o requerimento.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – 
Presidente Sarney, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Pela ordem Senador.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Gostaria de solicitar 
a V. Exª, se possível, votarmos ainda na noite de hoje o 
Projeto de Lei da Câmara nº 32, de 2011, que dispõe 
sobre a criação de varas de trabalho na jurisdição do 
Tribunal Regional da 20ª região, não só dessa região 
como a do Estado de Goiás, Mato Grosso do Sul, a 
do Paraná e do Rio Grande do Norte.

Solicito a V. Exª que, se possível, votemos esta 
matéria no dia de hoje. Particularmente para Mato Gros-
so é muito importante, tendo em vista que vamos ter 
a oportunidade ímpar de levar a justiça trabalhista em 
vários municípios do nosso Estado, dentre eles Alto do 
Araguaia, Colniza, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, 
Peixoto Azevedo e Sapezal, cidade de Blairo Maggi, 
como também esse projeto foi relatado pelo Senador 
Pedro Taques, pela sua aprovação.

Faço um apelo a V. Exª para colocarmos este 
projeto para ser votado na noite de hoje, em nome da 
Bancada de Mato Grosso, com a devida vênia e a au-
torização dos nossos ilustres Senadores.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – V. Exª será atendido.
Sendo evidente a falta de número no nosso plená-

rio, e a medida provisória necessitando de um quórum 
qualificado de três quintos, acho prudente submeter-
mos esta emenda na próxima terça-feira. Se o Plenário 
concordar, a Mesa assim determinará.

Consulto o Senador Aécio Neves, que tanto se 
tem dedicado a esta matéria.

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, fico feliz de ver que 
realmente alcançamos um consenso. Acho prudente 
a preocupação de V. Exª, já que precisamos de um 
quórum qualificado, 49 Srs. Senadores, para aprová-la.

Antes, eu gostaria de solicitar à Mesa que faça 
uma correção no texto final, uma correção de redação, 
já que houve um pequeno erro no texto encaminhado 
à Mesa que diz:

As medidas provisórias serão submetidas para juí-
zo, sobre o atendimento de seus pressupostos constitu-
cionais, à comissão competente para examinar a cons-
titucionalidade das matérias da Câmara dos Deputados 
e do Senado Federal, e não ou do Senado Federal.

Na justificativa fica claro que esta era a intenção 
daqueles que construíram para que possamos, se V. Exª 

concordar, na terça-feira, ter este item como prioritário, 
como primeiro item da pauta, já com essa correção feita.

Concordo com V. Exª e, mais uma vez, retribuo, 
porque, não fosse a iniciativa de V. Exª, Presidente José 
Sarney, em apresentar esta PEC, certamente nós não 
estaríamos aqui em condições de proporcionar este 
importante avanço, importante instrumento e importante 
reequilíbrio entre os Poderes com o novo texto, com o 
novo rito de tramitação das MPs que espero possa ser 
aprovado, consensualmente, na próxima terça-feira.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – A Mesa aceita a emenda de redação que V. 
Exª acaba de propor, que é feita pela própria Comis-
são de Constituição e Justiça.

Na próxima terça-feira, votaremos como primeiro 
item da pauta esta emenda.

Com a palavra, o Senador Demóstenes Torres.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 

GO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, temos, sobre a mesa, uma série de projetos 
de interesse dos tribunais regionais federais de todo 
o Brasil, e todos com votação simbólica.

Então, solicitaria a V. Exª, se os líderes também 
concordarem, que pudéssemos votar cinco ou seis 
projetos simbolicamente e resolveríamos este proble-
ma da Justiça do Trabalho.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – A Mesa atende a solicitação de V. Exª e, se o 
Plenário não tiver nenhuma objeção, vamos apreciar 
essas matérias que são consensuais.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Item 12:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 32, DE 2011

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 32, de 2011 (nº 7.621/2010, 
na Casa de origem),de iniciativa do Tribunal Su-
perior do Trabalho, que dispõe sobre a criação 
de Varas do Trabalho na jurisdição do Tribunal 
Regional do Trabalho da 23º Região (MT) e dá 
outras providências.

Parecer favorável, sob nº 548, de 2011, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador Pedro Taques.

O parecer é favorável e não foram oferecidas ne-
nhuma emenda à matéria.

Em discussão.
Sem oradores, encerro a discussão.
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores e Senadoras que o aprovarem 

permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção presidencial.
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É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 32, DE 2011 
(Nº 7.62112010, na Casa de origem) 

(De iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho)

Dispõe sobre a criação de Varas do 
Trabalho na jurisdição do Tribunal Re gional 
do Trabalho da 23ª Região (MT) e dá outras 
providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º São criadas na jurisdição do Tribunal Regio-

nal do Trabalho da 23ª Região, com sede na cidade 
de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, 6 (seis) Varas do 
Trabalho, assim distribuídas:

I – na cidade de Alto Araguaia, 1 (uma) Vara do Tra-
balho (1ª);

II – na cidade de Colniza, 1 (uma) Vara do Trabalho (1ª);
III – na cidade de Lucas do Rio Verde, 1 (uma) Vara 

do Trabalho (1ª);
IV – na cidade de Nova Mutum, 1 (uma) Vara do Tra-

balho (lª) ;
V – na cidade de Peixoto de Azevedo, 1 (uma) Vara 

do Trabalho (1ª); e
VI – na cidade de Sapezal, 1 (uma) Vara do Trabalho (lª)

Art. 2º As Varas do Trabalho criadas por esta Lei 
serão, implantadas pelo Tribunal Regional do Trabalho 

da 23ª Re gião, na medida das necessidades do ser-
viço e da disponibili dade de recursos orçamentários, 
em consonância com o disposto no § 1º art. 169 da 
Constituição Federal.

Art. 3º São acrescidos aos quadros de Juiz e de 
Pes soal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho 
da 23ª Re gião os cargos de juiz, os cargos de provimen-
to efetivo e em comissão, bem como as funções comis-
sionadas constantes dos Anexos I, II, III e IV desta Lei.

Art. 4º Os recursos financeiros decorrentes da 
execu ção desta Lei correrão à conta das dotações 
orçamentárias con signadas ao Tribunal Regional do 
Trabalho da 23ª Região no or çamento geral da União.

Art. 5º A criação dos cargos e funções prevista 
nesta Lei fica condicionada a sua expressa autorização 
em anexo pró prio da lei orçamentária anual com a res-
pectiva dotação sufi ciente para seu primeiro provimento, 
nos termos do § 1º do art. 169 da Constituição Federal.

Parágrafo único. Se a autorização e os respecti-
vos recursos orçamentários forem suficientes somente 
para provi mento parcial dos cargos e funções, o saldo 
da autorização e das respectivas dotações para seu 
provimento deverá constar de anexo da lei orçamen-
tária correspondente ao exercício em que foram con-
siderados criados e providos.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Item 13:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 33, DE 2011

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 33, de 2011 (nº 7.623/2010, 
na Casa de origem), de iniciativa do Tribunal 
Superior do Trabalho, que dispõe sobre a cria-
ção de Varas do Trabalho na jurisdição do Tri-
bunal Regional do Trabalho da 4ª Região (RS) 
e dá outras providências.

Parecer favorável, sob nº 608, de 2011, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Pedro Simon.

O parecer é favorável e não foram oferecidas 
emendas ao projeto.

Sem oradores que desejem usar da palavra, en-
cerro a discussão e voto o projeto.

Os Srs. Senadores e Srªs Senadoras que o apro-
varem permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
A matéria vai à sanção presidencial.

É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 33, DE 2011 
(Nº 7.62312010, na Casa de origem) 

(De iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho)

Dispõe sobre a criação de Varas do 
Trabalho na jurisdição do Tribunal Regional 
do Trabalho da 4ª Região (RS) e dá outras 
providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º São criadas na jurisdição do Tribunal Regio-

nal do Trabalho da 4ª Região 17 (dezessete) Varas do 
Trabalho, assim distribuídas:

I – na cidade de Canoas, 2 (duas) Varas do Trabalho 
(4ª e 5ª);

II – na cidade de Caxias do Sul, 2 (duas) Varas do 
Trabalho (5ª e 6ª);

III – na cidade de Erechim, 1 (uma) Vara do Traba-
lho (3ª) ;

IV – na cidade de Esteio, 1 (uma) Vara do Trabalho (2ª);

V – na cidade de Estrela, 1 (uma) Vara do Trabalho (2ª);
VI – na cidade de Gravataí, 2 (duas) Varas do Traba-

lho (3ª e 4ª);
VII – na cidade de Lajeado, 1 (uma) Vara do Traba-

lho (2ª)
VIII — na cidade de Passo Fundo, 2 (duas) Varas do 

Trabalho (3ª e 4ª);
IX – na cidade de Rio Grande, 2 (duas) Varas do Tra-

balho (3ª e 4ª);
X – na cidade de Santa Rosa, 1 (uma) Vara do Tra-

balho (2ª);
XI – na cidade de São Leopoldo, 1 (uma) Vara do Tra-

balho (4ª);
XII – na cidade de Taquara, 1 (uma) Vara do Traba-

lho (4ª).

Art. 2º As Varas do Trabalho criadas por esta Lei 
serão, implantadas pelo Tribunal Regional do Trabalho 
da 4ª Re gião, na medida das necessidades do serviço 
e da disponibilidade de recursos orçamentários, em 
consonância com o disposto no § 1º do art. 169 da 
Constituição Federal.

Art. 3º São acrescidos aos quadros de Juiz e de 
Pes soal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho 
da 4a Re gião os cargos de juiz e os cargos de provi-
mento efetivo e em comissão constantes dos Anexos 
I, II e XII desta Lei.

Art. 4º Os recursos financeiros decorrentes da 
execução desta Lei correrão à conta das dotações 
orçamentárias con signadas ao Tribunal Regional do 
Trabalho da 4ª Região no orça mento geral da União.

Art. 5º A criação dos cargos prevista nesta Lei 
fica condicionada a sua expressa autorização em ane-
xo próprio da lei orçamentária anual com a respectiva 
dotação suficiente pa ra seu primeiro provimento, nos 
termos do § 1º do art. 169 da Constituição Federal.

Parágrafo único. Se a autorização e os respecti-
vos recursos orçamentários forem suficientes somente 
para provi mento parcial dos cargos, o saldo da autori-
zação a das respec tivas dotações para seu provimento 
deverá constar de anexo da lei orçamentária corres-
pondente ao exercício em que foram con siderados 
criados e providos.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Item 14:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 34, DE 2011

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 34, de 2011 (nº 7.625/2010, 
na Casa de origem), de iniciativa do Tribunal 
Superior do Trabalho, – também sobre a mesma 
matéria – só que desta vez altera a composição 
do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região 
(PE), cria Varas do Trabalho com sua jurisdição 
e dá outras providências. Pernambuco.

Parecer favorável, sob nº 671, de 2011, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania, Relator: Senador Humberto Costa.

O parecer é favorável, do Senador Humberto 
Costa, e ao projeto não foram oferecidas emendas.

Em discussão.
Não havendo oradores, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores e Senadoras que o aprovarem 

permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à sanção presidencial.

É o seguinte o Projeto de Lei aprovado:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 34, DE 2011 
(Nº 7.625/2010, na Casa de origem) 

(De iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho)

Altera a composição do Tribunal Re-
gional do Trabalho da 6ª Região (PE), cria 
Varas do Trabalho com sua jurisdição e dá 
outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Re-

gião, com sede na cidade de Recife, Estado de Per-
nambuco, tem sua composição alterada de 18 (dezoito) 
para 19 (dezenove) juízes.

Art. 2º São criadas na jurisdição do Tribunal Regio-
nal do Trabalho da 6ª Região 9 (nove) Varas do Traba-
lho, assim distribuídas:

I – na cidade de Carpina, 1 (uma) Vara do Trabalho (2ª);
II – na cidade de Igarassu, 1 (uma) Vara do Trabalho 

(2ª);
III – na cidade de Ipojuca, 1 (uma) Vara do Trabalho (3ª)
IV – na cidade de Jaboatão dos Guararapes, 1 (uma) 

Vara do Trabalho (5ª).
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V – na cidade de Nazaré da Mata, 1 (uma) Vara do 
Trabalho (2ª);

VI – na cidade de Palmares, 1 (uma) Vara do Traba-
lho (2ª)

VII – na cidade de Petrolina, 1 (uma) Vara do Traba-
lho (3ª);

VIII – na cidade de Ribeirão, 1 (uma) Vara do Traba-
lho (2ª);

IX – na cidade de SR, Lourenço da Mata, 1 (uma) Vara 
do Trabalho (2ª).

Art. 3º As Varas do Trabalho criadas por esta Lei 
serão implantadas pelo Tribunal Regional do Trabalho 
da 6ª Re gião, na medida das necessidades do serviço 
a da disponibili dade de recursos orçamentários, em 
consonância com o disposto no § 1º do art. 169 da 
Constituição Federal.

Art. 4º são acrescidos aos quadros de Juiz e de 
Pes soal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho 
da 6ª Re gião, os cargos de juiz e os cargos de provi-

mento efetivo e em comissão constantes dos Anexos 
I, II e III desta Lei.

Art. 5º Os recursos financeiros da execução des-
ta Lei correrão à conta das dotações orçamentárias 
consignadas ao Tribunal Regional do Trabalho da 6ª 
Região no orçamento geral da União.

Art. 6º A criação dos cargos prevista nesta Lei 
fica condicionada à sua expressa autorização em ane-
xo próprio da lei orçamentária anual com a respectiva 
dotação suficiente pa ra seu primeiro provimento, nos 
termos do §1º do art. 169 da Constituição Federal.

Parágrafo único. Se a autorização e os respecti-
vos recursos orçamentários forem suficientes somente 
para provi mento parcial dos cargos, o saldo da autori-
zação e das respec tivas dotações para seu provimento 
deverá constar de anexo da lei orçamentária corres-
pondente ao exercício em que forem con siderados 
criados e providos.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.
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O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 
– Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Pela ordem.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Apenas para 
pedir a V. Exª, de acordo com o Art. 214, para colocar 
na Ordem do Dia o Projeto de Lei, do Deputado Ro-
dovalho, nº 27, de 2009.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – O pedido de V. Exª será encaminhado a Secre-
taria da Mesa para as devidas providências.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Projeto de Lei da Câmara nº 36, que altera a 
composição do Tribunal Regional do Trabalho de Goiás, 
cria Varas do Trabalho e outras providências.

O parecer é favorável. O Relator é o Senador 
Demóstenes Torres e ao projeto não foram oferecidas 
emendas.

É o seguinte o item:

Item 15:

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 36, DE 2011

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 36, de 2011 (nº 7.574/2010, 
na Casa de origem), de iniciativa do Tribunal 
Superior do Trabalho, que altera a composi-
ção do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª 
Região (GO), cria Varas do Trabalho em sua 
jurisdição e dá outras providências.

Parecer favorável, sob nº 672, de 2011, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador Demóstenes Torres.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Discussão. 

Não havendo oradores, encerro a discussão.
Em votação.
Se todos concordarem a matéria está aprovada.
Vai à sanção presidencial.

É o seguinte o Projeto de Lei aprovado:

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 36, DE 2011 

(Nº 7.574/2010, na Casa de origem) 
(De iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho)

Altera a composição do Tribunal Regio-
nal do Trabalho da 18ª Região (GO), cria 
Varas do Trabalho em sua jurisdição e dá 
outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O Tribunal Regional do Trabalho da 18ª 

Região, com sede na cidade de Goiânia, Estado de 
Goiás, tem sua composição alterada de 13 (treze) para 
14 (quatorze) Juízes.

Art. 2º São criadas na jurisdição do Tribunal Re-
gional do Trabalho da 18ª Região 12 (doze) Varas do 
Trabalho, assim distribuídas:

I – na cidade de Goiânia, 5 (cinco) Varas do Trabalho 
(14ª a 18ª);

II – na cidade de Goianésia, 1 (uma) Vara do Traba-
lho (1ª);

III – na cidade de Goiatuba, 1 (uma) Vara do Traba-
lho (1ª);

IV – na cidade de Inhumas, 1 (uma) Vara do Traba-
lho (1ª)

V – na cidade de Itumbiara, 1 (uma) Vara do Traba-
lho (2ª);

VI – na cidade de Pires do Rio, 1 (uma) Vara do Tra-
balho (1ª);

VII – na cidade de Quirinópolis, 1 (uma) Vara do Tra-
balho (1ª);

VIII – na cidade de Rio Verde, 1 (uma) Vara do Tra-
balho (3ª).

Art. 3° As Varas do Trabalho criadas por esta Lei 
se rão implantadas pelo Tribunal Regional do Trabalho 
da 18ª Re gião, na medida das necessidades do ser-
viço e da disponibili dade de recursos orçamentários, 
em consonância com o disposto no § 1° do art. 169 
da Constituição Federal.

Art. 4° São acrescidos aos quadros de Juiz e de 
Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho 
da 18ª Região os cargos de Juiz e os cargos de provi-
mento efetivo e em comissão constantes dos Anexos 
I, II e III desta Lei.

Art. 5° Os recursos financeiros decorrentes da 
execu ção desta Lei correrão à conta das dotações 
orçamentárias con signadas ao Tribunal Regional do 
Trabalho da 18ª Região no orçamento geral da União.

Art. 6° A criação dos cargos prevista nesta Lei 
fica condicionada à sua expressa autorização em ane-
xo próprio da lei orçamentária anual com a respectiva 
dotação suficiente pa ra seu primeiro provimento, nos 
termos do § 1° do art. 169 da Constituição Federal.

Parágrafo único. Se a autorização e os respectivos 
recursos orçamentários forem suficientes somente para 
provi mento parcial dos cargos, o saldo da autorização e 
das respec tivas dotações para seu provimento deverá 
constar de anexo da lei orçamentária correspondente ao 
exercício em que forem con siderados criados e providos.

Art. 7° Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Da mesma maneira o Tribunal Superior do Tra-
balho propõe ao Senado um projeto sobre a criação 
de Varas do Trabalho na jurisdição do Tribunal da 20ª 
Região, Sergipe, e dá outras providências.

O parecer é favorável e não tem emendas pe-
rante a Mesa.

É o seguinte o item:

Item 16:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 38, DE 2011

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 38, de 2011 (nº 7.576/2010, 
na Casa de origem), de iniciativa do Tribu-
nal Superior do Trabalho, que dispõe sobre a 
criação de Varas do Trabalho na jurisdição do 

Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região 
(SE) e dá outras providências.

Parecer favorável, sob nº 673, de 2011, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania, Relator: Senador Eduardo Amorim.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Em discussão. (Pausa.)

Se nenhuma Senadora nem Senador desejar 
discutir a matéria, encerro a discussão.

Em votação.
Os que aprovarem permaneçam como se en-

contram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção presidencial.

É o seguinte o Projeto de Lei aprovado:
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 38, DE 2011 
(Nº 7.576/2010, na Casa de origem) 

(De iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho)

Dispõe sobre a criação de Varas do 
Trabalho na jurisdição do Tribunal Regional 
do Trabalho da 20ª Região, (SE) e dá outras 
providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º São criadas na jurisdição do Tribunal Regio-

nal do Trabalho da 20ª Região 3 (três) Varas do Traba-
lho (7ª a 9ª) na cidade de Aracaju, Estado de Sergipe.

Art. 2º As Varas do Trabalho criadas por esta Lei 
serão implantadas pelo Tribunal Regional do Trabalho 
da 20ª Região, na medida das necessidades do ser-
viço e da disponibilidade de recursos orçamentários, 
em consonância com o disposto no § 1º do art. 169 da 
Constituição Federal.

Art. 3º São acrescidos aos quadros de Juiz e de 
Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho 

da 20ª Região os cargos de Juiz e os cargos de provi-
mento efetivo e em comissão constantes dos Anexos 
I, II e III desta Lei.

Art. 4º Os recursos financeiros decorrentes da 
execução desta Lei correrão à conta das dotações 
orçamentárias con signadas ao Tribunal Regional do 
Trabalho da 20ª Região no Orçamento Geral da União.

Art. 5º A criação dos cargos prevista nesta Lei 
fica condicionada à sua expressa autorização em ane-
xo próprio da lei orçamentária anual com a respectiva 
dotação suficiente pa ra seu primeiro provimento, nos 
termos do § 1º do art. 169 da Constituição Federal.

Parágrafo único. Se a autorização e os respecti-
vos recursos orçamentários forem suficientes somente 
para provi mento parcial dos cargos, o saldo da autori-
zação e das respec tivas dotações para seu provimento 
deverá constar de anexo da lei orçamentária corres-
pondente ao exercício em que forem con siderados 
criados e providos.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB – 
AP) – Também da mesma maneira, iniciativa do Tribunal 
Superior do Trabalho, que propõe ao Senado alteração 
da composição do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª 
Região do Paraná e dá outras providências.

O parecer é favorável, e não foram oferecidas 
emendas.

É o seguinte o item:

Item extrapauta:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 39, DE 2011

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 39, de 2011 (nº 7.622/2010, 
na Casa de origem), de iniciativa do Tribunal 
Superior do Trabalho, que altera a composição 
do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região 
(PR) e dá outras providências.

Parecer favorável, sob nº 752, de 2011, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Alvaro Dias.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Em discussão. (Pausa.)

Sem oradores, encerro a discussão.
E, se não houver nenhuma manifestação contrá-

ria, declaro o projeto aprovado.
A matéria vai à sanção presidencial.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos 

Deputados.

É o seguinte o Projeto de Lei aprovado:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 39, DE 2011 
(Nº 7.622/2010, na Casa de origem) 

(De iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho)

Altera a composição do Tribunal Regio-
nal do Trabalho da 9ª Região (PR) e dá ou-
tras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O Tribunal Regional do Trabalho da 9ª 

Região, com sede na cidade de Curitiba, Estado do 
Paraná, tem sua com posição alterada de 28 (vinte e 
oito) para 31 (trinta e um) Juízes.

Art. 2º O Regimento Interno do Tribunal Regio-
nal do Trabalho da 9ª Região disporá sobre o número, 
competência, composição e funcionamento de suas 
Turmas e Seções Especiali zadas.

Art. 3º São acrescidos aos quadros de Juiz e de 
Pes soal da Secretaria do Tribunal Regional do Tra-
balho da 9a Re gião os cargos de Juiz, os cargos de 
provimento em comissão e as funções comissionadas 
constantes dos Anexos I, II e III desta Lei. 

Art. 4º Os recursos financeiros decorrentes da 
execução desta Lei correrão à conta das dotações 
orçamentárias con signadas ao Tribunal Regional do 
Trabalho da 9a Região no orçamento geral da União.

Art. 5º A criação dos cargos e funções prevista 
nesta Lei fica condicionada à sua expressa autoriza-
ção em anexo próprio da lei orçamentária anual com 
a respectiva dotação sufi ciente para seu primeiro pro-
vimento, nos termos do § 1º do art. 169 da Constitui-
ção Federal.

Parágrafo único. Se a autorização e os respecti-
vos recursos orçamentários forem suficientes somente 
para provimento parcial dos cargos e funções, o saldo 
da autorização e das respectivas dotações para seu 
provimento deverá constar de anexo da lei orçamen-
tária correspondente ao exercício em que forem con-
siderados criados e providos.

Art. 6º Este Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Projeto de Lei da Câmara nº 40, também de 
iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho, que altera 
a composição do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª 
Região, Rio Grande do Norte, cria varas de trabalho 
em sua jurisdição e dá outras providências.

É o seguinte o item:

Item extrapauta:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 40, DE 2011

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 40, de 2011 (nº 7.624/2010, 
na Casa de origem), de iniciativa do Tribunal 
Superior do Trabalho, que altera a composição 
e a organização interna do Tribunal Regional 
do Trabalho da 21ª Região (RN), cria Varas 
do Trabalho em sua jurisdição e dá outras 
providências.

Parecer favorável, sob nº 753, de 2011, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador José Agripino.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Na Comissão de Constituição e Justiça, o Re-
lator foi o Senador José Agripino.

Não foram oferecidas emendas no plenário.
Discussão do projeto. (Pausa.)

Não havendo quem queira discuti-lo, eu encerro 
a discussão e submeto o projeto à votação.

Senadoras e Senadores que aprovarem perma-
neçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
A matéria vai à sanção presidencial, e será feita 

a devida comunicação à Câmara dos Deputados.

É o seguinte o Projeto de Lei aprovado:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 40, DE 2011 
(Nº 7.624/2010, na Casa de origem) 

(De iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho)

Altera a composição e a organização 
interna do Tribunal Regional do Traba lho 
da 21ª Região (RN), cria Varas do Tra balho 
em sua jurisdição e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O Tribunal Regional do Trabalho da 21ª 

Re gião, com sede na cidade de Natal, Estado do Rio 
Grande do Norte, tem sua composição aumentada 
para 10 (dez) Juízes.

Parágrafo único. Dos cargos constantes deste 
artigo, 1/5 (um quinto) é destinado a advogados e 
membros do Ministé rio Público do Trabalho, na forma 
da Constituição Federal.

Art. 2º Para atender a composição a que se re-
fere o art. 1º, são criados 2 (dois) cargos de Juiz do 
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Tribunal a se rem providos em consonância com o art. 
115 da Constituição Fe deral.

Art. 3º Dentre os Juízes do Tribunal, 2 (dois) exer-
cerão, na forma regimental, as funções de Presidente, 
Vice-Presidente e Corregedor do Tribunal.

Art. 4º Além do Tribunal Pleno o Tribunal Regional 
do Trabalho da 21ª Região será dividido em 2 (duas) 
Turmas inte gradas por 4 (quatro) membros.

Parágrafo único. O Regimento Interno do Tribu-
nal dis porá sobre a competência das Turmas de Jul-
gamento e seu fun cionamento, neste incluída a com-
posição do órgão.

Art. 5º São criadas na jurisdição do Tribunal Regio-
nal do Trabalho da 21ª Região 5 (cinco) Varas do Tra-
balho, as sim distribuídas:

I – na cidade de Natal, 2 (duas) Varas do Trabalho 
(9ª e 10ª);

II – na cidade de Ceará-Mirim, 1 (uma) Vara do Traba-
lho (2ª);

III – na cidade de Goianinha, 1 (uma) Vara do Traba-
lho (2ª);

IV – na cidade de Macau, 1 (uma) Vara do Trabalho (2ª).

Art. 6º As Varas do Trabalho criadas por esta Lei 
se rão implantadas pelo Tribunal Regional do Trabalho 
da 21ª Região, na medida das necessidades do ser-

viço e da disponibili dade de recursos orçamentários, 
em consonância com o disposto no § 1º do art. 169 da 
Constituição Federal.

Art. 7º São acrescidos aos quadros do Trabalho 
da 21ª Região os cargos de Juiz e os cargos de provi-
mento efetivo e em comissão constantes dos Anexos 
I, II e III desta Lei.

Art. 8º Os recursos financeiros decorrentes da 
execução desta Lei correrão à conta das dotações 
orçamentárias consignadas ao Tribunal Regional do 
Trabalho da 21ª Região no Orçamento Geral da União.

Art. 9º A criação dos cargos prevista nesta Lei 
fica condicionada à sua expressa autorização em ane-
xo próprio da lei orçamentária anual com a respectiva 
dotação suficiente para seu primeiro provimento, nos 
termos do § 1º do art. 169 da Constituição Federal.

Parágrafo único. Se a autorização e os respecti-
vos recursos orçamentários forem suficientes somente 
para provimento parcial dos cargos, o saldo da autori-
zação e das respectivas dotações para seu provimento 
deverá constar de anexo da Lei Orçamentária corres-
pondente ao exercício em que forem considerados 
criados e providos.

Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Foi pedido pelo Senador Pedro Taques para 
votarmos o Requerimento nº 756, de sua autoria, 
solicitando a constituição de uma comissão composta 
por sete juristas para, no prazo de 180 dias, elaborar 
o projeto de Código Penal adequado aos ditames da 
Constituição de 88 e às novas exigências de uma so-
ciedade complexa e de risco.

É o seguinte o item:

Item 21:

REQUERIMENTO Nº 756, DE 2011

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 756, de 2011, do Senador Pedro Taques, 
solicitando a criação de uma Comissão com-
posta de sete juristas para, no prazo de cen-
to e oitenta dias, elaborar projeto de Código 
Penal adequado aos ditames da Constituição 
de 1988 e às novas exigências de uma socie-
dade complexa e de risco.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Votação do requerimento, em turno único.

Senadores e Senadoras que o aprovam perma-
neçam como se encontram. (Pausa.)

Sem manifestação contrária, o requerimento é 
aprovado e será cumprida a deliberação do Plenário.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Senador Blairo Maggi. Também o requerimento 
pedindo aos Srs. Senadores a realização de uma ses-
são especial destinada a comemorar o Dia do Enge-
nheiro Agrônomo, a realizar-se no dia 10 de outubro. 
(Requerimento nº 447, de 2011)

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Em votação o requerimento. (Pausa.)

Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Nada mais havendo a tratar, voltamos à lista 
de oradores.

São as seguintes as matérias não apre-
ciadas e transferidas para a próxima sessão 
deliberativa ordinária:

2 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 467, DE 2008-COMPLEMENTAR 
(Em regime de urgência, nos termos do  

Requerimento nº 451, de 2011)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 467, de 2008-Complemen-

tar, da Senadora Ideli Salvatti, que altera a Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 
2006, para acrescentar outras atividades de 
prestação de serviços às já passíveis de op-
ção pelo Simples Nacional.

Parecer sob nº 1.575, de 2009, da Co-
missão de Assuntos Econômicos, Relator: 
Senador Antonio Carlos Junior, favorável, com 
as Emendas nºs 1 e 2-CAE, que apresenta.

3 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 1, DE 

2010-COMPLEMENTAR 
(Em regime de urgência, nos termos do  

Requerimento nº 475,de 2011)

Projeto de Lei da Câmara nº 1, de 
2010-Complementar (nº 12/2003-Complemen-
tar, na Casa de origem, do Deputado Sarney 
Filho), que fixa normas, nos termos dos incisos 
III, VI e VII do caput e do parágrafo único do art. 
23 da Constituição Federal, para a cooperação 
entre a União, os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios, nas ações administrativas de-
correntes do exercício da competência comum 
relativas à proteção das paisagens naturais no-
táveis, à proteção do meio ambiente, ao comba-
te à poluição em qualquer de suas formas e à 
preservação das florestas, da fauna e da flora e 
altera a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981.

4 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 41, DE 2010 

(Em regime de urgência, nos termos do 
Requerimento nº 476, de 2011)

Projeto de Lei da Câmara nº 41, de 2010 
(nº 219/2003, na Casa de origem, do Deputa-
do Reginaldo Lopes), que regula o acesso a 
informações previsto no inciso XXXIII do art. 
5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do 
art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei 
nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revo-
ga a Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005, e 
dispositivos da Lei nº 8.159, de 8 janeiro de 
1991, e dá outras providências.

5 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 116, DE 2010 

(Em regime de urgência, nos termos do  
Requerimento nº 801,de 2011)

Projeto de Lei da Câmara nº 116, de 2010 
(nº 29/2007, na Casa de origem, do Deputado 
Paulo Bornhausen), que dispõe sobre a comu-
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nicação audiovisual de acesso condicionado; 
altera a Medida Provisória nº 2.228-1, de 6 de 
setembro de 2001, e as Leis nºs 11.437, de 28 
de dezembro de 2006, 5.070, de 7 de julho de 
1966, 8.977, de 6 de janeiro de 1995, e 9.472, 
de 16 de julho de 1997; e dá outras providên-
cias. (Pendente de emissão de pareceres da 
CCJ, CAE, CE, CMA e CCT.)

6 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 56, DE 2007

Votação, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 56, de 2007 (nº 3.933/2004, 
na Casa de origem), que inclui a pesca indus-
trial nas atividades vinculadas ao setor rural e 
dá outras providências.

Parecer sob nº 534, de 2008, da Comis-
são de Agricultura e Reforma Agrária, Relator: 
Senador Flexa Ribeiro, favorável, com a Emen-
da nº 1-CRA de redação, que apresenta, com 
voto vencido, da Senadora Marisa Serrano.

7 
SUBSTITUTIVO AO  

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 3, DE 2010

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 
3, de 2010 (nº 2.057, de 2007, na Casa de 
origem), que dispõe sobre o processo e o jul-
gamento colegiado em primeiro grau de juris-
dição de crimes praticados por organizações 
criminosas; altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 
7 de dezembro de 1940 (Código Penal), o 
Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 
(Código de Processo Penal), a Lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997 (Código de Trân-
sito Brasileiro), e a Lei nº 10.826, de 22 de 
dezembro de 2003, e dá outras providências.

Parecer sob nº 231, de 2011, da Comis-
são Diretora, Relator: Senador Cícero Lucena, 
oferecendo a redação do vencido.

(Relator no turno único: “ad hoc” Senador 
Paulo Paim, CDH)

8 
SUBSTITUTIVO AO  

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 153, DE 2011

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 
153, de 2011, de iniciativa da Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional, que 
estabelece a obrigatoriedade da aprovação, 
pelo Senado Federal, dos nomes dos esco-

lhidos para titular de Aditância nas represen-
tações diplomáticas.

Parecer sob nº 592, de 2011, da Comis-
são Diretora, Relatora: Vanessa Grazziotin, 
oferecendo a redação do vencido. (Relator no 
turno único: Senador Gim Argello, CRE)

9 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 86, DE 2007

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 86, de 2007 (nº 7.711/2007, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente 
da República, que acresce o art. 19-A à Lei nº 
9.807, de 13 de julho de 1999, que estabelece 
normas para a organização e a manutenção de 
programas especiais de proteção a vítimas e a 
testemunhas ameaçadas, institui o Programa 
Federal de Assistência a Vítimas e a Testemu-
nhas Ameaçadas e dispõe sobre a proteção 
de acusados ou condenados que tenham vo-
luntariamente prestado efetiva colaboração à 
investigação policial e ao processo criminal.

Parecer favorável, sob nº 1, de 2011, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Eduardo Suplicy.

10 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 102, DE 2007

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara no 102, de 2007 (no 3.129/2004, 
na Casa de origem, do Deputado Eduardo Val-
verde), que altera o art. 6º da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943, para equiparar 
os efeitos jurídicos da subordinação exercida 
por meios telemáticos e informatizados à exer-
cida por meios pessoais e diretos.

Pareceres favoráveis, sob nos 364 e 365, 
de 2011, das Comissões de Ciência, Tecno-
logia, Inovação, Comunicação e Informática, 
Relator: Senador Cristovam Buarque; e de 
Constituição de Assuntos Sociais, Relator: 
Senador Casildo Maldaner.

11 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 28, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 28, de 2008 (nº 5.702/2005, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presiden-
te da República, que altera o art. 37 da Lei n° 
10.522, de 19 de julho de 2002, que dispõe 
sobre o Cadastro Informativo dos créditos não 
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quitados de órgão e entidades federais e dá 
outras providências.

Parecer favorável, sob nº 1.148, de 2008, 
da Comissão de Assuntos Econômicos, Rela-
tor ad hoc: Senador Inácio Arruda.

17 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 185, DE 2004 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do  
Recurso nº 5, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 185, de 2004, do Senador 
Demóstenes Torres, que regulamenta o em-
prego de algemas em todo o território nacional.

Pareceres sob nº 920 e 921, de 2008, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos 
Valadares, 1º pronunciamento (sobre o Proje-
to): favorável, nos termos do Substitutivo, que 
oferece; 2º pronunciamento (sobre as emen-
das apresentadas ao Substitutivo, em turno 
suplementar, perante à Comissão): favorável, 
na forma da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo).

18 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 14, DE 2007 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do  
Recurso nº 1, de 2009)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 14, de 2007, do Senador 
Cristovam Buarque, que altera a Lei nº 9.394, 
de 1996, para dispor sobre a obrigatoriedade 
do ensino da Libras na educação infantil e no 
ensino fundamental.

Pareceres sob nºs 1.276, de 2008 e 2.340, 
de 2009, da Comissão de Educação, Cultura e 
Esportes, 1º pronunciamento (sobre o Projeto): 
Relator ad hoc: Senador Flávio Arns, favorável, 
nos termos da Emenda nº 1-CE (Substitutivo), 
que apresenta; 2º pronunciamento (sobre as 
Emendas nº 2 e 3-Plen): Relatora: Senadora 
Marisa Serrano, favorável à Emenda nº 2-Plen, 
e pela aprovação da Emenda nº 3-Plen, na for-
ma de subemenda que apresenta.

19 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 220, DE 2010

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 220, de 2010, de iniciativa da 
Comissão de Serviços de Infraestrutura, que 
altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 
1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional), para facultar a portadores de diplo-

ma de curso superior não titulados em nível de 
pós-graduação o acesso ao magistério na edu-
cação superior, nas condições que especifica.

Parecer sob nº 525, de 2011, da Comis-
são de Educação, Cultura e Esporte, Relator 
ad hoc: Senador Paulo Bauer, favorável, nos 
termos da Emenda nº 1-CE (Substitutivo), 
que oferece.

20 
REQUERIMENTO Nº 1.108, DE 2007

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.108, de 2007, do Senador Cristo-
vam Buarque e outros Senhores Senadores, 
solicitando a criação de Comissão Temporária 
Externa, composta pelos Senadores do Distrito 
Federal, Goiás e Minas Gerais, para, no prazo 
de cento e vinte dias, promover amplo debate 
e propor medidas concretas para o combate à 
violência no Distrito Federal e Entorno.

22 
REQUERIMENTO Nº 932, DE 2011 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do  
art. 222, § 2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 932, de 2011, de iniciativa da Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
solicitando voto de solidariedade ao Excelen-
tíssimo Senhor Comandante do Exército, Ge-
neral Enzo Martins Peri, em virtude de matéria 
veiculada pelo jornal Folha de São Paulo, na 
edição de 31 de julho deste ano.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Concedo a palavra à Senadora Ana Amélia, 
primeira oradora depois da Ordem do Dia.

Pode falar.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Sem 

revisão do orador.) – Presidente Sarney, eu queria ape-
nas agradecer a V. Exª pela sua sensibilidade diante 
dos projetos da Justiça Trabalhista que aprovamos 
aqui. Em nome do povo de Mato Grosso, sobretudo 
das cidades distantes da capital, que estavam a me-
recer o acesso à Justiça Trabalhista, quero agradecer 
a V. Exª. Após o diálogo que mantive ontem à tarde, 
junto com o meu querido amigo, presidente do meu 
Partido, Senador José Agripino, V. Exª nos atendeu.

Tenha a certeza de que, uma vez mais, V. Exª 
presta um grande trabalho não só ao povo de Mato 
Grosso, mas, sobretudo, ao povo brasileiro, como sem-
pre fez na sua trajetória política.

Muito obrigado, Presidente Sarney.

371ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2011



Agosto de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 11 32451 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Muito obrigado a V. Exª.

A Mesa também informa que o Projeto nº 116, 
que deveria ser submetido à Casa hoje, por solicitação 
do Senador Alvaro Dias, que pediu informação sobre 
a matéria, será adiado até o recebimento dessas in-
formações. Segundo recebi informações também do 
Ministério, essa informação já está a caminho.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 976, DE 2011

Requeiro, nos termos dos arts. 74 e 75 do Re-
gimento Interno do Senado Federal, seja constituída 
Comissão Temporária, composta de quinze membros 
titulares e igual número de suplentes, assegurada a 
participação de um membro de cada partido político 
com representação nesta Casa, com prazo de funcio-
namento de cento e vinte dias, para acompanhar a 
crise econômica mundial e monitorar as providências 
do governo brasileiro no seu enfrentamento.

Justificação

O agravamento da crise econômica mundial re-
quer do governo brasileiro providências para proteger 
os interesses nacionais e, em especial, o povo brasileiro.

Esta Casa tem a obrigação de acompanhar os 
desdobramentos desta crise, monitorando as pro-
vidências a serem tomadas pelo governo federal e 
verificando seus efeitos na economia e na renda dos 
cidadãos brasileiros.

Sala das Sessões, – Senadora Marinor Brito 
PSOL – PA – Senador Randolfe Rodrigues PSOL – AP.

REQUERIMENTO Nº 977, DE 2011

Requeiro, nos termos regimentais, que o Projeto 
de Lei do Senado nº 313, de 2011, de autoria do Sena-
dor Paulo Davim, que “Dispõe sobre a destinação dos 
recursos de premiação das loterias federais adminis-
tradas pela Caixa Econômica Federal não procurados 
pelos contemplados dentro do prazo de prescrição e 
altera a Lei nº 10.260 de 12 de julho de 2001, que dis-
põe sobre o Fundo de Financiamento ao Estudante do 
Ensino Superior – FIES”, seja encaminhado à Comis-
são de Educação, Cultura e Esporte para que esta se 
pronuncie sobre o mesmo.

Sala das Sessões, – Senador Paulo Bauer.

REQUERIMENTO Nº 978, DE 2011

Nos termos regimentais, requeiro que o Projeto 
de Lei do Senado nº 101, de 2010, seja apreciado pela 

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania – CCJ, 
além das comissões constantes do despacho inicial.

Sala das Sessões de 2011. – Senador Romero 
Jucá.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Os requerimentos que acabam de ser lidos 
serão incluídos em Ordem do Dia oportunamente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 979, DE 2011

Nos termos do inciso I, do art. 256 do Regimento 
Interno do Senado Federal, requeiro a retirada do PLS 
nº 242/2011, de minha autoria, altera o art. 13 da Lei 
nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que “dispõe sobre 
planos e seguros privados de assistência à saúde”, 
para modificar regra sobre rescisão contratual por 
inadimplência.

Sala das Sessões, – Senador Inácio Arruda.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – A Presidência defere o requerimento que aca-
ba de ser lido.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 980, DE 2011

Nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição Fe-
deral, combinado com o art. 216 do Regimento Interno 
do Senado Federal, requeiro que sejam solicitadas ao 
Excelentíssimo Senhor Ministro das Minas e Energia, 
Edson Lobão, as seguintes informações:

a) Qual a situação atual do Programa Luz 
para Todos no Estado do Piauí;

b) Quais são os municípios no Estado 
do Piauí que não foram contemplados com o 
Programa Luz para Todos e por quais motivos;

c) Levando-se em consideração a situ-
ação sócio-econômica do Estado do Piauí, 
quais seriam os motivos para que o referido 
programa não tenha sido implementado de 
maneira satisfatória no estado como um todo;

d) Qual a previsão para a universaliza-
ção do Programa Luz para Todos no Estado 
do Piauí.

Justificação

O Governo Federal lançou em novembro de 2003 
o desafio de acabar com a exclusão elétrica no país 
por meio do Programa Luz para Todos, que tem a meta 
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de levar energia elétrica para famílias do meio rural e 
que já atendeu quase 14 milhões de pessoas, segun-
do números oficiais.

Todavia, tenho recebido solicitações de várias 
famílias do meu Estado que relatam o descaso com o 
qual têm sido tratadas em relação ao Programa Luz 
para Todos. São várias comunidades que estão às es-
curas, aguardando a chegada da energia elétrica em 
suas residências. Além disso, o Piauí é o Estado que 
enfrenta os maiores problemas e que possui o crono-
grama de execução mais atrasado.

Por essas razões, e dada a importância deste 
programa para o Estado do Piauí, encaminho o pre-
sente requerimento de informação. – Senador João 
Vicente Claudino.

(À Mesa, para decisão.)

REQUERIMENTO Nº 981, DE 2011

Nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição Fe-
deral, combinado com o art. 216 do Regimento Interno 
do Senado Federal, requeiro sejam solicitadas ao Ex-
celentíssimo Senhor Ministro dos Transportes, Paulo 
Sérgio Oliveira Passos e, por seu intermédio, ao Senhor 
Miguel Mario Bianco Masella, Presidente Substituto do 
DNIT, as seguintes informações:

a) Qual o prazo estimado para realiza-
ção da licitação da obra de duplicação e me-
lhoramentos da BR 316, até altura do Balão 
da Tabuleta;

b) Qual o prazo estimado para a conclu-
são da obra;

c) Por que, após vários esforços, dentro 
do Congresso Nacional, com a alocação de re-
cursos através de um PLN de Crédito Especial, 
em 2010, para a execução da referida rodovia, 
o DNIT estadual não inicia a obra. Além disso, 
foram incluídos recursos para a duplicação da 
referida BR em 2007, por emenda de minha 
autoria no Plano Plurianual – PPA;

Justificação

Há vários anos, as Associações de Moradores de 
bairros da zona sul da capital piauiense, Teresina, vêm 
envidando esforços para solucionar alguns problemas 
graves que afetam a vida dos habitantes do subúrbio. 
A duplicação dos trechos urbanos da BR 316.

A cada ano que passa, as estatísticas apontam 
o aumento do número de acidentes com vítimas fatais. 
São vidas humanas que se perdem devido à periculo-
sidade e à inadequação dos caminhos que precisam 
ser trilhados pelas pessoas diariamente.

Estou solicitando estas informações porque tenho 
me deparado com muitos entraves burocráticos absur-
dos para a realização das obras citadas, que evitariam 
a perda de vidas e mais vidas humanas.

Só os gastos impingidos à saúde pública por es-
ses acidentes, provavelmente, significam um volume 
maior de recursos do que a execução pura e simples 
das obras, que, além do mais, evitaria tanta dor e so-
frimento.

Além disso, desde 2007, que venho envidando 
esforços no sentido de que a referida obra, objeto de 
várias manifestações não só por parte dos entes pú-
blicos, como da sociedade civil organizada, inclusive 
com várias interpelações do Ministério Público, seja 
viabilizada pelo órgão competente, ou seja o DNIT.

São essas as razões que me levam a solicitar, 
mais uma vez, informações ao Ministério dos Trans-
portes. – Senador João Vicente Claudino.

(À Mesa, para decisão.)

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Os requerimentos que acabam de ser lidos 
serão despachados à Mesa para decisão.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Com a palavra a Senadora Ana Amélia. 

A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr. 
Presidente José Sarney, Srs. Senadores, Srªs Senado-
ras, nossos telespectadores da TV Senado e da Rádio 
Senado. Em primeiro lugar, Sr. Presidente, gostaria 
de apresentar, já que tenho abordado o tema nesta 
tribuna tantas vezes, a celebração do acordo firma-
do entre as lideranças da oposição e do Governo em 
torno do rito de tramitação das medidas provisórias. 
Queria cumprimentar a autoria da Proposta de Emen-
da Constitucional de V. Exª, Presidente José Sarney, 
e a relatoria do Senador Aécio Neves, que anunciou 
aqui oficialmente a finalização desse acordo, já agora 
aprovado por este Plenário: como será feita a votação 
dessa Proposta de Emenda Constitucional nesta Casa.

Isso estabelece um novo equilíbrio nas relações 
entre o Executivo e o Legislativo, e é extremamente 
promissor para a valorização da atividade parlamen-
tar. Parabéns, portanto, ao Presidente do Senado e ao 
relator, Senador Aécio Neves.

Queria também agradecer ao Senador Demós-
tenes Torres pela solicitação de agilização na tarde de 
hoje da votação de todas as matérias de interesse do 
Poder Judiciário de várias regiões do País, entre as 
quais a do meu Estado, o Rio Grande do Sul. 

Feito esse registro, Sr. Presidente, o que me traz 
a esta tribuna nesta tarde, ou nesta noite, diz respei-
to a um tema que foi tratado na semana passada, de 
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minha relatoria, que estabelece o seguro-desemprego 
para o empregado doméstico. Um dos indicadores do 
crescimento social de uma população está na valori-
zação do trabalho e, por consequência, na diminuição 
das desigualdades sociais.

E a relatoria da medida provisória há pouco apro-
vada por este Plenário, sob a responsabilidade do 
Senador Armando Monteiro, também confirma a im-
portância das questões sociais nessas relações de 
emprego, de renda e também das questões relacio-
nadas à preocupação com as condições sociais dos 
nossos trabalhadores.

O país que se pretende tornar uma referência 
turística mundial e que se sente apto a sediar a Copa 
do Mundo e as Olimpíadas precisa que a prestação de 
serviços seja feita de forma muito profissional, muito 
qualificada e muito atenciosa. Garçons, recepcionis-
tas, motoristas, carregadores... A atividade profissio-
nal que envolva o atendimento ao cliente precisa ser 
capacitada e qualificada. 

No Brasil que imaginamos para nossos descen-
dentes, todas as profissões são valorizadas pelo mérito 
e não pelo seu status. 

No Brasil que nós, Senadores, reunimo-nos diaria-
mente para discutir e melhorar, jardineiros, cozinheiros, 
lavadores, babás, diaristas devem ter a mesma digni-
dade e a mesma qualidade de vida que têm médicos, 
engenheiros, Senadores, Deputados, jornalistas. 

Numa sociedade igualitária e fraterna, Presidente, 
todos são prestadores de serviços e todos são tam-
bém consumidores. Por isso, todo produto ou serviço 
deve ser oferecido com excelência, e todo consumo 
deve ser consciente. 

Srªs e Srs. Senadores, baseada nessas premis-
sas, a Organização Mundial do Trabalho aprovou, no dia 
16 de junho deste ano, durante sua assembleia geral, a 
Convenção nº 189, que determina normas trabalhistas 
para os empregados domésticos de todo o mundo, e 
uma recomendação, a de nº 201, para que os países 
membros ratifiquem essa Convenção. 

Aliás, hoje, na audiência de que participou, sob 
o comando do Senador Jayme Campos, na Comissão 
de Assuntos Sociais desta Casa, o Ministro do Traba-
lho, Carlos Lupi fez menção a essa iniciativa e também 
não só à adaptação da legislação brasileira a essa 
exigência da Organização Internacional do Trabalho, 
mas também à regulamentação do trabalho dos dia-
ristas em nosso País. 

A Convenção e a Recomendação estão inse-
ridas no centro da Agenda do Trabalho Decente da 
própria OIT.

Para essa organização internacional, trabalho 
decente significa um trabalho adequadamente remune-

rado, exercido em condições de liberdade, equidade e 
segurança, livre de quaisquer formas de discriminação 
e capaz de garantir uma vida digna a todas as pessoas 
que vivem do seu trabalho.

Nesse contexto, Sr. Presidente, o trabalho do-
méstico merece destaque pela OIT, em razão de sua 
situação absolutamente particular, no Brasil e em ou-
tros países. 

Em primeiro lugar, o trabalho doméstico é exercido 
nos domicílios, e a esmagadora maioria dos emprega-
dores são pessoas físicas, e não empresas, como nas 
demais formas do trabalho assalariado.

Há, também, questões de gênero: 93% dos traba-
lhadores domésticos são mulheres, e, entre as mulheres 
negras, a proporção de ocupadas com essa atividade 
é o dobro da encontrada entre as mulheres brancas.

Além disso, as trabalhadoras domésticas pos-
suem direitos trabalhistas diferenciados de todos os 
outros trabalhadores e categorias do País. O art. 7º 
da Constituição Federal expressa essa diferenciação 
ao excluir as trabalhadoras domésticas do conjunto 
geral dos direitos do trabalho, tratando-as de forma 
particular, Sr. Presidente.

As diferenças são muitas: embora tenham con-
quistado o direito ao décimo terceiro salário, às férias 
e ao descanso semanal remunerado, as trabalhadoras 
domésticas não recebem adicional noturno, ou insalu-
bridade. Também não recebem horas extras, e o reco-
lhimento do FGTS não é obrigatório. Hoje, é facultativo.

As novas normas da OIT prevêem que os milhões 
de trabalhadoras e trabalhadores domésticos no mundo 
inteiro que cuidam das famílias e dos domicílios devem 
ter os mesmos direitos básicos do trabalho que os ou-
tros trabalhadores e trabalhadoras, incluindo jornada 
de trabalho, o descanso semanal de pelo menos 24 
horas consecutivas, um limite para pagamentos in na-
tura, informações claras sobre os termos e condições 
de emprego, bem como o respeito pelos princípios e 
direitos fundamentais no trabalho, incluindo a liberdade 
de associação e negociação coletiva. 

Srªs e Srs. Senadores, foi preocupado com a 
questão da não obrigatoriedade do não recolhimento do 
Fundo de Garantia que, antecipando-se à Convenção 
e também à Recomendação da OIT, o nosso colega 
nesta Casa, Senador Rodrigo Rollemberg, propôs o 
Projeto de Lei do Senado 115, de 2011, o qual eu tive 
a honra de relatar na Comissão de Assuntos Sociais 
em caráter terminativo.

O projeto de lei, já aprovado na comissão, altera a 
legislação que rege o trabalho doméstico para prever a 
concessão do seguro-desemprego, em parcela única, 
no valor de um salário mínimo, para os trabalhadores 
que comprovem o registro em carteira por no mínimo 
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quinze meses, mesmo que o empregador não tenha 
inscrito o doméstico junto ao Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço – FGTS.

Para compensar os gastos com o benefício con-
cedido, também foi aprovado o aumento na alíquota de 
contribuição previdenciária do empregador doméstico 
de 12% para 13%, incidente sobre o salário de contribui-
ção, nas relações em que não for efetuada a inscrição 
do empregado doméstico junto ao Fundo de Garantia.

Sr. Senadores, sabemos que o exercício da pro-
fissão de empregado doméstico é, ainda, diferenciado 
das profissões exercidas no âmbito empresarial, e que, 
dado o impacto na economia familiar, modificações na 
legislação pertinente devem ser tomadas de maneira 
muito criteriosa, como, aliás, também reconheceu hoje 
o Ministro Carlos Lupi durante exposição que fez pe-
rante a Comissão de Assuntos Sociais aqui do Senado.

Mas a Convenção 189 das OIT é atual e positiva 
para a melhoria das condições do trabalho domésti-
co no mundo e em nosso País, pois está de acordo 
com os princípios de razoabilidade e aplicabilidade da 
economia real, diferentemente de outras Convenções 
antigas da própria Organização Internacional do Tra-
balho, que ficaram defasadas em razão dos avanços 
da legislação trabalhista mundial.

De acordo com estimativas recentes da OIT, com 
base em estudos e pesquisas nacionais de 119 países, 
o número de trabalhadoras e trabalhadores domésticos 
no mundo é de pelo menos 53 milhões de pessoas. 
Mas especialistas acreditam que, como esse trabalho 
é feito de forma oculta e sem registros, o total pode 
chegar a 100 milhões de pessoas.

Nos países em desenvolvimento, representam 
percentual entre 4% e 12% do trabalho assalariado.

Segundo informações do próprio Ministério do 
Trabalho, até abril de 2010, existiam no Brasil cerca 
de 7,2 milhões de empregados domésticos, e no má-
ximo 15% de todos esses sete milhões têm carteira 
assinada. Isso representa, no caso de quem não tem 
carteira assinada, uma ausência dos direitos sociais.

Portanto, ainda temos muito a caminhar para 
conceder as condições de trabalho formais a essas 
pessoas. Criar legislações que vão ao encontro desta 
Convenção é promover avanços em direção também 
à promoção do trabalho decente em nosso País.

Srªs e Srs. Senadores, gostaria de deixar de lado 
os números para falar, sobretudo, da importância des-
sas e desses profissionais no cotidiano de nossas vidas. 

Em muitos casos, são elas que passam a maior 
parte do tempo com os nossos filhos enquanto nos 
ocupamos com a atribulada rotina da vida moderna. 
Enquanto nos dedicamos ao trabalho, essas profissio-
nais exercem importante papel auxiliando na formação 

de nossas crianças. Eu não as tenho, mas sou cuidada, 
como se uma criança fosse, pela minha supersecretária 
Regina dos Santos Veras, que há pouco me ligou para 
saber se vou jantar em casa e preparar o meu jantar. 
E isso deve acontecer com todos os Senadores desta 
Casa e com as Senadoras desta Casa, com todas as 
pessoas que têm uma atividade fora de sua residên-
cia ou de seu lar. Todos temos, no auxílio dessas pes-
soas, uma ajuda preciosa. No meu caso, há 27 anos, 
a Regina trabalha comigo me prestando mais do que 
um serviço: me prestando companhia e solidariedade 
nas horas alegres e nas horas tristes, Senador Wilson 
Santiago. E essa é a realidade da maioria das famílias, 
seja no seu Nordeste, Senador, na sua Paraíba, seja 
no meu Rio Grande do Sul. 

É um tema extremamente importante, do qual 
devemos tratar com o carinho e a atenção que mere-
cem as nossas secretárias do lar, as nossas auxiliares, 
que estão junto conosco na nossa casa, fazendo parte 
da nossa família. Que elas sejam valorizadas através 
deste reconhecimento e desta regulamentação do tra-
balho doméstico.

Por isso, na relatoria do projeto do Senador Ro-
drigo Rollemberg, tive a iniciativa de aprová-lo, por 
entender que também será uma forma de estimular 
ou fazer com que o Ministério do Trabalho e o próprio 
Governo da Presidenta Dilma Rousseff apressem o 
encaminhamento a esta Casa da regulamentação 
do trabalho doméstico. Dessa matéria, Senador Pau-
lo Paim, V. Exª também tem tratado nesta Casa com 
muito interesse e atenção.

Essas pessoas, esses empregados que estão 
junto conosco, são mais do que empregados, são 
amigos que convivem diariamente com as nossas 
dificuldades, sejam eles os empregados domésticos 
que estão diária e permanentemente na nossa casa, 
sejam aqueles empregados que cuidam do nosso jar-
dim, cuidam da nossa roupa, que prestam esse servi-
ço, ou que arrumam a nossa casa. Eles cuidam até da 
nossa saúde, cuidam do nosso bem-estar, cuidam de 
melhorar a condição que temos no trabalho e na nos-
sa própria vida, garantindo a limpeza e a higiene das 
nossas residências, garantindo o apoio necessário de 
que precisamos na hora mais difícil, que é a hora de 
preparar o nosso recomeço para uma nova atividade.

O senhor chega aqui às 8 da manhã, nós che-
gamos aqui às 8 da manhã. Já são praticamente doze 
horas de trabalho, mas nós não reclamamos, porque 
sabemos que, quando chegamos em casa, nós teremos 
um ombro amigo, nós teremos uma pessoa para nos 
auxiliar, para preparar tudo aquilo de que nós neces-
sitamos para o desempenho do nosso trabalho. Não 
apenas nós, parlamentares: todas as pessoas que es-
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tão me ouvindo, certamente, estão pensando naquela 
pessoa que as ajuda a dar uma boa qualidade de vida 
e uma boa atenção no seu lar, na relação com os seus 
filhos. São elas que põem à nossa mesa o nosso jan-
tar, o nosso café da manhã, com o zelo de escolher 
os melhores produtos, a boa comida, servindo-nos 
sempre com carinho. Em muitos casos, as emprega-
das domésticas se tornam parte das nossas famílias. 

Como retribuição espontânea ao altruísmo intrín-
seco dessa profissão é que agora precisa ser devida-
mente reconhecida e regulamentada essa profissão. 
São mulheres que dedicam suas vidas às famílias de 
terceiros, mas que passam a ser também as suas pró-
prias famílias, mulheres que merecem todo o nosso 
respeito e toda nossa gratidão.

À Regina e às secretarias do Senador Paim, do 
Senador Wilson Santiago, de todos os Senadores e 
Senadoras aqui, as nossas homenagens. Mas a mais 
importante será quando nós decidirmos aqui pela re-
gulamentação. 

E essa matéria, que eu tive a honra de relatar, 
favorável à concessão de um seguro-desemprego, pelo 
menos de uma parcela, é uma forma mínima de co-
meçar a dar às trabalhadoras domésticas tratamento 
igual ao dado às demais categorias de trabalhadores 
em nosso País.

Foi para mim motivo de muita alegria ter sido a 
relatora desse projeto do Senador Rodrigo Rollem-
berg, que teve caráter terminativo na Comissão de 
Assuntos Sociais.

Muito obrigada, Presidente. Obrigada aos teles-
pectadores da TV Senado e aos ouvintes da Rádio 
Senado nesta tarde.

Muito obrigada.

Durante o discurso da Srª Ana Amélia, o 
Sr. José Sarney, Presidente, deixa a cadeira 
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Pau-
lo Paim.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Parabéns, Senadora Ana Amélia. 

Eu quero reafirmar que, hoje pela manhã, nós 
discutimos – eu e V. Exª – com o Ministro, e ele fez um 
apelo para que a gente aprovasse o que está nessa 
MP: que a pessoa com deficiência não tenha prejuízo 
do benefício no momento em que comece a trabalhar.

Acho que todos nós estamos de parabéns. E 
parabéns pelo seu discurso defendendo as trabalha-
doras domésticas.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– Permita-me cumprimentar a Senadora Ana Amélia 
pela bonita homenagem que fez à Regina, que com 
ela trabalha.

A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Ela vai 
gostar muito, Senador Suplicy. Obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Senador Wilson Santiago, pela ordem.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, que-
ria fazer um pequeno registro se o Senador Wilson 
Santiago me permitir, é rápido. É apenas para fazer 
um registro importante. 

É que hoje, finalmente, começaram a ser pagos 
os precatórios dos professores no meu Estado de Ro-
raima, Sr. Presidente. Nós trabalhamos durante quase 
vinte anos para que essa conquista acontecesse hoje. 

E hoje, primeira etapa dos precatórios, 1.495 
professores começaram a receber esse valor, o que 
é extremamente importante, é um ato de justiça. São 
1.495 famílias que têm essa importante remuneração. 

Eu quero registrar aqui o trabalho do Sindicato 
dos Trabalhadores em Educação do Estado de Rorai-
ma (Sinter) e dos advogados. Eu me empenhei pes-
soalmente, indo buscar os recursos para fazer esse 
trabalho junto ao Orçamento federal. Portanto, hoje é 
um dia de festa, é um dia em que eu quero reafirmar 
o meu compromisso com os professores de Roraima.

Nessa primeira ação, 1.495 professores estão re-
cebendo. Há uma segunda ação, com mais de dois mil 
professores, e eu quero reafirmar também aqui o meu 
compromisso com esses professores e esses técnicos 
da educação. Continuaremos lutando para que eles 
tenham também o atendimento que os professores da 
primeira etapa tiveram. Portanto, eu quero parabenizar 
os professores da primeira etapa e reafirmar o meu 
compromisso com os professores da segunda ação, 
para que no futuro tenhamos também a conquista que 
esses professores tiveram hoje.

Era só isso. Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Meus cumprimentos, Senador Romero Jucá, 
pela vitória dos professores. Parabéns a V. Exª, que 
ajudou na mediação. Estamos juntos nessa caminhada.

Senador Wilson Santiago, a palavra está com V. 
Exª por 20 minutos.

O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente Paulo Paim, Senador Romero 
Jucá, Senadora Ana Amélia, Senador Jayme Campos, 
Senador Suplicy, Senador Valadares, demais Senado-
res desta Casa, profissionais da imprensa, senhores e 
senhoras, trago hoje a esta Casa, a esta tribuna, um 
assunto que entendo ser dos mais significativos para 
a tranquilidade da população brasileira. 

Todos nós, Senador Jayme Campos, ao longo 
dos últimos anos, temos nos preocupado muito com a 
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questão da segurança publica. Hoje, os trabalhadores 
do campo, os pequenos proprietários, que no passado 
viviam tranquilos, já assim não vivem em decorrência 
de sucessivos assaltos, de sucessivos sequestros, de 
sequestros relâmpagos, enfim, de eventos que se refe-
rem à segurança pública das pessoas e que vêm inco-
modando a população brasileira nos últimos tempos.

Temos testemunhados sucessivos ataques a 
caixas eletrônicos, com explosão de muitos caixas 
eletrônicos, assaltos em pequenas cidades, especifica-
mente a agências bancárias, a agências dos Correios. 
E também há muitas famílias que, de fato, esperam a 
garantia constitucional da segurança dada a qualquer 
cidadão brasileiro.

E temos identificado, Sr. Presidente, que a grande 
maioria desses pequenos assaltos ou crimes cometi-
dos por muitos criminosos, fato que tem incomodado 
a sociedade brasileira, tem ocorrido, nos últimos anos, 
por motoqueiros em dupla, um pilotando a moto e ou-
tro na garupa, assassinando, roubando, sequestrando, 
enfim, praticando tudo o que é de absurdo, tudo o que 
é de crime, e, com isso, intranquilizando a população 
brasileira.

Eu tenho acompanhado de perto este assunto, 
mas o que mais nos preocupava, Senador Presidente, 
nos últimos anos, era exatamente o número excessivo 
de assaltos a bancos, os grandes assaltos a agências 
dos grandes centros deste País. Hoje isso diminuiu, e 
o que mais tem nos atormentado, especificamente nas 
cidades pequenas do interior dos Estados da Federa-
ção, do meu Estado, por exemplo, a Paraíba, e acredito 
que também a grande maioria dos outros Estados, são 
exatamente esses pequenos assaltos ao trabalhador, 
ao pequeno proprietário do campo, ao pequeno comer-
ciante dos bairros da periferia das cidades e também 
àqueles que se descuidam ou que confiam que estão 
seguros quando, na verdade, não estão. E na maioria 
das vezes – repito – esses criminosos estão em uma 
moto, com um passageiro na garupa. Isso tem nos in-
comodado muito.

Por esta razão, Sr. Presidente, com base em tudo 
isso, nós decidimos apresentar um projeto de lei. Já 
que o Código Nacional de Trânsito exige, nos arts. 54 
e 55, que todo motoqueiro use um capacete – e mui-
tos criminosos aproveitam a exigência da própria lei 
e colocam um capacete para praticar crimes, incomo-
dando a sociedade brasileira – o nosso Projeto de Lei 
nº 453, de 2011, Senador Jayme Campos, é no sen-
tido de identificar o cidadão pelo capacete. Ou seja, 
todo motoqueiro, de fato, é obrigado, a lei exige usar 
um capacete. Assim, esse capacete deve ter um do-
cumento para que se possa identificar aquele cidadão. 
Isso incomoda, sim, os homens de bem, tenho certe-

za, mas com certeza também tranquiliza os homens 
de bem, porque, com a identificação, com o número 
da placa da moto ou com o número do CPF daquele 
que a comanda, as câmeras e os meios fotográficos, a 
qualquer distância em que se encontrarem, com faci-
lidade identificarão quem, de fato, era aquele cidadão 
que cometeu o delito.

Por essa razão, apresentei este projeto de lei nes-
ta Casa. Tenho certeza de que isso facilitará aquilo que 
hoje é uma dificuldade, ou seja, identificar o criminoso 
que pilota e que usa um capacete para se encobrir. Isto 
é, com essa dificuldade de identificação, praticam mui-
tos crimes. E isso tem incomodado e causado traumas 
à grande maioria da sociedade brasileira.

Concedo um aparte a V. Exª, Senador Jayme 
Campos, para que enriqueça o nosso pronunciamen-
to até com alguma sugestão, a fim de que, no debate, 
tenhamos condições de aperfeiçoar o próprio Código 
Nacional de Trânsito no que se refere a este assunto.

O Sr. Jayme Campos (Bloco/DEM – MT) – Agra-
deço a V. Exª, Senador Wilson Santiago, e o cumpri-
mento pelo pronunciamento da noite de hoje. V. Exª toca 
num assunto que é preocupante em todo o território 
nacional. Fala do seu Estado da Paraíba, do Nordeste, 
mas, com certeza, aqui também já há indicativos de 
que é preocupação de todos nós brasileiros. O Mato 
Grosso, particularmente, nos últimos tempos, até parece 
que voltou à indústria da pistolagem. Há muito tempo 
não havia. Entretanto, agora, só nos últimos 15 dias, 
dois prefeitos foram mortos por pistoleiros. Alguns mo-
toqueiros chegam à casa do cidadão, como o senhor 
muito bem disse, vão lá, matam e ninguém consegue 
identificar. Dito isso, acho que algumas providências 
têm que ser tomadas, sobretudo na questão da segu-
rança pública no Brasil. Lamentavelmente, os índices 
são alarmantes. Todavia, eu acho que o Governo Fe-
deral, em conjunto com os Estados e os Municípios, 
tem que fazer algo. Temos que banir, de uma vez por 
todas, acabar com essa violência que, lamentavelmente, 
tomou conta da maioria das cidades brasileiras. Desta 
feita, até no interior mais distante das cidades brasilei-
ras, a violência, que não era uma prática, hoje, lamen-
tavelmente, está sendo quase uma constante. Assim, 
o projeto de V. Exª é meritório. Algo tem que ser feito 
para se identificar. Hoje é difícil identificar o cidadão 
usando o capacete. Muitas vezes, como V. Exª bem 
disse, uma pessoa dirigindo a moto e a outra, atrás, 
que é o pistoleiro, vai lá e mata, e não se consegue 
identificar. Esse projeto é meritório. Tem a minha so-
lidariedade, tem o meu apoio. E, com certeza, vamos 
achar o melhor meio para identificar: com o CPF desse 
capacete, com a identidade ou com algo que facilite 
a identificação, seja pela polícia ou por pessoas que, 
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eventualmente, estejam perto de onde foi cometido al-
gum crime, que certamente é praticado, na maioria dos 
crimes que acontecem no Brasil, por motoqueiros. Em 
Mato Grosso, Senador Wilson Santiago, realmente, em 
torno de 50% é praticado por motoqueiro, e a polícia 
é impotente para descobrir, ou seja, para saber quem 
foi o autor desses homicídios. Portanto, quero me as-
sociar a V. Exª e cumprimentá-lo pelo projeto meritório 
e, acima de tudo, pela sua preocupação em relação 
à segurança pública em nosso País. Conte comigo! 
Sou solidário. E no que depender, com certeza, para 
fazermos um projeto que facilite, sobretudo, à polícia a 
identificação dos criminosos, V. Exª tem o meu apoio e 
a minha solidariedade. Parabéns a V. Exª pelo assunto 
muito importante na tarde e na noite de hoje.

O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB) 
– Agradeço, Senador Jayme Campos. Inclusive, ontem, 
V. Exª denunciava, na tribuna desta Casa, dois casos 
de assassinato de prefeitos do seu Estado.

Na Paraíba, graças a Deus, não temos bandidos 
assassinando prefeitos, mas, sim, levando o único pa-
trimônio que muitos cidadãos têm. Às vezes, até a pró-
pria moto ou um carro ou qualquer patrimônio que se 
conseguiu adquirir, com dificuldade, ao longo de sua 
vida. E os bandidos chegam, como V. Exª citou, com 
esta inovação: eles vêm em uma moto, com capace-
te, e, por conta da disso, as câmeras não conseguem 
identificar e, rapidamente – a conhecida fuga rápida 
–, eles desaparecem. Além disso, muitas motos não 
têm placa ou, às vezes, a placa é fria. Então, não se 
consegue identificar.

Precisamos identificar aquele cidadão, pelo CPF 
ou por outro meio de identificação. A Polícia ou a pró-
pria população terá facilidade de identificá-lo, as câ-
maras que estão sempre ligadas nessas áreas, espe-
cialmente na zona urbana, no trânsito, terão facilidade 
de identificá-lo posteriormente e, com isso, chegar aos 
criminosos.

Esse é nosso projeto. Tenho certeza de que tere-
mos condições, através desse projeto, além de tantos 
outros que tramitam nesta Casa, de contribuir para uma 
rede de prevenção, Senador Paim, no que se refere à 
segurança do cidadão brasileiro. 

Estamos preocupados, sim. O aumento da vio-
lência tem sido muito grande. Há uma preocupação 
hoje que antigamente não existia, a preocupação do 
homem do campo. As pequenas propriedades estão 
sendo assaltadas, as granjas, as fazendas. E isso tem 
contribuído para o abandono da própria zona rural. 
Pouca gente, hoje, quer residir na zona rural, porque 
a cada dia aumenta o número de assaltantes, e estes, 
na grande maioria, repito, são motoqueiros. Isso está 
espantando ou amedrontando a população brasileira, 

especificamente do campo, das cidades pequenas, 
das periferias, das cidades do interior do Nordeste e 
do Brasil.

Então, quero registrar nesta Casa a nossa preo-
cupação, dizendo que alguma coisa já foi feita no que 
se refere ao aparelhamento policial por parte do Go-
verno, no que se refere aos programas de segurança 
pública, no que se refere ao combate aos assaltos a 
banco. Isso tem diminuído. Quanto aos sequestros, 
de fato, há uma grande equipe de policiais, a polícia 
inteligente tem avançado muito nesse sentido, mas os 
crimes menores, os crimes desse porte continuam au-
mentando e incomodando a sociedade brasileira. Por 
isso, precisamos de um conjunto de ações como este: 
a identificação daqueles portadores de capacete – os 
pilotos e também os passageiros – na própria hora de 
aquisição, para que, na hora da fiscalização, sejam 
eles obrigados a estar com sua identificação naquele 
instrumento de segurança e, com isso, também dar se-
gurança ao cidadão brasileiro e tranquilidade a todos.

Agradeço, Senador Paim, a tolerância, a conces-
são no que se refere ao tempo, dizendo que juntos, 
se Deus quiser, vamos encontrar caminhos, fórmulas 
e meios para não só garantirmos a segurança como 
o emprego do cidadão, que todos nós defendemos, 
além de tranquilidade e paz para toda a sua família. 

Muito obrigado a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Parabéns Senador Wilson Santiago, que fala 
da importância de garantirmos a segurança do nosso 
povo. Dizia outro dia e repito hoje que, em qualquer 
pesquisa que se faça neste País, as três maiores pre-
ocupações do povo são saúde, segurança e educação.

Senador Jayme Campos, V. Exª está inscrito. De-
pois de V. Exª, será este Senador.

Tem a palavra o Senador Jayme Campos, Pre-
sidente da Comissão de Assuntos Sociais, Comissão 
que, nos quase dez anos que estou aqui, mais votou 
projetos terminativos. Parabéns a V. Exª pelo trabalho.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Agradeço a V. Exª, ilustre amigo, Senador Paulo Paim, 
que preside a sessão na noite de hoje, como também 
preside a Comissão de Direitos Humanos – CDH.

Meus caros Senadores e Senadoras, quero, nes-
ta oportunidade, dizer que tivemos a honra de receber 
hoje, pela manhã, em nossa Comissão, a visita de um 
ilustre Ministro de Estado. Desta vez coube ao Minis-
tro do Trabalho, Carlos Lupi, expor àquele colegiado 
alguns dos importantes planos e ações de sua pasta.

Entre os principais temas abordados, cabe desta-
car as questões relacionadas à inserção das pessoas 
com deficiência no mercado de trabalho, à situação do 
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trabalhador doméstico e às medidas de desoneração 
da folha de pagamento que repercutem na Previdên-
cia Social. São matérias que temos discutido há algum 
tempo. V. Exª é nossa referência naquela Comissão 
em relação a esses assuntos, tem nos ajudado sobre-
maneira, até mesmo aprendendo com um verdadeiro 
mestre, professor PhD na matéria...

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Por isso V. Exª foi Governador, é Senador, com 
esse brilhantismo todo e com essa diplomacia!

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – 
Mas é verdade. 

Quanto ao primeiro desses temas, S. Exª, o Minis-
tro, ressaltou a dificuldade por que passam as pessoas 
que se veem na contingência de perder os benefícios 
previdenciários decorrentes de sua condição, ao acei-
tarem empregos que lhes são oferecidos, ante o risco 
de ficarem totalmente sem remuneração no caso de 
posterior demissão.

Por isso, o Ministro formulou pedido de apoio 
parlamentar para a aprovação da medida provisória, 
em fase de elaboração no Executivo, que solucionará 
tal insegurança, garantindo a manutenção do benefí-
cio de prestação continuada à pessoa com deficiência 
inserida no mercado de trabalho.

Quanto ao trabalho doméstico, os questionamen-
tos giraram em torno de dois aspectos, no âmbito do 
projeto de lei que amplia os direitos trabalhistas dessa 
categoria. Um deles diz respeito às diaristas, que não 
têm um patrão só. O outro se refere ao pagamento de 
horas extras, uma vez que certos empregados têm 
como residência o próprio local de trabalho, que vem 
a ser a casa do patrão.

Segundo o Ministro, a solução consiste em se 
propiciar tratamento diferenciado entre o empregador 
empresarial e o doméstico, reduzindo, por exemplo, a 
contribuição previdenciária patronal deste último, reco-
lhida em favor de seu empregado, para que esse ônus 
não acabe recaindo sobre o trabalhador.

Porém, a renúncia consequente da adoção de 
medidas como esta e outras, voltadas à desonera-
ção da folha de pagamento, não pode vir a inviabili-
zar o sistema e nem a comprometer o cumprimento 
das funções sociais e legais da Previdência. Essa é a 
preocupação que todos nós temos, caros Senadores, 
especialmente Senador Paulo Paim.

Outro ponto também levantado neste contexto 
refere-se à cautela com que devem ser conduzidas as 
discussões sobre desoneração, para que não se ponha 
em risco os planos de extinção do fator previdenciário, 
em prejuízo dos já reduzidos reajustes concedidos aos 

nossos aposentados. É uma preocupação também 
grande de todos nós.

No que concerne ao preocupante quadro de 
qualificação de mão de obra, o Ministro reconheceu a 
deficiência e apelou para que haja um maior aprofun-
damento dessa questão com a sociedade. Acho que 
é muito importante termos um grande debate em re-
lação a essa matéria.

Foram ainda discutidos aspectos atinentes à im-
portância e ao custeio do chamado Sistema “S” e dos 
programas de transferência de renda.

Em suma, caro Presidente Senador Paulo Paim, 
Srªs e Srs. Senadores, o debate e os questionamentos 
da audiência pública que hoje presidimos na Comissão 
de Assuntos Sociais desta casa consistem, a nosso 
ver, numa prática salutar e indispensável no cotidiano 
da democracia representativa.

Cumpre ao Parlamento fiscalizar os atos do Po-
der Executivo e isso só se faz por meio de permanente 
troca de informações e diálogos.

Congratulo-me com a CAS e com os seus prin-
cipais integrantes, agradecendo os esclarecimentos 
prestados pelo Ministro Carlos Lupi, e reconhecendo 
a oportunidade e a qualidade das intervenções ali re-
alizadas, dirijo-me especialmente as Srªs Senadoras 
Vanessa Grazziotin e Ana Amélia, assim como aos 
Senadores Casildo Maldaner, Paulo Paim, que presi-
de esta sessão, Wellington Dias, Ataídes de Oliveira, 
Cristovam Buarque, Eduardo Suplicy, também tivemos 
a presença honrosa do Senador, meu caro amigo, João 
Claudino, cujas participações em muito contribuíram 
para o enriquecimento do debate e para o esclareci-
mento das questões ali tratadas.

No intuito de ver integralmente cumpridas as 
nossas atribuições constitucionais, estou certo da co-
laboração dos ilustres Pares para que a presença de 
autoridades do Governo Federal em audiências pú-
blicas venha a tornar-se cada vez mais frequente e 
rotineira no Congresso, discutindo, elucidando e pres-
tando contas ao cidadão brasileiro, a sua sociedade e 
às instituições, rumo à transparência e à cooperação 
política suprapartidária, sem as quais não se chega ao 
verdadeiro exercício da plena democracia.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª 
me permite um aparte?

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – 
Com muito prazer, ilustre Senador Eduardo Suplicy.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Que-
ro cumprimentá-lo como Presidente da Comissão de 
Assuntos Sociais, Senador Jayme Campos, pelo êxi-
to e qualidade da audiência pública que hoje tivemos, 
com a presença do Ministro do Trabalho e do Empre-
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go Carlos Lupi. Tivemos, ali, a oportunidade de ouvir, 
conforme V. Exª salientou, um amplo levantamento 
das atividades do Ministério do Trabalho. O Ministro 
Carlos Lupi está no cargo por muitos anos, porque foi 
Ministro no governo do ex-Presidente Lula e continua 
como eficiente Ministro do Trabalho. Ele pôde, ali, nos 
mostrar dados muito significativos. De fato, de 2003 
até hoje, foram criados cerca de 15 milhões de novos 
empregos formais na economia brasileira – é um feito 
–, combinado a um conjunto de políticas relativas ao 
trabalho e sociais muito importantes. O Senador Paulo 
Paim é quem mais tem acompanhado, de todos nós, 
a definição do salário mínimo. É importante constatar 
que foi possível, ao longo desse período, desde 2003, 
combinar aumentos reais do salário mínimo sem um 
exagero além da conta, que representou uma recupe-
ração do valor anterior que tinha sido atingido na eco-
nomia brasileira. Portanto, sempre com aumentos para 
levar em conta o aumento da produção por habitantes 
do País, o aumento do Produto Interno Bruto, além de 
sempre se compensar, mais do que compensar, o ajuste 
necessário para a perda do poder aquisitivo decorrente 
da inflação. E foi possível, ao mesmo tempo, combinar 
isso com o aumento do nível de emprego. Então, foi 
feito numa medida em que se combinou responsavel-
mente essa possibilidade. E houve o apoio dos pro-
gramas sociais, como o Bolsa Família, os programas 
de aposentadoria para o trabalhador rural, o benefício 
da prestação continuada referente à Lei Orgânica da 
Assistência Social. Isso tudo fez com que houvesse 
um progresso significativo, tanto no que diz respeito à 
diminuição da pobreza extrema, da pobreza absoluta, 
quanto na direção de alcançarmos maior equidade. E 
foi importante também o relato que o Ministro Carlos 
Lupi fez a respeito da economia solidária, dos esforços 
que vêm sendo realizados pelo eminente Professor 
Paul Singer, Secretário de Economia Solidária, que 
tem estimulado em muito as formas cooperativas de 
produção, os bancos comunitários, a exemplo daquilo 
que acontece, citado por ele, no bairro Palmeira, do 
Banco Palmas, de João Joaquim de Melo, responsável 
por essa iniciativa que ele próprio,

Eu também o conheci pessoalmente. Ele próprio 
esteve lá e pôde nos dizer dos avanços nessa área 
de economia solidária. Então, meus cumprimentos a 
V. Exª pelo êxito da audiência que, conforme salienta, 
constitui uma maneira de bem cumprirmos o nosso 
dever de fiscalizar os atos do Executivo. E foi tão bem 
sucedida. Obrigado.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – 
Agradeço a V. Exª, Senador Eduardo Suplicy, que 
também nos honrou, hoje, com sua presença, natural-

mente fazendo suas indagações e questionamentos ao 
Ministro. Entretanto, o que me deixou muito feliz, meu 
caro Senador Armando Monteiro, foram os números 
robustos apontados pelo Ministro, meu caro amigo, 
meu irmão na fé cristã, Marcelo Crivella. Os números 
que o FAT tem hoje: 170 bilhões. O FGTS tem algo pa-
recido, em torno de 230 bilhões. Isso está permitindo, 
naturalmente, financiamento das obras, sobretudo no 
setor da habitação, através do FAT, que tem financiado. 
Algo acima de 80% está destinado a essa área social, 
que é muito importante para o Brasil. 

Quero crer que uma das preocupações nossas, 
eu já havia, inclusive, comentado com o Senador Pau-
lo Paim e com outros Senadores, é a questão da in-
dústria, na minha visão particularmente; a questão do 
seguro-desemprego, na medida em que os números 
que estavam sendo apontados até o ano passado da-
vam a entender que a receita estava sendo menor do 
que o que se estava pagando no seguro-desemprego, 
na medida em que estava havendo um verdadeiro 
conchavo. Entretanto, o Ministro, hoje, foi muito cla-
ro: estão-se criando mecanismos para evitarmos que 
isso se transforme, amanhã ou depois, num rombo, 
naturalmente, dos recursos que já temos, hoje, depo-
sitados, permitindo alavancar alguns setores que re-
querem investimento através do FAT. Por isso, fiquei 
muito satisfeito quando o Ministro disse que vai haver 
um cadastro. Caso contrário, o cidadão vai simples-
mente trabalhar oito meses, um ano numa empresa, 
vai sair para ficar no seguro-desemprego, e o patrão, 
muitas vezes, conivente com o trabalhador, contrata-o, 
porque, na medida em que não se assina a carteira, 
ele não vai pagar os encargos sociais. 

Então, estão transformando numa indústria. To-
davia, o Ministro foi claro hoje: estão-se criando me-
canismos, ferramentas, para impedirmos que isso se 
transforme numa indústria e que traga um rombo para, 
naturalmente, os recursos que arrecadarmos frente 
aos recolhimentos que têm permitido termos esses 
números robustos do FAT e do FGTS.

De tal forma, meu caro Presidente, não vou ocu-
par o tempo, pois temos outros oradores. A nossa Co-
missão – modéstia à parte falando –, com o apoio de 
V. Exª, está funcionando muito bem. Hoje, mesmo, foi 
lido o projeto de autoria do Senador Marcelo Crivella. 
Se não me falha a memória, não sei se foi o Senador 
João Claudino que foi nomeado ad hoc em relação 
à sua matéria. Com certeza, é um projeto meritório, 
que teve o aplauso e o apoio de todos os Senadores. 

Mas, antes, quero conceder um aparte ao ilustre 
Senador Armando Monteiro.
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O Sr. Armando Monteiro (PTB – PE) – Meu caro 
Senador Jayme Campos, eu quero dizer que tenho 
muita sintonia com as posições de V. Exª. Quero lhe 
parabenizar também pela condução dessa reunião, 
hoje, da CAS, da Comissão de Assuntos Sociais, que 
foi marcada por um debate muito interessante sobre es-
sas questões que dizem respeito à empregabilidade, à 
coisa do seguro-desemprego etc. Estive presente numa 
parte da reunião, mas como aqui temos esse horário 
que se sobrepõe às reuniões, eu tive que sair para ir 
à CCJ e tive informação, depois, de que, na sequência 
dessa discussão, focalizou-se um pouco o Sistema S. 
Discutia-se o que seriam, aparentemente, algumas 
contradições do sistema, tendo em vista aquela velha 
tecla de que há cursos que são cobrados e, como o 
financiamento do sistema decorre de uma contribuição 
de natureza parafiscal, é quase um tributo, não seria, 
portanto, compreensível a cobrança pelos cursos. Eu 
cheguei a sugerir a V. Exª, depois, já, não tive oportuni-
dade de participar do debate, que acho que todas essas 
instituições devem estar submetidas ao controle social. 
Ou seja, não há nenhuma instituição ou entidade neste 
País que não deve estar submetida ao controle social. 
O que significa dizer que devemos, sim, promover um 
debate sobre essas questões, um debate franco, mas 
um debate que esteja fundamentalmente apoiado nas 
informações, quer dizer, num sistema de informações. 
É verdade que o sistema cobra por alguns cursos, mas 
é preciso que se saiba que a gratuidade praticada pelo 
sistema – o sistema, por exemplo, da indústria – ofere-
ce a gratuidade em amplas faixas desses cursos que 
são oferecidos; inclusive, num acordo que foi promo-
vido oficialmente com o MEC, em 2007, e que previa 
um incremento da oferta de gratuidade nesses próxi-
mos anos, o que vem sendo rigorosamente observado 
pelo sistema. Portanto, o Ministério da Educação tem 
esses números. É fácil conhecê-los. Agora, por que 
cobrar em alguns cursos? Porque há cursos que são 
demandados muito fortemente ou por um setor, ou por 
algumas empresas. Portanto, são cursos customizados, 
e é razoável que você, ao comprometer uma parte da 
capacidade instalada do sistema com essa faixa de 
atendimento, cobre das empresas. Agora, o importante 
a registrar é que o sistema tem tido a capacidade de 
reequipar os seus laboratórios, de investir, porque, meu 
caro Senador Jayme Campos, se todos os recursos 
do sistema fossem comprometidos com o custeio das 
suas atividades, esse sistema não teria tido, ao longo 
do tempo, a capacidade de renovar-se, de investir no 
seu reequipamento. Então, esse é um debate muito in-
teressante, que acho que deve ser travado. Esta Casa 
tem que estar aberta para essa discussão, para esse 

debate. Agora, me entristece frequentemente constatar 
que há posições muitas vezes que são preconcebidas, 
preconceituosas. E não há preconceito que resista a 
uma boa dose de informação, sobretudo quando é um 
preconceito bem intencionado, se assim pudéssemos 
traduzir. Há posições que são muito enviesadas, e aí, 
evidentemente, fica difícil superar, muitas vezes, essa 
distância na compreensão dos temas. Mas quero me 
congratular com a CAS, dizer que esse debate é im-
portante e que tenho certeza de que os dirigentes do 
sistema estarão à disposição para poder participar 
também desse debate, que é de interesse do País.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – 
Agradeço a V. Exª, sobretudo porque já tive oportu-
nidade de conversar, na tarde de hoje, sobre esses 
questionamentos que foram feitos sobre o Sistema S. 
Foram muito oportunos os esclarecimentos de V. Exª, 
que conhece bem, por ter sido Presidente da Confe-
deração Nacional da Indústria, militante forte na área, 
que tem nossa solidariedade, nosso apoio, e o meu 
respeito. 

O Sistema S, é indiscutível, tem prestado um 
serviço que teria que ser da própria competência dos 
Poderes, ou seja, do Poder Público neste País. Todavia, 
é um segmento que representa, com certeza, não só 
o setor produtivo, o patrão, mas representa também 
o empregado diante do que tem ofertado, os cursos, 
qualificação etc.

Agora, dúvidas sempre pairam no ar. Cristo, que 
desceu à terra, foi crucificado e não conseguiu agradar 
todos nós. E, lá, houve, realmente, esse questionamen-
to. Entre eles um assunto que me chamou a atenção, 
mas não é relevante. Os números citados ali – acho 
que estavam fora do contexto – diziam que o Sistema 
S cobra alguns cursos, algo em torno de R$1.200, 
R$1.500; e V. Exª me disse aqui, hoje à tarde: “Uma 
empresa que quer qualificar ou que quer treinar uma 
pessoa, ele tem que pagar algo. Não é justo que, para 
determinado setor, vou treinar ou qualificar para uma 
profissão, e eles sem pagar nada!” E, nesse caso, é 
mais do que justo. Entretanto, no conjunto, imagino que 
o Sistema S, de cada mil, são 80%, ou seja, 800 são 
de graça; 20% que você paga seriam 200. Só nesses 
casos especiais, conforme V. Exª me disse.

Mas acho muito importante, para dirimirmos dú-
vidas e para sairmos do contexto desse assunto, que 
seria de bom alvitre promovermos, daqui a pouco, uma 
grande audiência pública, convocando as autoridades 
do setor, para que pudéssemos esclarecer algum ponto 
ou outro que, eventualmente, pudesse estar causado 
dúvida em relação, naturalmente, a algum Senador 
desta Casa.
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Agradeço a V. Exª a paciência, especialmente ao 
Senador Armando Monteiro, Eduardo Suplicy, meu caro 
amigo João Claudino, Paulo Paim e Marcelo Crivella, 
que tiveram a paciência de me ouvir. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Senador Jayme Campos, parabéns pelo seu 
pronunciamento. Foi uma transcrição muito fiel ao que 
foi o debate na comissão, como sempre.

Senador Armando Monteiro, só para dizer que 
quem trouxe o debate não foi o Ministro, na ótica que V. 
Exª que colocou; foi o nosso colega, Senador Ataídes. 
Acho que deve ter conversado com V. Exª, inclusive 
apresentou um projeto nesse sentido. Sou suspeito 
para falar, porque, além de ter feito o Senai, fiz de gra-
ça e ainda ganhava uma ajuda, que, naquela época, 
era de meio salário mínimo. 

Mas o debate está levantado. Ele apresentou o 
projeto, e, como diz muito bem V. Exª, vamos ter que 
dialogar sobre essa questão. Acho que ninguém aqui, 
em sã consciência, é contra o Sistema S. Alguns ajus-
tes sei que já fizeram junto ao MEC, e, com certeza, 
se necessário for, no bom diálogo, nós todos vamos 
contribuir. Mas, longe de cada um de nós ser contra o 
Sistema S. Isso seria, no meu caso, negar as minhas 
origens. Então, deixo muito claro isso para V. Exª. A 
minha vida mudou a partir do momento em que tirei o 
curso no Senai; e ainda ganhava o meu dinheiro para 
comprar roupa, livro, enfim, foi um momento, para mim, 
fundamental.

O SR. ARMANDO MONTEIRO (PTB – PE. Sem 
revisão do orador.) – Senador Paim, V. Exª é um dos 
mais ilustres egressos do sistema. Mas eu gostaria 
também de lembrar o nosso ex-Presidente Lula, que 
costuma dizer que a cidadania dele nasceu verdadei-
ramente com o diploma do Senai. Então, é uma insti-
tuição que tem a sua trajetória, naturalmente; precisa 
ser sempre aperfeiçoada, possivelmente, há muito 
ainda o que fazer, mas que tem um acervo, ao longo 
de mais de 60 anos, e que, portanto, merece, da so-
ciedade brasileira, sobretudo o respeito. 

Eu entendo que, num ambiente democrático, as 
iniciativas, quaisquer que sejam, têm de ser compre-
endidas. O debate é que precisa ser feito, e precisa ser 
feito com informação. Alguém já disse que é mais fácil 
desintegrar o átomo do que quebrar um preconceito. 
Às vezes, quando as posições derivam de preconcei-
to, fica difícil a gente superar, mas é uma discussão 
que temos de fazer e agradeço muito pelo esclareci-
mento de V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Muito bem, Senador Armando Monteiro.

Concedo a palavra, pela Liderança do PRB, ao 
Senador Marcelo Crivella.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ. 
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, senhores telespectadores da 
TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, senhoras e se-
nhores servidores que nos honram com a sua paciente 
audiência, um país que almeja prestar um serviço pú-
blico de maneira eficiente necessita, obrigatoriamente, 
de um corpo de funcionários capacitado e condizente 
com o tamanho de suas responsabilidades.

Mais do que uma obviedade administrativa, tal 
correlação é um mandamento absoluto para uma na-
ção com a grandeza de nossos compromissos eco-
nômicos e sociais.

Nesse sentido, Sr. Presidente, a análise orçamen-
tária rasteira – aquela que apenas observa a planilha 
de custos e desconsidera seus potenciais benefícios 
– pode induzir a alguns erros estratégicos em nosso 
planejamento público, que deve sempre ter como ob-
jetivo máximo a satisfação e o atendimento às neces-
sidades fundamentais de nossa população.

Digo isso para pedir a reflexão do Ministério do 
Planejamento para a necessidade de contratação de 
novos servidores para determinadas carreiras do ser-
viço público, sobretudo aquelas absolutamente estraté-
gicas para o nosso desenvolvimento socioeconômico. 
Refiro-me, especificamente, à classe dos auditores 
fiscais do trabalho, cujo ofício traduz, diretamente, o 
dever do poder público de garantir condições laborais 
justas e dignas para todos os brasileiros.

Atualmente, esses bravos servidores públicos, 
que lutam contra chagas nacionais como o trabalho 
infantil e escravo, estão em número aquém do neces-
sário. Basta dizer que, se em 1996 eram cerca de 3.500 
em atividade, hoje não passam de 2.850. Ademais, se 
formos comparar com o número de fiscais indicados 
pela Organização Internacional do Trabalho, o déficit 
chega a 1.650 profissionais.

Como primeiro passo para minorar essa preo-
cupante situação, o Ministério do Trabalho realizou 
concurso público no final de 2009, preenchendo 234 
vagas de auditor fiscal. Entretanto, o número total de 
candidatos aprovados foi de 453, ficando 220 deles 
em compasso de espera para futuras convocações. 
Vale lembrar que, atualmente, existem cerca de 600 
vagas de auditores fiscais não preenchidas dentro do 
Ministério.

O que defendemos, meus caros colegas, é que 
esses 220 candidatos restantes, aprovados e classifi-
cados no último concurso público para auditor fiscal do 
trabalho, sejam finalmente nomeados para compor os 
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quadros da carreira. O Ministério do Trabalho já solici-
tou formalmente a convocação imediata de 117 deles e 
espera a anuência do Ministério do Planejamento para 
a solicitação da nomeação dos outros 103 candidatos.

A validade do concurso, Sr. Presidente, expira 
no final de outubro deste ano e há imensa expectati-
va e ansiedade para o bom termo dessa questão. A 
necessidade de novos integrantes para os quadros 
fiscais do Ministério do Trabalho, como já frisei, é in-
sofismável, e torna absolutamente legítimo o pleito 
desses candidatos.

Diz-se que o problema reside no contingencia-
mento orçamentário das verbas destinadas para es-
sas novas contratações. Ora, se esse é o empecilho, 
torna-se fácil rebatê-lo com os números que apresen-
tamos a seguir.

Em primeiro lugar, dos 15 milhões de empregos 
formalizados entre 2003 e 2010, cinco milhões decor-
reram diretamente de ações fiscais, possibilitando um 
aumento na arrecadação do INSS e do FGTS em mais 
de R$700 milhões por mês de carteira assinada. Ao 
anualizarmos essa conta, constatamos um acréscimo 
de mais de R$9 bilhões!

Se verificarmos somente o Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço, na década passada, vemos que o 
recolhimento advindo diretamente das ações dos audi-
tores somou quase R$3 bilhões. O valor total notificado, 
nesse período, aproxima-se da casa dos R$8 bilhões.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, afora a 
argumentação estritamente econômica e financeira, 
temos a dimensão humana dessas ações fiscais. Entre 
2000 e 2010, os auditores fiscais do trabalho libertaram 
mais de 37 mil trabalhadores escravos. No mesmo pe-
ríodo, mais de 100 mil crianças foram encontradas em 
situação laboral e afastadas pela fiscalização.

Essa é a vertente da ação fiscal trabalhista que 
mais nos toca, que mais nos faz direcionar esforços 
para o seu bom cumprimento. Foi com esse ímpeto, 
inclusive, que apresentei o PLS nº 9, de 2004, que in-
cluía no rol dos crimes hediondos a redução de alguém 
à condição de trabalho análoga ao escravo.

Entendo, meus nobres colegas, que nosso País 
não pode mais conviver com esse anacronismo abso-
lutamente odioso. Até por estar envolvido em projetos 
sociais como a Fazenda Nova Canaã, no sertão nor-
destino, considero abominável a exploração escrava-
gista de humildes e miseráveis trabalhadores, algo 
que deve ser objeto das mais duras e severas penas 
de nossa legislação criminal. 

E por militar na questão – constatando, de ma-
neira trágica, essa triste e persistente realidade de 
nosso País –, peço a consideração do Ministério do 

Planejamento para a necessidade da contratação de 
mais auditores fiscais do trabalho. Ao fazê-lo, não se 
estará dando apenas uma oportunidade de emprego 
a jovens postulantes à carreira pública. Estará, sobre-
tudo, garantindo ao trabalhador brasileiro a proteção 
legal que o Estado lhe deve.

Ademais, Sr. Presidente – já finalizando este 
meu pronunciamento –, não se trata de aumentar o 
gasto público; pelo contrário, a nomeação desses no-
vos servidores representa um investimento num setor 
importantíssimo para a redução de fraudes contra a 
legislação tributária e trabalhista e que, acima de tudo, 
é também responsável pela promoção da justiça social 
em nosso País.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Senador Marcelo Crivella, parabéns pelo seu 
pronunciamento rápido e contundente.

Passo a palavra, neste momento, ao nobre Se-
nador João Vicente Claudino, do PTB do Piauí.

O SR. JOÃO VICENTE CLAUDINO (PTB – PI. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Senador Paulo Paim, nesta noite, 
quero fazer uma homenagem a uma classe muito es-
pecial, da qual eu faço parte. Então, eu tenho a honra 
de ocupar esta tribuna, hoje, para falar do Dia do Eco-
nomista. Eu também sou economista, vindo de uma 
família em que nós somos cinco irmãos, dos quais três 
são economistas.

A data oficial é 13 de agosto e, apenas para 
esclarecer, a categoria dos economistas foi regula-
mentada no dia 13 de agosto de 1951, quando foram 
estabelecidas normas para a sua organização através 
do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de 
Economistas, corolário da criação do primeiro curso 
de Ciências Econômicas no País, na Universidade do 
Brasil, no Rio de Janeiro, em 1945, e que, em segui-
da, passou a ser adotado em todo território nacional.

Coube a Getúlio Vargas a assinatura desse diplo-
ma legal, que chega, agora, aos 60 anos. Com Vargas, 
tivemos, pela primeira vez em nossa história, iniciati-
vas econômicas de largo alcance, que propiciaram ao 
nosso País trilhar outros rumos que o emancipariam 
da condição de área periférica da economia mundial. 
Foi um período marcado por forte intervencionismo 
estatal, que permitiu esboçar diretrizes de um plano 
econômico sistêmico, associado a fatos de imensa re-
percussão na vida econômica nacional, como a cria-
ção da Companhia Siderúrgica Nacional, em 1941, 
seguida da Companhia Vale do Rio Doce, em 1942, e 
da Petrobras, em 1953.
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O contexto histórico da regulamentação da pro-
fissão de economista é sugestivo. Precisamente nes-
se momento de virada decisiva na história brasileira, 
reservou-se papel central para a profissão que nos 
brindou com gerações de grandes nomes da vida na-
cional, de tal forma que, no período recente da nossa 
redemocratização, o Brasil tem aparecido como refe-
rência no pensamento e na elaboração de políticas que 
nos permitiram conquistar um lugar ao sol no sistema 
econômico mundial.

O ensino superior em Economia, no Brasil, é 
recente. Surgiu das aulas de comércio do século XIX. 
Naquele momento, contribuiu muito para que a eco-
nomia adquirisse credibilidade a obra do Visconde de 
Cairu, Senador do Império e considerado por alguns 
como decano dos economistas brasileiros.

Não podemos deixar de lembrar que o livro in-
titulado O Economista, de Nivalde José de Castro, 
editado pelo Conselho Federal de Economia, resgata 
que a origem do ensino de Economia e de sua regu-
lamentação profissional no Brasil se deve a José da 
Silva Lisboa, o Visconde de Cairu, autor, em 1804, da 
obra pioneira Princípios de Economia Política e que, 
para alguns estudiosos, foi o verdadeiro fundador do 
ensino de Economia no Brasil. 

Apenas no período republicano apareceria um 
curso superior com formação específica na área, es-
tabelecido na Faculdade de Ciências Políticas e Eco-
nômicas do Rio de Janeiro, em 1909, porém sem reco-
nhecimento oficial. O estatuto de “Ciências Econômi-
cas” foi adquirido somente com a criação da Faculdade 
Nacional de Ciências Econômicas, na Universidade do 
Brasil, que, em 1946, criou o primeiro curso de econo-
mia integrado à estrutura universitária.

Volvendo no tempo, é importante destacar que o 
filósofo e economista escocês Adam Smith é conside-
rado o Pai da Economia Moderna ao publicar a obra 
A Riqueza das Nações, na Inglaterra, em 1776, em 
que buscou diferenciar a economia política da ciência 
política, da ética e da jurisprudência. Porém, a teoria 
principal defendida por Adam Smith foi a de que o de-
senvolvimento e o bem-estar de uma nação advêm 
do crescimento econômico e da divisão do trabalho. 
Defendeu também a livre concorrência econômica e 
a acumulação de capital como fonte para o desenvol-
vimento econômico. 

Assim, em plena época do Iluminismo, Adam 
Smith tornou-se um dos principais teóricos do libera-
lismo econômico. A base da sua teoria está na ideia 
de que deveria haver total liberdade econômica para 
que a iniciativa privada pudesse se desenvolver sem 
a intervenção do Estado. A livre concorrência entre os 

empresários regularia o mercado, provocando a queda 
de preços e as inovações tecnológicas necessárias 
para melhorar a qualidade dos produtos e aumentar 
o ritmo de produção.

Parafraseando o brasilianista John Russell-Wood, 
nesses 60 anos que transcorreram da regulamentação 
da profissão de economista, assistimos a um mundo 
em movimento. A população brasileira passou de pre-
dominantemente rural a majoritariamente urbana. De 
País subdesenvolvido da periferia do Terceiro Mundo, 
dependente de produtos com baixo valor agregado, para 
atender às demandas de matérias primas e de alimen-
tos do Primeiro Mundo, o Brasil passou à condição de 
Nação emergente a atrair as atenções mundiais, em 
razão do seu potencial econômico e das perspectivas 
de futuro. O desenvolvimento econômico e tecnológico 
implicou mudanças radicais no mercado de trabalho, 
com fortes impactos nas áreas de atuação dos econo-
mistas, profissão que tanto colaborou para que nossa 
economia alcançasse o estágio atual.

No Brasil, ressalte-se, que a criação do curso 
de Economia da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de 
Janeiro, foi um laboratório de profissionais da magni-
tude de Octávio Gouvêa de Bulhões, Eugênio Gudin, 
Roberto Campos e Mário Henrique Simonsen, mais 
diretamente ligados ao ensino da Economia, aos or-
ganismos estatais e à política econômica, tendo, as-
sim, atividades mais próprias de economistas, já que, 
no Brasil daquela época, a profissão de economista 
ainda estava nascendo, possuindo, inclusive, alguns 
dos mestres referenciados, a formação de engenheiro 
ou advogado.

Na atualidade, o economista está longe de ter um 
perfil único ou mesmo dominante, a profissão está dis-
seminada em vários setores de atividade, como indus-
trial, bancário, contábil, comércio, de serviços e mesmo 
agrário, público e privado, em atividades de gestão, de 
planejamento, de fiscalização, enfim, a profissão alcan-
çou níveis satisfatórios de excelência, profissionalismo 
e reconhecimento, inclusive internacional.

Como área do conhecimento, a economia dedica-
-se ao estudo da produção e da produtividade intelec-
tual, através do uso de recursos naturais e de relações 
sociais, e à distribuição desta produção na sociedade. 
Assim, a economia preocupa-se com um conjunto de 
conhecimentos como uma forma de pensar e com certo 
instrumental metodológico para compreender e fazer 
frente a muitos problemas da sociedade atual, tais 
como escassez de recursos naturais, crescimento, in-
flação, desemprego, distribuição de renda e monopólio.

No momento, o mundo ainda está temeroso de 
uma crise econômica global, em que a maior potên-
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cia econômica do Planeta, os Estados Unidos, ainda 
não encontraram uma saída para estabilizar a sua 
economia depois da crise imobiliária que quebrou o 
Banco Lehman Brothers, em 2008, e que ainda hoje 
os seus efeitos desestabilizadores repercutem na sua 
economia doméstica, visto que o governo americano, 
recentemente, ameaçou o mundo de um calote da sua 
dívida caso o congresso do seu país não aprovasse o 
aumento do teto da sua dívida pública.

Estamos acompanhando também, com bastante 
apreensão, o desenrolar da crise econômica que vem 
atravessando os países da Zona do Euro, que já que-
brou a Grécia, estão passando por graves dificuldades 
financeiras a Irlanda e Portugal, e se encontram ame-
açadas as economias da Espanha e da Itália, que, no 
caso de ocorrer o pior, levarão de roldão a economia 
européia, com consequências drásticas para a eco-
nomia mundial.

Mas, para isso, a equipe econômica do Governo 
Dilma Rousseff está adotando as providências neces-
sárias, através de medidas macroprudenciais, para que 
o Brasil continue na sua escalada desenvolvimentista 
como um dos países emergentes de maior credibili-
dade no mercado internacional, aplicando as doses 
certas para conduzir a inflação ao centro da meta, 
recompor o padrão de superávit primário para manter 
o controle da política fiscal e controlar os fatores que 
influenciam os movimentos da política cambial, tendo 
em vista manter a economia brasileira estabilizada, 
para suportar os solavancos ameaçadores das eco-
nomias desenvolvidas.

E quero destacar outras questões de relevo, tocar, 
aqui, de maneira especial, na estrutura de represen-
tação da classe dos economistas do Brasil. Gostaria 
de registrar que o Conselho Federal de Economia, 
Cofecon, deveria rever o seu sistema de representati-
vidade. O Brasil, hoje, exercita, sem nenhuma dúvida, 
a democracia plena, por imperativo do Estado Demo-
crático de Direito. No Cofecon, lamentavelmente, ainda 
não se goza desse direito, uma vez que a sua política 
de representatividade nega frontalmente o princípio 
democrático da federalização que fundamenta os prin-
cipais conselhos de categorias profissionais do Brasil. 
A este propósito, registro, aqui, nesta tribuna, o teor da 
correspondência que me foi enviada pelo economista 
Pedro Andrade de Oliveira, presidente do Corecon do 
meu Estado, o Piauí, que nos indica que no Cofecon, 
há 27 (vinte e sete) Conselheiros, de apenas nove 
Conselhos Regionais de Economia, Corecons, não 
havendo, portanto, representante de cada um dos 
Conselhos Regionais.

Tal representatividade no Cofecon se dá da se-
guinte forma: Corecon/São Paulo, cinco conselheiros; 
Corecon/Rio de Janeiro, quatro conselheiros; Core-
cons/Rio Grande do Sul/ Paraná/ Minas Gerais/ Distrito 
Federal e Bahia, três conselheiros para cada regional; 
Corecon/Santa Catarina, dois conselheiros; e Corecon/
Rio Grande do Norte, um conselheiro.

Ficam, portanto, sem qualquer representativida-
de no Conselho Federal o restante das 18 regionais, 
caracterizando-se uma aparente discriminação aos 
Conselhos Regionais de Economia dos 18 Estados-
-membros da Federação, que são impedidos de apre-
sentar conselheiros no Cofecon, demonstrando, em tal 
situação, a necessidade de revisão para representati-
vidade equitativa, na qual cada Corecon corresponda 
a um conselheiro no Cofecon, pois, da forma como 
está constituído, se configura em modelo arcaico e 
flagrantemente antidemocrático.

Por fim, a profissão de economista está comple-
tando 60 anos no Brasil. Nesse ínterim, o Brasil mudou 
muito. Saiu de um País pastoril, agroindustrial, para 
se transformar numa Nação desenvolvida industrial e 
tecnologicamente. E hoje detém um dos maiores Pro-
dutos Internos Brutos do mundo. E ainda conta com 
grande potencial de recursos naturais e humanos para 
logo chegar entre as cinco maiores economia do globo.

Adam Smith uma vez disse que a ambição uni-
versal do homem é colher o que nunca plantou. Este é 
o momento de plantar. Ainda mais agora que enfrenta-
mos mais uma nova crise econômica mundial. Temos 
que dar maior importância para essa classe que, cari-
nhosamente, Presidente Paim, chamo de “sociólogos 
do mercado”, porque não podemos olvidar que toda 
a evolução ocorrida no Brasil vem acontecendo con-
comitantemente à evolução das Ciências Econômicas 
no País, portanto, sendo inegável o papel desempe-
nhado pelos economistas nesse processo de desen-
volvimento nacional. 

Por isso, quero, aqui, de viva voz, parabenizar 
todos os economistas brasileiros pela sua importân-
cia nesse ciclo de crescimento, desenvolvimento, de 
geração de riquezas e, apesar de algumas disfunções 
persistentes, também da distribuição social que o Brasil 
está vivenciando nessa geração.

Concluindo meu pronunciamento, faço um apelo 
para que o Senado Federal finalize o debate e ama-
durecimento do PLS nº 658, de 2007, de forma que, 
nas próximas comemorações do Dia do Economista, 
esta Casa tenha um motivo especial para homenage-
ar esta profissão, à qual tanto devo por me preparar 
adequadamente para os grandes desafios da vida 
empresarial e política.
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Queria também, Presidente Paim, pedir que fos-
se dado como lido um outro discurso que faria acerca 
de problema que está em discussão na nossa capital, 
Teresina. Refiro-me à discussão da criação de um novo 
aeroporto. Portanto, quero deixar registrado esse pro-
nunciamento, pedindo que seja dado como lido, na ín-
tegra – repito –. Antes, porém, quero destacar dois pon-
tos: recebi e tenho conhecimento que foi encaminhado 
requerimento à Mesa do Senado, ainda em 2003, e o 
presidente, à época, da Infraero, o ex-Senador Carlos 
Wilson Campos, o respondeu, dando dados interes-
santíssimos para se ter a dimensão do planejamento. 
Hoje, discutimos a crise dos aeroportos, o planejamento 
que se tinha e que se tem de dados e de se mensurar 
determinadas expectativas e demandas de mercado.

Ele dizia, neste documento, o seguinte: 

“O aeroporto de Teresina, cuja área pa-
trimonial é limitada [essas são palavras do re-
latório], está localizado praticamente no centro 
da capital piauiense. A região do seu entorno 
apresenta forte adensamento populacional, 
portanto dificultando qualquer ampliação da 
sua área patrimonial que garanta um cresci-
mento a longo prazo.”

Para se permitir o adequado desenvol-
vimento do planejamento urbano da cidade 
de Teresina e se garantir uma implantação do 
equipamento urbano “Aeroporto” em melhores 
condições de atender as potencialidades da 
região, é aconselhável que se inicie o proces-
so para escolha de um novo sítio aeroportuá-
rio, e a elaboração de leis que regulamentem 
a ocupação do seu entorno, incorporando a 
legislação aeroportuária ao uso do solo, ga-
rantindo plena operacionalidade do aeroporto.

Então, a Infraero dizia isso em 2003. Hoje, a Infra-
ero diz que não precisa de novo aeroporto. Em 2003, 
ela apresenta um relatório que estimava a demanda 
de passageiros em Teresina, para 2025, de 533 mil 
passageiros.

Senador Paim, em 2010, passaram pelo aeroporto 
de Teresina 794 mil passageiros. Aqui a Infraero esti-
mava que, em 2025, passariam 533 mil passageiros. É 
uma discussão que algumas pessoas às vezes levam 
para o campo político, mas não é, é de preocupação 
com vidas humanas, com melhor qualidade de serviço 
àqueles que procuram o aeroporto de Teresina, que 
não atende apenas Teresina, mas atende boa parte 
de cidades do Maranhão.

Também recebi aqui um requerimento, que que-
ro registrar, Senador Paulo Paim, de vereadores da 

Câmara do Município de Valença, informando que o 
Governo do Estado do Piauí tem feito várias blitzes e 
tem apreendido muitas motos. Sei que de um lado tem 
a preocupação, aqui mesmo eu vi o Senador Wilson 
Santiago levando um projeto, de sua autoria, para uma 
questão de segurança de quem usa moto que está 
sendo utilizada em assaltos, em crimes.

Não sei no Rio Grande do Sul ou no interior do 
Rio de Janeiro do Senador Lindbergh, mas temos en-
contrado trafegando nas estradas do Piauí, Senador 
Paim, aquele vaqueiro que substituiu o cavalo por uma 
moto, e é de grande importância. E, em vez de o gover-
no – eu vi uma informação pela Internet – encaminhar à 
Assembleia – porque o Piauí paga as taxas de registro 
de veículos e de motos mais caras do Nordeste – um 
Refis ou um projeto para que haja um tempo para que 
os proprietários de motos, de veículos, principalmente 
de motos, se regularizem, o Detran do Estado vai ao 
interior e faz uma apreensão, em um dia (pouco menos 
de um dia), só nessa cidade de Valença, em torno de 
20 mil habitantes, duzentas motos.

Então, é uma preocupação que a Câmara dos 
Vereadores de Valença... Aqui está o requerimento 
do Vereador Joaquim Filho. Quero cumprimentar a to-
dos os nove vereadores da Câmara de Valença pela 
preocupação e não podemos deixar de registrar esse 
requerimento da câmara de vereadores.

Estamos encaminhando ao Ministro dos Trans-
portes, Paulo Sérgio Passos, um requerimento à Mesa 
do Senado, cobrando informações de um projeto que 
é o de duplicação da saída de Teresina, da BR 316, 
como também um elevado que tem num balão e que 
concentra, confluem três BRs: a BR-343, a BR-222 e 
a BR -316, que hoje é um problema crucial na área ur-
bana de Teresina, para que sejam dadas informações.

Como também estamos encaminhando à Mesa do 
Senado um requerimento ao Ministro das Minas e Ener-
gia Edson Lobão, relativo à cobrança que temos recebi-
do de comunidades, de cidadãos e cidadãs piauienses, 
sobre o Luz para Todos no Piauí, que é o mais atrasado 
do Brasil. Havia um compromisso – e sabemos do dese-
jo do Presidente Lula – de que até final de seu governo 
estaria universalizado. Não se atingiu isso.

Nós estamos cobrando para que tenhamos a real 
situação de como está o planejamento desse progra-
ma no nosso estado.

Era o que eu tinha a registrar nessa noite. 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR JOÃO VICENTE CLAUDINO 
EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inseridos nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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SEGUE, NA ÍNTEGRA PRONUNCIA-
MENTO DO SR. SENADOR JOÃO VICENTE 
CLAUDINO

O SR. JOÃO VICENTE CLAUDINO (PTB – PI. 
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs 
Senadoras e Srs. Senadores, mais uma vez volto a esta 
Tribuna para falar sobre aeroportos. E justamente no 
dia em que aprovamos o Projeto de Lei de Conversão 
17, oriundo da Medida Provisória 527, de 2011, que 
institui o Regime Diferenciado de Contratações Públi-
cas, o tão falado RDC, além de diversas outras medi-
das relacionadas ao plano do Governo para execução 
das obras da Copa do Mundo 2014.

O Deputado Federal Romário de Souza, o eterno 
baixinho, que tantas alegrias trouxe para o povo bra-
sileiro, disse que está preocupado com o andamento 
das obras da Copa e que somente um milagre salvaria 
a organização do evento. Este é o tipo de afirmação 
que nos deixa alertas porque o Deputado Romário é 
um craque do futebol, campeão mundial de 1994 e, 
como atuou por diversos clubes no exterior, conhece 
a infraestrutura necessária para a realização de uma 
Copa do Mundo.

Romário, não acredito que o Brasil precisa de um 
milagre, até porque Deus é brasileiro; o que precisamos 
é empenhar todos os nossos esforços no cumprimen-
to das metas propostas pelo Governo. E são matérias 
como essa que aprovamos na tarde de hoje, que darão 
a oportunidade ao nosso País de realizar o maior, e o 
melhor evento desportivo do mundo.

Sr. Presidente, citei o Deputado Romário em meu 
pronunciamento porque não temos como dissociar a 
realização de uma Copa do Mundo no Brasil com a 
necessidade de modernização dos aeroportos brasi-
leiros. E este pode ser um entrave a ser enfrentado 
pela Presidente Dilma. 

Mas, Sr. Presidente, não são somente os aeropor-
tos das cidades sedes dos jogos da Copa que precisam 
de reformas. Todos os aeroportos brasileiros serão muito 
demandados, especialmente no período da Copa do 
Mundo de 2014 e das Olimpíadas de 2016, por pas-
sageiros se deslocando de suas cidades, de todos os 
estados brasileiros, para as cidades sedes de ambos 
os eventos. É para este público, especial e essencial-
mente que devemos trabalhar, o nosso contribuinte, 
nosso turista interno, pagador das contas do Brasil e 
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para quem o Brasil deve ainda muito em qualidade de 
seus serviços e de sua infra estrutura de modo geral.

Afirmo isso, Sr. Presidente, porque já tive opor-
tunidade de me manifestar aqui, em fevereiro deste 
ano, sobre a situação crítica em que se encontra o 
Aeroporto Senador Petrônio Portela em Teresina/PI e 
de 2003, quando começou-se a tratar do assunto até 
agora, nada mudou.

O Aeroporto de Teresina foi inaugurado em 30 
de setembro de 1967 e tinha uma previsão de deman-
da estimada para 2025 de 533 mil passageiros. Mas, 
já em 2010, o número de passageiros que passaram 
por nosso aeroporto foi superior a 798 mil. Ou seja, o 
aeroporto de Teresina não consegue mais atender as 
necessidades de seus usuários. 

Sr. Presidente, a situação no aeroporto de Tere-
sina é tão crítica que eu acredito que a melhor solução 
para o problema seria a construção de um novo aero-
porto para atender a capital de nosso Estado.

E essa solução não é recente. Tive acesso a ex-
pediente do Presidente da Empresa Brasileira de In-
fraestrutura Aeroportuária – INFRAERO, à época o Sr. 
Carlos Wilson Campos, datada de 29 de abril de 2003, 
onde apresentava o Relatório do Potencial de Desen-
volvimento do Aeroporto de Teresina, e que encaminho 
à Mesa para incorporação ao meu pronunciamento.

Diz o relatório em sua conclusão:

O Aeroporto de Teresina, cuja área patri-
monial é limitada, está localizado praticamente 
no centro da capital piauiense. A região do seu 
entorno apresenta forte adensamento popula-
cional, portanto dificultando qualquer amplia-
ção da sua área patrimonial que garanta um 
crescimento a longo prazo.

E finaliza: “para se permitir o adequado desen-
volvimento do planejamento urbano da cidade de Te-
resina, e se garantir uma implantação do equipamento 
urbano “Aeroporto” em melhores condições de atender 
as potencialidades da região é aconselhável que se 
inicie o processo para escolha de um novo sítio aero-
portuário, e a elaboração de leis que regulamentem a 
ocupação do seu entorno, incorporando a legislação 
aeroportuária ao uso do solo, garantindo plena ope-
racionalidade do Aeroporto.”

Neste ponto, Sr. Presidente, gostaria de lembrar 
o nosso Governador Wilson Martins de sua promessa 
feita. O Governador prometeu ao povo piauiense a doa-
ção de um terreno para a instalação do novo aeroporto 
de Teresina. Acredito que se esta área já tivesse sido 
destinada, não estaríamos perdendo tempo tratando 
de reformas para o Aeroporto Petrônio Portella; refor-
mas que não irão demandar tempo e recursos, e que 

não atenderão a contento as reais necessidades dos 
usuários daquele aeroporto. 

Veja Sr. Presidente, a reforma do aeroporto, que 
não é solução nem a médio, nem a longo, prazo, é ain-
da a pedra no caminho de 1.126 famílias que vivem 
em áreas ameaçadas de desapropriação. Essas famí-
lias estão estabelecidas em suas residências há mais 
de 50 anos, mas são ameaçadas de desapropriação 
sempre que o assunto de uma reforma no aeroporto de 
Teresina vem à tona. Estamos falando aqui, Sr. Presi-
dente, de vidas, de famílias construídas e constituídas 
nessas áreas, com vínculos firmados na vizinhança, 
seja do ponto de vista afetivo ou profissional,e cujas 
necessidades não estão sendo tratadas devidamente. 

Não se pode tratar de desapropriação apenas do 
ponto de vista do valor do imóvel, que é relativamente 
reparado, porque não são calculados os demais as-
pectos das vidas dessas pessoas e isso não pode ser 
desprezado. 

Neste sentido, estou encaminhando a Mesa Re-
querimento de Informação a Secretaria de Aviação Ci-
vil da Presidência da República solicitando que sejam 
esclarecidos os seguintes pontos:

a) O que contempla o projeto de reforma 
do aeroporto de Teresina;

b) Quais serão os critérios de indeniza-
ção pela expropriação do direito de posse ou 
domínio útil dos imóveis localizados nas áreas 
que serão desapropriadas;

c) Quais são os recursos orçamentários 
destinados a custear a indenização em dinheiro 
dos imóveis a serem desapropriados;

d) Qual é a previsão para o início e con-
clusão das obras no aeroporto de Teresina;

e) Qual a previsão do aumento de ca-
pacidade máxima do aeroporto de Teresina;

f) Qual a estimativa para a demanda no 
aeroporto de Teresina no ano de 2025, sendo 
que a previsão anterior da INFRAERO, para 
o ano de 2010, era de apenas 330 mil passa-
geiros, e o número total de usuários foi supe-
rior a 798 mil;

g) Existe projeto para ampliação da pis-
ta de pousos e decolagens para o aeroporto 
de Teresina;

h) Existe projeto para modernização dos 
sistemas de aproximação e pouso, com insta-
lação de radar para aproximação na área do 
terminal de Teresina, o que daria a certeza da 
eficiência nas operações de pouso e decola-
gem, e, se possível, a instalação do Sistema 
ILS, uma tecnologia de ponta adotada nos 
aeroportos atualmente.
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Esta reforma, da maneira como está sendo apre-
sentada, açodada e paliativa, atenderá os usuários do 
aeroporto de Teresina nos próximos anos. Mas, como 
já tive oportunidade de dizer aqui, em um curto espa-
ço de tempo, a demanda de passageiros exigirá novas 
reformas e ampliações, e o Aeroporto Petrônio Portella 
não poderá mais se expandir.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Senador João Vicente Claudino parabéns pelo 
pronunciamento.

Agora, pela inscrição, será este Senador e, em 
seguida, o Senador Lindbergh.

Não se preocupe que estava segurando a sessão 
para V. Exª chegar.

Eu ficarei nos 20 minutos, tenha certeza. 
Muitas vezes reclamam porque eu chego a falar 

uma hora. Mas hoje falarei 20.

O Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Pre-
sidência, que é ocupada pelo Sr. João Vicente 
Claudino, 3º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino – 
PTB – PI) – Concedo a palavra ao Senador Paulo Paim.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente quero tratar de dois assuntos. Um é sobre 
um projeto que tenho na Câmara – já o aprovei no 
Senado – sobre o empreendedorismo da pessoa com 
deficiência, e o outro é sobre a Conferência Nacional 
dos Idosos. Mas, Senador Lindbergh, eu falarei mais 
amanhã sobre isso. 

Eu, simbolicamente, falei da nossa deputada 
federal que apresentou, ainda quando era líder rural 
e depois, como deputada federal, a proposta da apo-
sentadoria para a dona de casa.

Mais na frente, concorreu ao Senado, acabou não 
vindo, agora, voltou de novo, e, naquele período em 
que eu estava aqui no Senado, na legislatura anterior, 
apresentei o projeto. Sei que V. Exª trabalhou muito, 
a Senadora Gleisi, a Ana Rita e a Angela Portela e 
também o Pimentel, trabalharam muito para que esse 
sonho de tantos se tornasse realidade na aprovação 
da medida provisória no dia de hoje.

Na minha fala, eu tinha só dois minutos, fiz uma 
homenagem para a nossa Deputada de Santa Catari-
na, Luci... Meu problema não é o Luci, é o sobrenome 
dela: Choinacki. Fiz uma homenagem a ela e quero 
fazer também – e o farei amanhã – ao trabalho que 
sei que vocês fizeram. Como também o segundo, para 
mim importantíssimo. Falando em nome do Romário... 
Sei que V. Exª trabalhou muito também nessa questão 

– V. Exª que acabou de entrar – em que a pessoa com 
deficiência volte ao trabalho e não tenha o prejuízo do 
benefício dele, se não, não volta. 

Então, meus cumprimentos a V. Exª e todos que 
construíram isso, porque falamos muito do tema, mas 
não tínhamos conseguido aprovar, aprovamos hoje 
com o trabalho dos senhores.

Quero falar rapidamente, nesses 20 minutinhos: 
primeiro, as pessoas com deficiência ao longo da his-
tória, Sr. Presidente, sempre estiveram à margem dos 
processos que garantem a dignidade e investimentos 
para que eles também possam ser considerados em-
preendedores, além de trabalhadores.

Por isso, Sr. Presidente, vou fazer aqui um apa-
nhado histórico, não vou aprofundar, porque não dá 
tempo, de forma resumida e possível, e dizer que, des-
de a antiguidade, as pessoas com deficiência sequer 
tinham direito à vida, sendo abandonadas ao relento 
por suas próprias famílias. Lá, em séculos passados. 

Passando para a Idade Média, iremos encontrar 
as pessoas com deficiência acolhidas por obra de as-
sistência, em geral, mantidas pela igreja.

No século XVIII, as pessoas com deficiência pas-
saram às instituições de tratamento que, na verdade, 
serviam para confiná-las e afastá-la do convívio com 
a sociedade.

No início do século XX, essas mesmas instituições 
que possuíam caráter educativo ainda serviam para 
isolar, para segregar as pessoas com deficiência com 
o pretexto de readaptá-las para a vida social.

Dessa forma, não existia a devida preocupação 
com a inclusão, adaptação na sociedade e para um 
convívio das pessoas com deficiência e permitindo 
que vivam, como é justo, e envelheçam com dignidade.

Hoje, Senadores e Senadoras, nós avançamos 
muito. Não é que está tudo resolvido, mas já existe 
um caminho em que a gente fala muito em respeitar 
a diferença como também respeitar principalmente o 
direito de todos. Não é mais simplesmente reabilitar a 
pessoa com deficiência para que ela volte ao convívio 
social e à vida produtiva em condições, como alguém 
diria, “de normalidade”, mas trata-se de promover a 
sensibilidade, ou seja, garantir o mundo e as atitudes 
das pessoas para que elas possam conviver com os 
demais em condições de igualdade.

De que adaptação nós estamos falando, Sr. Presi-
dente? Falo das adaptações arquitetônicas do sistema 
de transporte, do sistema de comunicação e informa-
ção, da educação, da saúde, do trabalho, das novas 
tecnologias, mas principalmente falo das mudanças 
que precisam ocorrer ainda nas atitudes. Entendo eu, 
Srs. Senadores, que essa mudança vem antes de todas 
as outras, porque é a partir da nossa tomada de cons-
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ciência, é a partir do momento em que entendemos a 
necessidade de começarmos a integrar internamente 
que iremos promover as mudanças necessárias para 
que a nossa sociedade seja inclusiva, da forma mais 
ampla possível e imaginária.

Pretendo no dia de hoje, Sr. Presidente, falar, 
rapidamente, do aspecto produtivo, ou seja, do direito 
fundamental ao trabalho. A Lei 823, de 1991, deter-
mina em seu art. 93 que as empresas com mais de 
cem funcionários estão obrigadas a preencher de 2 a 
5% de seus cargos com beneficiários reabilitados ou 
pessoas com deficiência. Esse tipo de lei reflete uma 
preocupação da sociedade brasileira com o direito mais 
básico do ser humano, ou seja, o direito ao trabalho. 

Em 2009, no Brasil, 10 milhões de pessoas com 
deficiência tinham emprego formal. A Lei de Cotas 
contribuiu muito para esse número, que ainda é bai-
xo, mas que vem aumentando. Tudo isso nos conduz 
ao princípio da dignidade da pessoa humana. Confor-
me dados do Ministério do Trabalho e Emprego, nos 
primeiros quatro meses de 2011, o mês de abril foi o 
único a apresentar elevação no número de pessoas 
com deficiência no mercado de trabalho. 

Aquele mês apresentou um saldo positivo de 533 
admissões. Mesmo sendo ainda um resultado peque-
no, até inferior ao ocorrido nos primeiros quatro meses 
de 2010 e ainda apresentou resultado bem superior 
ao mesmo período de 2009, quando houve um saldo 
negativo quanto às vagas.

Sr. Presidente, o Projeto de Lei nº 1.784, de 2011, 
que apresentei no Senado, já aprovei e está na Câma-
ra dos Deputados, é originário, na verdade, do PLS nº 
105, de 2008, que apresentei na Casa, aprovado em 
6 de junho de forma terminativa.

Esse projeto acrescenta parágrafo ao art. 2º da 
Lei nº 7.853, de 89, que dispõe sobre o incentivo pelo 
Poder Público a ações que promovam o trabalho au-
tônomo e estabelecer linhas de crédito orientadas es-
pecificamente para a pessoa com deficiência.

A aprovação desse projeto, Sr. Presidente, é mais 
uma alternativa para que as pessoas com deficiência 
saiam da condição de exclusão, da condição de de-
sempregados, de apenas beneficiários de assistência 
social promovida pelo Governo, para serem gestores 
do seu próprio negócio, porque eu acredito em toda 
sua capacidade, em toda sua competência, criando 
empregos e produzindo riquezas.

Em matéria publicada pelo Sebrae, Andréa Koppe, 
presidente da organização não-governamental Univer-
sidade Livre para a Eficiência Humana, que atua na 
qualificação de pessoas com deficiência para mercado 
de trabalho, diz que ainda faltam oportunidades para 
as pessoas com deficiência efetivamente estarem no 

mercado como empreendedores e para trabalhar. Ainda 
na opinião da Andréa, as pessoas com deficiência que 
hoje estão no mercado de trabalho não tiveram o aten-
dimento devido na época em que estavam na escola.

Por isso, Sr. Presidente, as empresas também 
não estão estruturadas como deveriam para receber 
as pessoas com deficiência, levando-as a optarem por 
um trabalho autônomo, mais por necessidade do que 
por falta de oportunidade. 

Segundo dados do Ministério do Trabalho, os 
deficientes ocupam hoje menos de 1% das vagas 
de trabalho formal no País, número inexpressivo, Sr. 
Presidente, tendo em conta que os deficientes repre-
sentam hoje cerca de 14% da população brasileira, o 
equivalente a 25 milhões. 

Creio que vale trazer um exemplo bem sucedido 
no seu empreendimento, conforme dados do Sebrae. 
Diz uma pessoa com deficiência: 

Montei a loja porque sabia da dificuldade 
de encontrar um local que fizesse uma cadeira 
sob medida, personalizada. 

Eu vivia a realidade de um paraplégico e 
sabia que não tinha quem fizesse a reforma, 
a assistência técnica.

Diz Nivaldo Menin em seu depoimento à revista 
Soluções.

Esse rapaz também possui uma oficina de manu-
tenção das cadeiras e pretende ampliar o seu negócio. 

Mas, Sr. Presidente, para os casos de sucesso, 
como o do Nivaldo, se multiplicarem é fundamental 
que haja incentivo, que haja linhas de crédito voltadas 
especialmente para as pessoas com deficiência e com 
espírito empreendedor.

Sr. Presidente, isso aqui, para muitos, pode ser 
sonho, mas eu acredito que será realidade, como foi 
hoje a aposentadoria para a dona de casa, como foi 
garantir o benefício mesmo ao deficiente que estiver 
trabalhando.

É imprescindível também que se busque orienta-
ção sobre como manter uma empresa, como gerenciar 
um negócio, como investir, como buscar informações 
sobre o mercado, como reinvestir o lucro e assim por 
diante. 

“Ter um próprio negócio abre possibilida-
des, mostra novas perspectivas de vida. Isso é 
exatamente importante para essas pessoas”, 
diz novamente Andréa Koppe. 

Por fim, repito aos senhores que aprovar esse 
projeto é dar oportunidade às pessoas com deficiên-
cia de optar por um negócio próprio, não apenas por 
não se enquadrarem no mercado de trabalho, como 
alguns falam, mas porque encontraram uma chance 
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real que as conduza, com convicção, a serem sujeito 
da sua própria história!

Sr. Presidente, na segunda fala que faço, vou 
tentar ser breve, na mesma linha da primeira: eu usei 
dez e vou ficar mais dez.

No mês de julho, Sr. Presidente, aconteceu no 
Rio Grande do Sul, a Conferência Estadual do Idoso, 
na qual eu tive a grata satisfação, junto com a Ministra 
Maria do Rosário, de ser um dos painelistas. A con-
ferência, Sr. Presidente, acontece em vários Estados, 
como uma forma de levantar questões importantes 
que serão debatidas na III Conferência Nacional dos 
Direitos da Pessoa Idosa, que será aqui em Brasília 
no período de 23 a 25 de novembro agora deste ano.

A Presidente do Conselho Nacional dos Direi-
tos da Pessoa Idosa, Karla Giacomini, esteve lá e me 
entregou um belo documento: centrado, sensível e 
falando a sua visão da situação dos idosos. Na ver-
dade, eu chamei esse documento que ela apresentou 
lá de manifesto firme, corajoso e rebelde em defesa 
dos idosos. Eu me comprometi com ela e com aquele 
plenário, mais de mil dirigentes dos idosos, de que eu 
iria ler esse documento aqui no plenário do Senado.

Por isso, Sr. Presidente, passo à leitura do do-
cumento.

Diz o Manifesto: 

“O compromisso de todos por um enve-
lhecimento digno do Brasil. (Karla Giacomin, 
Presidente do CNDI).

Usualmente, eu preferiria falar de impro-
viso, mas considerando a importância da III 
Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa 
Idosa, prefiri (...) [com esse documento, falar 
para o Rio Grande e vamos falar para o Brasil]. 

Entendo este momento da III Conferência 
como um (...) [momento magnífico para que 
esse manifesto seja apresentado ao Brasil]. 

Esse direito que parece óbvio ainda não 
está garantido para todos os brasileiros de to-
das as idades. Os direitos no Brasil costumam 
diminuir à medida que a cor da pele escurece, 
que a idade aumenta, que a renda diminui, que 
caminhamos em direção à periferia das cida-
des ou chegamos próximas de florestas [aqui, 
naturalmente, lembrando os povos indígenas] 
e reservas. Este país nosso consegue ser ao 
mesmo tempo, tão grande e tão desigual...

Neste ponto, cabe um retorno à história 
[diz ela] para entendermos por que especial-
mente o direito da pessoa idosa (...) [ainda 
não é respeitado como nós gostaríamos]. Não 
pretendo ir muito longe. Retomo-a a partir da 

publicação da Constituição (...) de 1988, a 
constituição cidadã. 

Diferentemente do Estatuto da Criança e 
do Adolescente e dos Conselhos de Defesa da 
Criança e do Adolescente que já aconteceram 
em 1990, o Conselho Nacional do Idoso foi cria-
do pela Política Nacional do Idoso em 1994, 
mas somente garantido em 2002, seguindo-se 
pelo Estatuto do Idoso, promulgado em 2003, 
ou seja, 15 anos após a Constituição. 

O Estatuto existe a partir da luta (...) [da 
coragem] da queridíssima e saudosa Nara 
Costa Rodrigues e [diz ela] do Senador Paulo 
Paim [porque fui o autor do projeto] bem como 
de milhares de idosos de todo o país que se 
reuniram, de ponta a ponta do País, para de-
bater e exigir seus direitos. Porém, ainda nos 
falta muito para efetivar ambos, nossa política 
e o nosso Estatuto. 

O art. 230 da Constituição Federal esta-
belece que a Família, o Estado e a Sociedade 
serão responsáveis pelo amparo aos idosos, 
mas não define onde começa nem onde ter-
mina o papel de cada um. A Constituição é tí-
mida [diz ela] ao tocar nos direitos da pessoa 
idosa e, certamente, reflete a mesma timidez 
da sociedade brasileira em se mobilizar para 
defender a velhice como direito natural da 
pessoa humana. Quando a velhice é respei-
tada, a sociedade demonstra que é um direito 
fundamental, o que prevalece sobre todos os 
demais, o direito à vida (...) [e esse tem que 
ser respeitado].

O Brasil também é signatário de pactos 
internacionais em favor do Envelhecimento 
[lembra ela], como o Pacto de Madri, que re-
conhece o envelhecimento da população como 
a maior conquista da humanidade e que deve 
ser entendido não como um problema, mas 
como um marco positivo. Infelizmente, parece 
que algumas notícias demoram a chegar ou 
são as pessoas que apresentam uma certa 
dificuldade para escutar...

Assim, políticas direcionadas à população 
idosa em nosso País também são recentes e 
mudam de mãos antes de se tornarem efeti-
vas. Isso nos obriga a repetir o mito grego de 
Sísifo: todos os dias somos condenados a em-
purrar uma grande pedra ladeira acima e, ao 
fim do dia, a vemos rolar novamente ao ponto 
de partida. E recomeçamos no dia seguinte, no 
governo seguinte, e contamos de novo para o 
mesmo gestor a mesma história: ‘Olha, o Bra-
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sil está envelhecendo. Em 15 anos, seremos 
a quinta ou sexta população mais idosa do 
mundo. Em 30 [ou seja, em 2030], de cada 
quatro brasileiros, um será idoso... 

Além disso, existe uma cultura nacional 
de pensarmos na valorização da juventude 
(...), [o que tem que reforçar o comportamen-
to da valorização do idoso, e não da negação 
da velhice], em que ser velho ainda significa 
estar doente, dependente e excluído da vida 
profissional, familiar [e até] cidadã. Esse fe-
nômeno é confirmado quando se analisa a 
desimportância com que tem sido tratado o 
processo do envelhecimento (...) [da nossa 
gente e do nosso povo, o qual, seja esse ou 
aquele governo], não é incluído de fato na pau-
ta das prioridades das políticas públicas, nem 
se materializa no orçamento e financiamento 
que lhe são destinados”.

Ela faz uma análise cobrando que os governos de-
vem assumir com profundidade um orçamento positivo 
para cuidar da velhice do nosso povo e da nossa gente.

Assim, a Política Nacional do Idoso nas-
ce sob a coordenação do Ministério da Previ-
dência e Assistência Social, mas o desmem-
bramento daquele Ministério em dois, um da 
Previdência Social e outro do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome coloca a política 
do idoso sob a coordenação deste último. Em 
2009, a coordenação da Política Nacional do 
Idoso muda de mãos e é repassada ao Minis-
tério da Justiça, junto à Secretaria Especial de 
Direitos Humanos, hoje Secretaria de Direitos 
Humanos, órgão ligado diretamente à Presi-
dência da República.

Esta mudança, justificada pela abrangên-
cia dos direitos da pessoa idosa que ultrapas-
sam uma única política [tem lógica, mas infeliz-
mente] não vem acompanhada da estruturação 
necessária para que a Secretaria possa agir 
a contento na defesa dos direitos dos idosos. 
Por exemplo, o Conselho Nacional dos Direi-
tos do Idoso, ao analisar o organograma e o 
regimento interno da Secretaria, constata que 
esse dispositivo legal de 2010 não inclui, entre 
as competências daquele órgão, coordenar a 
Política Nacional do Idoso, pois isso não está 
previsto na lei de criação da Secretaria de Direi-
tos Humanos. A Secretaria tem a vantagem de 
estar junto à Presidência e a desvantagem de 
não ter a capilaridade necessária para chegar 
mais perto da população idosa. Na estrutura 

organizacional da Secretaria de Direitos Hu-
manos, há a Secretaria Nacional dos Direitos 
da Criança e do Adolescente e a Secretaria 
Nacional da Pessoa com Deficiência, mas não 
há a Secretaria Nacional da Pessoa Idosa. Esta 
inadequação legal somada à falta de tradição 
da defesa de direitos humanos no tratamento 
das questões relativas ao envelhecimento e à 
sua estrutura insuficiente para responder aos 
atuais 21 milhões de idosos dificultam [com cer-
teza, a garantia de uma política nacional forte 
em defesa dos idosos]. Tudo isso para apontar 
dificuldades do lado do gestor da Política. E 
do lado de quem utiliza e precisa da política?

O envelhecimento não interessa apenas 
aos idosos. 

O envelhecimento é sim um direito que 
possui uma dimensão transversal que perpas-
sa cada uma das políticas de direitos sociais, 
como saúde, trabalho, previdência e assis-
tência social, transporte, habitação, justiça, 
entre outros, mas também é vivenciado na 
verticalidade. Para envelhecer bem é preciso 
ter tido direito a uma boa gestação, a um parto 
em boas condições, a uma infância protegida 
e com acesso a estímulos e aprendizagem, 
a uma juventude com oportunidades de for-
mação e de ingresso no trabalho, a uma vida 
adulta com recursos profissionais, cobertura 
previdenciária e possibilidade de constituição 
de família, de ter filhos e netos, para chegar 
à fase da velhice de forma ativa e saudável 
e usufruir de tudo o que foi conquistado ao 
longo da vida. 

Nas últimas décadas o Brasil tem subido 
posições no ranking que avalia o desenvol-
vimento econômico, mas ainda é pouco em 
termos de desenvolvimento humano. Por isso 
o tema dessa Conferência pretende abranger 
o direito a uma velhice com dignidade. Para 
alertar gestores, legisladores, juízes, promo-
tores, defensores a apoiarem todas as lutas 
que resultem em políticas que garantam efe-
tivamente o direito a cada brasileiro de enve-
lhecer com dignidade.

Pois, a noção de “dignidade” pode envol-
ver conceitos como moral, honra, decência, 
decoro, brio, amor-próprio, etc. Ser digno sig-
nifica ser merecedor, ser respeitável. Ser dig-
no significa amar o que sou, o que me tornei, 
o que fui capaz de fazer com o que a vida fez 
comigo. Aceitar e acolher o que não depende 
de mim e enfrentar com coragem as minhas 
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dificuldades. Significa manter e ver garantida 
a manutenção de uma condição tal, perante si 
mesmo e a sociedade, que não enseje vergo-
nha ou constrangimento [por ser velho]. Pelo 
contrário, seja motivo de orgulho e admiração.

Eu sempre digo, Sr. Presidente, um cida-
dão é velho porque viveu toda uma vida, ele 
tem de ter orgulho daquele momento por que 
ele passa. Por isso ele precisa de estrutura 
para que ele possa envelhecer, como eu digo, 
e viver com dignidade.

Quando se desrespeitam os direitos hu-
manos, formalmente reconhecidos em quase 
todas as constituições do mundo, assiste-se à 
negação da dignidade. Um ser sem significado 
não merece respeito, no máximo indiferença, 
pois ele é banal e banal é a violência exerci-
da sobre ele. Por isso a sociedade se cala e o 
Estado se omite diante de tantas formas (...) 
[de violência] contra a pessoa idosa.

Mas, acreditamos que ainda seja possível 
envelhecer com ternura, sem endurecer, sem 
desistir de um projeto de paz e de amor, e é 
para isso que estamos aqui, de novo, de ponta 
a ponta do Brasil, debatendo direitos que são 
(...) [dos idosos], que são de todos.

Para sair dessa apatia em que cada um 
culpa o outro e nenhum se mexe, se faz ne-
cessário o compromisso de todos: órgãos pú-
blicos e sociedade; todas as políticas; todas 
as gerações [ Governo]. Todo direito que con-
quistamos para a pessoa idosa se reverte em 
benefício para todas as outras etapas [inclu-
sive] da vida. Este é o pacto que precisamos 
fazer: que essa conferência seja propositiva 
e defina as prioridades que devem nortear as 
políticas e os movimentos sociais. Pois ficará 
velho o branco, o negro, o índio [o pobre, o 
rico], o cigano, o homem do campo e o da ci-
dade, as mulheres, os gays, os religiosos, os 
ateus, todos, enfim, que tiverem a graça [de 
Deus] de permanecer vivos [hão de envelhe-
cer]. (...) Queremos permanecer vivos, mas 
não apenas durar. Queremos poder envelhe-
cer com dignidade e isso é possível quando 
celebrarmos a vida. Quando acreditarmos na 
humanidade que está presente em cada um 
de nós. Quando nos libertarmos do falso mo-
ralismo: “o que os outros vão pensar?” Quando 
nos dispusermos a cumprir a nossa parte no 
compromisso. A nossa parte é: estar presente, 
denunciar todas as formas de violência, anga-
riar parcerias, articular políticas, integrar ges-

tores, dialogar com a população idosa e não 
idosa, aprender com os mais velhos a resistir 
e a cooperar. Para resgatarmos a dignidade 
da nossa sociedade é importante criar opor-
tunidades de convivência entre as gerações, 
para proporcionar a religação dos saberes e 
a experiência dos múltiplos sabores que só a 
vida (...) [e a velhice nos garantem]. Resga-
tamos a dignidade quando exercemos nosso 
direito e dever de participar do mundo de hoje, 
sem abrir mão de valores éticos e nos julgando 
cidadãos dignos de respeito. 

É para isto que estamos aqui. Esta é a 
maior finalidade da Conferência: resgatar o 
senso de dignidade para a vida de 21 milhões 
de brasileiros (...). [Teremos a garantia de que 
fazemos isso aqui, hoje. Seremos, rapidamen-
te, mais de 50 milhões, que vão se somar a 
outros milhões em todos os Estados do País 
para a III Conferência Nacional dos Direitos da 
Pessoa Idosa]. Esperamos vocês em Brasília, 
de 23 a 25 de novembro deste ano. Queremos 
desde já dizer: obrigada pela sua presença e 
pelo seu tempo dedicado ao bem público e, em 
especial, à pessoa idosa. Sejam bem-vindos. 
Sejam bem-vindos. O Conselho Nacional dos 
Direitos do Idoso se orgulha de poder servi-
-los e deseja a todos sucesso na Conferência 
Nacional .

Muito obrigado, Sr. Presidente.
Senador Lindbergh, muito obrigado pela sua pa-

ciência. É que eu tinha me comprometido a ler o pro-
nunciamento na íntegra, e consegui lê-lo até a última 
vírgula, com a ajuda de V. Exª e do nosso Presidente.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino. 

PTB – PI) – Parabenizo o Senador Paulo Paim pelo 
pronunciamento. Tenho certeza de que será uma gran-
de conferência.

Concedo a palavra ao Senador Lindbergh Farias.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu assumo 
esta tribuna agora, às nove e vinte da noite, para falar 
sobre esta crise internacional, sua repercussão aqui 
no Brasil, o que devemos enfrentar daqui para frente. 

Mas devo, primeiro, dizer que acompanhamos 
com preocupação o debate que se travou no Con-
gresso norte-americano e a posição inflexível dos re-
publicanos, o que vai levar a uma nova desaceleração 
econômica nos Estados Unidos. Hoje eles vivem com 
baixo crescimento, e há a ameaça concreta de a eco-
nomia norte-americana cair em recessão. Se não cair 
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em recessão, viver pelo próximo período com esse 
caminho de baixo crescimento.

Quero aqui começar falando de um artigo do Paul 
Krugman, que está escrevendo uma vez por semana 
na Folha de S.Paulo – é fantástico acompanhar seus 
artigos –, e ontem também no jornal O Globo, falando 
sobre as agências de risco de crédito. Aqui, ele fala 
em especial da Standard&Poor’s. 

Vou ler um pequeno trecho do artigo do Paul 
Krugman. Ele começa dizendo que, afinal, o imenso 
déficit orçamentário dos Estados Unidos é, em grande 
parte, resultado de um declínio econômico que se se-
guiu à crise financeira de 2008. E a Standard&Poor’s, 
juntamente com as demais agências de classificação 
de crédito, desempenhou um papel importantíssimo 
na precipitação dessa crise, concedendo notas AAA 
a ativos lastreados em hipotecas que, desde então, se 
transformaram em lixo tóxico.

Mas as avaliações incompetentes dessas agên-
cias de crédito não pararam por aí. Há o episódio da 
quebra do banco Lehman Brothers. Você sabia que ali, 
na véspera da quebra desse banco, a Standard&Poor’s 
dava nota A ao Lehman Brothers?

Continua Paul Krugman, falando, depois disso 
tudo, que as falhas não param por aí. Antes de rebai-
xar a nota da dívida americana, essa agência de risco 
de crédito enviou ao Tesouro dos Estados Unidos um 
rascunho do seu comunicado à imprensa. Os funcio-
nários americanos logo repararam um erro de dois 
trilhões nos cálculos, algo que qualquer especialista 
em orçamento teria calculado corretamente. Depois 
de certo debate, a agência reconheceu o erro, mas 
rebaixou a nota assim mesmo.

Acaba dizendo Paul Krugman que, num ponto 
mais amplo, as agências de classificação de crédito 
nunca nos deram motivos para levar a sério suas opi-
niões sobre a solvência nacional. 

Mas vejam bem: nós vamos ter esse cenário nos 
Estados Unidos.

Eu quero voltar aqui a 2008 e falar das diferenças 
do Brasil em relação à Europa e os Estados Unidos. 
Aqui o que fizemos? Qual foi o caminho vitorioso no 
enfrentamento daquela crise de 2008? Aqui o que fi-
zemos foi recuperação do poder de compra do salário 
mínimo, que não era só o salário dos trabalhadores – 
era uma distribuição via Previdência Social –, o PAC, 
um plano de investimentos públicos, política de trans-
ferência de renda e crédito para o povo. O Presidente 
Lula chamou o Banco do Brasil e a Caixa Econômica 
Federal. Era um momento em que as pessoas não 
queriam emprestar. Ele disse: “empresta”. E vocês 
sabem que, em 2002, nós tínhamos só 22% do PIB 
em crédito? Hoje estamos com algo em torno de 46.

Ontem eu estive com o Presidente Lula e com o 
Governador Sérgio Cabral, no Rio, em uma reunião da 
base parlamentar, e cheguei aqui no final do dia. Foi 
por isso, Senador Paim. E o Presidente dizia uma coi-
sa: a economia brasileira não parou. Crescemos 7,5% 
em 2010 porque investimos nas pessoas que mais 
precisavam, nos pobres, nos trabalhadores. Por isso, 
nós tivemos 39 milhões de pessoas que deixaram as 
classes “d” e “e” e foram para a classe “c”, foram para 
a classe média. Nós criamos um grande mercado de 
consumo de massa.

O que fizeram eles nos Estados Unidos e na Eu-
ropa? Primeiro, planos tímidos, políticas contracíclicas 
tímidas. Segundo, optaram por ajudar o andar de cima, 
salvar bancos e desonerar as grandes empresas.

Eu li o livro O Mundo em Queda Livre, de Jose-
ph Stiglitz, que é fantástico para quem quiser entender 
direito essa crise de 2008, em que dizia que as gran-
des empresas e os ricos... O que fizeram os ricos que 
tiveram os seus impostos rebaixados, diminuídos? O 
que o pessoal fez com esse estímulo? Esse pessoal 
poupou. Eles pouparam, eles não jogaram esse di-
nheiro na economia.

E qual é a situação que vamos ter para o Brasil 
agora? A economia norte-americana, com esses cor-
tes todos, não tem outro caminho, não vai acelerar. 
O que fez ontem o banco central norte-americano? 
O banco central norte-americano disse o seguinte: 
taxa de juros zero até 2013. Baixaram a taxa de juros. 
Ontem, o banco central anunciou taxa de juros zero 
até 2013. Qual é a estratégia de que temos que nos 
proteger? O que vai acontecer? Recessão na Europa, 
recessão... Vamos falar em baixo crescimento na Eu-
ropa, baixo crescimento nos Estados Unidos. Vamos 
viver um período de guerra comercial violentíssima. 
Eles precisam disputar o mercado interno de países 
emergentes como o nosso. E de que forma eles vão 
disputar o mercado interno? Olha, pessoal, a gente 
tem que se proteger dessa entrada de dólares aqui 
no País. A política do Banco Central só pode ser feita 
de uma forma. Eles não têm como usar o investimento 
público, porque vai ter o aperto que foi imposto pelos 
republicanos no congresso nacional, só resta a eles a 
política monetária, afrouxamento monetário. Então, o 
que eles querem fazer? Inundar, por exemplo, o Brasil 
de dólares. Isso valoriza o real, prejudica as nossas 
exportações, quebra as nossas indústrias, porque eles 
estão precisando do nosso mercado interno para po-
der sustentar o seu crescimento, já que internamente 
a situação deles é difícil. 

Essa é uma estratégia clara. Se não tivermos cui-
dado, vai haver uma nova divisão internacional do traba-
lho. Eles querem deixar a gente com as commodities, 
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exportadores de commodities. E aqui nós temos 
outro problema, porque, também com a desacelera-
ção da economia mundial, começa a cair o preço das 
commodities. Isso já vem acontecendo de abril para 
cá, já começa a cair o preço das commodities. Mas, 
centralmente, o Brasil não pode virar exportador só de 
alimentos, petróleo, minérios.

Temos que proteger nossa indústria. É na nossa 
indústria que temos os nossos melhores empregos. 
Então, temos de entender este momento como um 
momento de radicalização dessa competição, desse 
mercado competitivo.

Eu queria aqui dizer, Senador Paulo Paim, que o 
Governo tomou medidas claras, duas semanas atrás, 
de controle de capitais. O Governo, que já tinha feito 
em abril. Tivemos, neste início de ano, uma captação 
externa gigantesca, vamos falar sério. Empresas brasi-
leiras, bancos brasileiros que foram captar no exterior 
a 0,5%, 0,25%, traziam dinheiro para cá para poder 
emprestar a 12,5%. Foi isso que aconteceu. Houve 
uma avalanche de recursos no País de captação de 
empresas e de instituições financeiras.

O que o Governo fez em abril? Aumentou o IOF 
para essas operações; colocou 6% de IOF para esses 
empréstimos externos até dois anos.

Você sabe que o mercado até nisso dribla. O 
Governo teve que lançar outra medida agora, duas 
semanas atrás, porque deu o prazo: em dois anos, 
você pagava o IOF de 6% – a ideia do Governo era 
neutralizar os ganhos com essa arbitragem que eles 
estavam fazendo. Pois bem, até nisso deram a volta. 
Eles compravam como se fosse de dois anos, 720 dias, 
mas, no meio do caminho, vendiam. E agora o Gover-
no, para fechar isso, há duas semanas, corrigiu isso.

Mas, agora, o que o Governo fez, também duas 
semanas atrás, entendendo a gravidade do problema? 
Colocou IOF sobre operações com derivativos em po-
sição vendida.

Tinha muita especulação financeira, 24 milhões 
de pessoas apostando no futuro, dizendo que o real 
iria se valorizar. O Governo, ao tomar essa medida... A 
variação do IOF pode ser de 1% a 25% e o Conselho 
Monetário Nacional quem vai decidir qual o percentual 
de IOF nessas operações com derivativo. 

Então, o que o Governo está fazendo? Opera-
ções claramente de controle de capitais. O Estado 
entrou para regular o mercado financeiro. Essa foi a 
medida de duas semanas atrás. Na semana passada, 
a Presidenta Dilma lança o Projeto Brasil Maior tam-
bém neste sentido, para proteger a nossa indústria. 
Não vou me alongar, mas devo dizer que as princi-
pais medidas do plano são: desoneração tributária; 
redução de IPI sobre bens de investimento; extensão 

por mais 12 meses a redução de IPI sobre bens de 
capitais, materiais de construção, caminhões e veícu-
los leves; financiamento ao investimento; extensão do 
programa de sustentação do investimento do BNDES 
até dezembro de 2012; orçamento de 75 bilhões em 
créditos com taxas de juros entre 4% e 8%; financia-
mento à inovação; novos recursos para o Finep; au-
mento de crédito de 2 bilhões com taxas de juros de 
4% e 5%; desoneração das exportações; instituição 
do regime Reintegra; evolução de créditos residuais 
acumulados na cadeia produtiva em percentagem do 
valor exportado; defesa comercial; intensificação da 
defesa comercial; salvaguardas e medidas compen-
satórias; redução do prazo de 15 para 10 meses nas 
investigações; desoneração de folha de pagamento; 
redução a zero da contribuição ao INSS dos setores 
de confecção, calçados, móveis e software; compras 
governamentais – isso é fundamental também e nos 
Estados Unidos existe esse instrumento de compras 
governamentais –, instituindo margem de preferência 
de até 25% nos processos de licitação para produtos 
manufaturados e serviços nacionais: saúde, calçados, 
tecnologia de informação, defesa e têxtil.

O Exército fez uma licitação para compra de fardas 
e sabem quem venceu? Uma empresa chinesa. A Dil-
ma mandou cancelar. Mas isso resolve este problema? 
Srs. Senadores, acho que essa medida de controle de 
capitais é importantíssima, essas medidas de estímulo 
à indústria são importantíssimas, mas temos que ser 
mais agressivos. Chegou a hora do debate da taxa de 
juros, porque não tem jeito. Devo falar aqui e comecei 
falando sobre isso. Vamos viver um ataque intenso ao 
nosso mercado interno.

É preciso que a gente saiba disso. A forma de 
eles sustentarem a economia deles é valorizando o 
nosso real, fazendo uma desvalorização artificial da 
moeda deles, inundando o nosso mercado, destruin-
do a nossa indústria, conquistando o mercado interno.

Esse mercado interno que nós construímos não 
é qualquer coisa. Foi a grande galinha dos ovos de 
ouro do Presidente Lula, e daqui não podemos retro-
ceder, Senador Paulo Paim. O que queremos, neste 
País, é construir uma grande democracia popular, da 
qual temos orgulho. Não são apenas as 39 milhões de 
pessoas que entraram no mercado de trabalho, temos 
que garantir agora que essas pessoas consigam entrar 
na universidade, vejam o filho do trabalhador negro, lá 
da periferia do Rio de Janeiro, da Baixada Fluminen-
se, entrando na universidade, tendo acesso à cultura. 
É este Brasil que defendemos e não podemos dar um 
passo atrás na lógica da construção desse grande 
projeto de país.
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É preciso entender que é necessário defender a 
nossa indústria. E aí entro em um ponto que é central. 
Não adianta, enquanto tivermos taxas de juros como 
essas... É um momento diferente. Vejam bem, há seis 
meses, tivemos um pique inflacionário de setembro a 
abril, e a discussão era inflação, inflação, inflação. A 
gente dizia que uma parte grande do problema da in-
flação era o preço internacional das commodities. E 
de fato é isto: a inflação começa a cair porque o preço 
das commodities cai. 

Ali eu acho que teve muita prudência por parte 
da Presidenta Dilma e do Presidente do Banco Cen-
tral Alexandre Tombini. Sabe o que o mercado queria 
que fosse feito até abril? Que tivéssemos dado uma 
pancada na taxa de juros, e o Brasil teria desacelera-
do. E se tivéssemos desacelerado num cenário como 
este, estaríamos numa situação dificílima. E a Dilma e 
o Presidente do Banco Central disseram: não, não va-
mos mais perseguir o centro da meta da inflação para 
este ano, vamos jogar para o outro ano. Colocaram a 
lógica do gradualismo. Mas como foram atacados por 
fazerem isso. Como foram atacados por fazerem isso.

Pois bem, o perigo inflacionário agora não existe. 
É um cenário mundial de recessão. Então, de que forma 
se justifica a manutenção de taxa de juros como esta? 
Eu tenho conversado com muita gente do Governo. O 
Ministro Fernando Pimentel, na semana passada, deu 
uma entrevista na imprensa falando da necessidade 
de redução da taxa de juros agora. 

Sinceramente, num cenário de crise como este, 
não deveríamos nem esperar a próxima reunião do 
Copom daqui a 45 dias. É um cenário que precisa de 
firmeza do Governo. Veja bem, a nossa Taxa Selic está 
12,5%, nossa taxa de juros reais está 6,8% ao ano. 
Em segundo lugar, vem a Hungria, 2,4%. Depois vem 
o Chile, com 1,8%. Se baixar essa taxa de juros aqui, 
que história é essa de que ninguém vai comprar, de 
que vão embora? Está muito elevada!

Estou apresentando dois projetos a esta Casa 
para facilitar esse debate.

O Brasil é o único país em que a remuneração 
dos títulos da dívida pública é indexada à taxa Selic. 
Vocês sabiam disso, Senador Paulo Paim e Senador 
João Vicente? Indexado. O único país do mundo. E por 
isso há sempre uma pressão muito grande do sistema 
financeiro que diz: Tem de aumentar a taxa Selic! Tem 
de aumentar a taxa Selic!

Tem a questão do pagamento dos títulos da dívida.
Então, o que eu estou apresentando é um pro-

jeto de lei para...E devo dizer uma coisa, esse projeto 
surge depois da leitura de um artigo do Bresser Perei-
ra, muito interessante, falando sobre essa indexação. 

Nós estamos com um projeto, aqui, para proibir essa 
indexação.

O que o Governo tem de fazer a partir de agora? 
Tem de dizer, os títulos da dívida pública, se a taxa 
Selic for 12,5%, não...Vamos colocar este aqui em 10 
pontos, seriam 4 pontos reais de remuneração tirando 
a inflação. Tem de fazer isso. Isso é feito via leilão, e di-
zem que o sistema financeiro não quer, quer um preço 
maior. Tem de enfrentar. Esse debate é fundamental. 

Não quero alongar-me, sei que os funcionários do 
Senado estão aqui nos esperando para terminar 

este expediente. Mas, se não entrarmos nesse proble-
ma dos juros – é uma chance histórica que nós temos 
–, não terá jeito, nós vamos continuar tomando medi-
das de controle de capitais, mas nós vamos continuar 
desvalorizando a nossa moeda, facilitando a entrada 
de produtos importados, destruindo a nossa indústria, 
entrando num processo de desindustrialização gra-
víssimo. Nós não queremos retroceder, este País não 
pode retroceder a esse ponto.

Queria falar do outro projeto que estou dando 
entrada na Casa. É um projeto para um debate mais 
teórico, mas que é importante. Eu tenho gostado mui-
to, tenho defendido muito as posições do Presidente 
do Banco Central, Alexandre Tombini, porque, pela 
primeira vez, nós temos um Banco Central só com 
funcionários públicos. Houve muita critica do merca-
do: Não tem ninguém do mercado. Foi uma opção da 
Presidenta Dilma, corretíssima. Acho que o Banco 
Central está olhando com mais prudência todo esse 
processo. Houve declarações do Presidente Tombini e 
declarações da Presidenta Dilma em todos os instan-
tes, quando discutíamos, no começo do ano, a inflação. 
A Presidenta falava: É preciso lutar pela estabilidade 
monetária, mas também pelo crescimento econômico. 
E o Presidente Tombini fala isso. 

No nosso Banco Central, nas suas competências, 
tem só a busca da estabilidade monetária. E estou 
querendo mexer nisso, porque os exemplos históri-
cos... Sabem como é que é colocado no FED, o Banco 
Central americano? No Banco Central americano é as-
sim: busca criar as condições monetárias e de crédito 
na economia em busca do emprego máximo, preços 
estáveis e taxas de juros de longo termo ou modera-
das. É assim que está escrito sobre a competência do 
Banco Central.

O Banco Central da Austrália: sua missão deve 
ser a estabilidade da moeda, a manutenção do pleno 
emprego e a prosperidade econômica e o bem-estar 
do povo da Austrália.

A nossa proposta é a seguinte: perseguir a esta-
bilidade do poder de compra da moeda, garantir que o 
sistema financeiro seja sólido e eficiente e estimular o 
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crescimento econômico e a geração de emprego. É o 
que já tem sido dito pelo Presidente do Banco Central, 
mas acho que é simbólico, é importante.

Então, peço desculpas por me alongar, a gente 
chega aqui muito cedo nesta Casa, as pessoas que 
nos escutam, às vezes, têm a visão de que, no Sena-
do... Mas é uma batalha, principalmente para quem 
tem vontade de contribuir, de construir, mas creio que 
o Brasil vive um momento de ouro. Acredito muito neste 
País, vamos virar a quinta economia do mundo, porque 
fizemos a inclusão social, porque optamos por fazer, 
primeiro, pelas pessoas que mais precisavam. Esse 
foi o grande acerto do nosso Presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva, e não podemos retroceder. Acho que, 
se tomarmos as medidas certas, nenhum país está 
tão preparado quanto o Brasil.

Encerro dizendo que a nossa situação melhorou 
muito em relação à crise de 2008. Só para acabar desta 
forma, as nossas reservas no exterior, em 2008, eram 
de 205 bilhões, hoje, temos 350 bilhões. Isso tudo pode 
ajudar a enfrentar esta crise. Os compulsórios do banco, 
porque se precisarmos de crédito, podemos colocar, 
se precisar de crédito, baixamos a taxa de juros e uti-
lizamos esse compulsório dos bancos, em 2008, eram 
270 bilhões; agora, são 420 bilhões. Então, duvido que 
tenha um país tão preparado como o Brasil, mas, para 
continuar nesse sentido, é preciso ter política corajosa 
de enfrentar as taxas de juros.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino. 

PTB – PI) – Quero parabenizá-lo, Senador Lindbergh, 
pelo pronunciamento. Tenho certeza de que, na hora 
em que os projetos tramitarem nas comissões, vão 
contar com dois votos, o meu e o do Senador Paim.

O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino. PTB 
– PI) – Os Srs. Senadores Romero Jucá, Ciro Noguei-
ra, Gim Argello e Renan Calheiros enviaram discursos 
à Mesa, para serem publicados na forma do disposto 
no art. 203 do Regimento Interno.

S. Exªs serão atendidos.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs Srs. 
e Srs. Senadores, o Brasil perdeu recentemente um de 
seus grandes políticos. O espírito público do Senador 
e ex-Presidente da República Itamar Franco era, sem 
dúvida, um grande patrimônio da política brasileira 
e do País. Este Plenário, a vida política nacional e o 
Brasil certamente ficaram bastante mais pobres com 
a sua ausência.

Desde que saltou da Prefeitura da sua querida 
Juiz de Fora para esta Casa, em 1974, o Senador Ita-
mar Franco desempenhou papel relevante no cenário 
político brasileiro. Democrata, sempre ao lado das boas 

causas, começou combatendo o regime autoritário de 
1964, já na condição de vice-líder do MDB. 

Adversário ferrenho do regime militar, Itamar 
combateu-o com destemor, numa época difícil, em que 
poucos tinham coragem de fazê-lo abertamente. Entre 
as suas muitas ações nesse sentido, foi o principal ar-
ticulador da anticandidatura do general Euler Bentes à 
Presidência da República, em oposição à candidatura 
do general João Baptista Figueiredo, o escolhido dos 
militares. Aliás, o Senador Itamar Franco nunca me-
diu esforços na luta pela restauração da democracia 
plena entre nós.

Participou ativamente da campanha pelas elei-
ções diretas, tendo sido o último peemedebista a con-
cordar em participar do Colégio Eleitoral, em face da 
derrota da emenda Dante de Oliveira. Restaurada a 
democracia, foi Constituinte, com atuação destaca-
da em favor da elaboração de uma Constituição que 
orientasse o País no rumo da democracia e do desen-
volvimento econômico e social.

Mais tarde, na condição de Vice-Presidente eleito 
na chapa do hoje Senador Fernando Collor, viria a ter 
um papel fundamental na vida brasileira. Itamar Franco 
viu-se na condição de ter de assumir a Presidência da 
República em uma situação extremamente difícil, após 
o impedimento do Presidente Collor.

Era preciso assegurar a manutenção do regime 
democrático, que ainda engatinhava à época, e orde-
nar a economia nacional, ameaçada por uma inflação 
que resistia a todos os remédios. Com serenidade e 
firmeza, o Presidente Itamar Franco conseguiu reali-
zar as duas tarefas no curto espaço de tempo em que 
ocupou a Presidência.

Não apenas transmitiu o cargo a um Presidente 
eleito democraticamente em pleito direto, como ain-
da fez seu sucessor, Fernando Henrique Cardoso, 
seu Ministro da Fazenda e articulador do Plano Real. 
O Plano foi o seu grande feito no campo econômico, 
além, é claro, da renegociação da dívida brasileira e 
da reorganização das finanças públicas nacionais. A 
inflação brasileira finalmente foi dominada e baixou a 
índices do mundo desenvolvido, o que se constituiu no 
ponto de partida para a prosperidade econômica do 
País nos dias de hoje. Não foi por outras razões que 
ele deixou a Presidência com índices de popularidade 
altíssimos, em torno dos 80%.

Não é pouco o que o Brasil deve a Itamar Augusto 
Cautiero Franco. Não será pouca a saudade que dele 
sentiremos nesta Casa. Também não será menor a falta 
que ele fará à política brasileira e ao País. 

Mesmo quando estávamos em posições opostas 
– e não era fácil ser seu adversário, dada a sua capa-
cidade e a sua combatividade! –, era forçoso reconhe-
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cer que ele sempre tinha posições respeitáveis, estava 
sempre em busca do interesse nacional.

Ficamos sem um grande brasileiro a quem de-
vemos todas as homenagens. De maneira singela, 
quero deixar aqui o meu reconhecimento e a minha 
gratidão – em nome do Governo da Presidenta Dilma 
Rousseff e em meu nome –, a Itamar Franco, esse ho-
mem que gravou seu nome na história e no coração 
dos brasileiros.

Muito obrigado.
O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco/PP – PI. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – No Brasil, estima-se a 
existência de quase um milhão e cem mil cegos e de 
cerca de 4 milhões de deficientes visuais sérios. En-
tretanto, quase onze anos depois que a política ofi-
cial para acessibilidade das pessoas portadoras de 
deficiência foi balizada pelas Leis 10.048 e 10.098, 
ambas de 2.000, ainda há muito caminho a percorrer 
para garantir plenamente a qualidade de vida dessa 
parcela da população.

Lamentavelmente, a acessibilidade ainda é uma 
grande barreira aos deficientes visuais e é sobre isso 
que venho falar: sobre as condições de aprendizado 
disponíveis aos cegos e deficientes visuais. 

Sr. Presidente, embora algumas páginas da inter-
net, mediante programas específicos, permitam aces-
so a quem não pode enxergar, o material impresso no 
código Braille ainda é o mais comum e abrangente à 
população com algum tipo de deficiência visual severa. 

Entendemos que a carência de material adequado 
à instrução de nossas crianças, portadoras de defici-
ência visual severa, pode limitar o seu desenvolvimen-
to apenas à realidade verbal. Por isso, na educação 
especial de pessoas deficientes visuais, os recursos 
didáticos assumem importância fundamental. 

É o avanço tecnológico dos últimos anos que 
proporciona à educação especial recursos valiosos 
para o processo ensino-aprendizagem, inclusive com 
a utilização de equipamentos de informática. 

Entre esses recursos devo destacar a impresso-
ra Braille, seja para uso individual, de pequeno porte, 
ou para produção em larga escala, de médio e gran-
de porte. 

Srªs e Srs. Senadores, a leitura em Braille é fun-
damental para permitir aos portadores de deficiência 
visual severa o acesso a áreas como educação, lazer, 
trabalho, religião e saúde, tratando-se do método mais 
usual e difundido para aquisição de informações.

Por essa razão, uma das minhas lutas, enquanto 
senador, é contribuir para o aumento da quantidade 
de impressoras Braille no País. Isso permitirá, sem 
dúvida, maior disseminação de informações focadas 
na população portadora de deficiência visual severa 

e fará crescer um mercado que até poderá estimular 
a indústria eletrônica nacional a produzir dispositivos 
similares no Brasil.

Nesse sentido, apresentei Projeto de Lei que 
dispõe sobre a isenção do Imposto de Importação e 
do Imposto sobre Produtos Industrializados incidentes 
sobre impressoras de caracteres Braille. É o projeto 
número 361 de 2011, em tramitação na Comissão de 
Direitos Humanos e Legislação Participativa, de onde 
seguirá para a Comissão de Assuntos Econômicos, 
em caráter terminativo.

Sr. Presidente, sei que as alíquotas do Imposto 
de Importação e do Imposto sobre Produtos Industria-
lizados para as impressoras Braille atualmente estão 
zeradas, mas não há impedimentos que, a qualquer 
momento, elas sejam modificadas para agravar tanto 
as importações como a fabricação e comercialização 
no mercado interno. 

A conversão deste projeto em lei vai conferir maior 
segurança jurídica à matéria, solidificando o caráter 
social e inclusivo das isenções e, ainda, como já dis-
se, estimulando a indústria nacional.

Defendo a ampliação da autonomia dos deficien-
tes visuais e o estímulo ao desenvolvimento de suas 
habilidades específicas. 

Além disso, é preciso assegurar subsídios à ca-
pacitação de educadores e outros profissionais que 
lidam com deficientes visuais. São esses profissionais 
os principais agentes transformadores de gerações.

Sr. Presidente, o que é invisível aos olhos de um 
deficiente visual não é invisível a sua sensibilidade e 
só quem não enxerga sabe o que é viver nessa reali-
dade. Convido todos a refletirem sobre isso e apoiarem 
a inclusão dos que possuem essa deficiência.

Estou certo de que o projeto que apresentei será 
de largo alcance social e beneficiará aqueles que con-
vivem diariamente com as limitações de um mundo 
que requer constantes adaptações.

Era o que eu tinha a dizer.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF. Sem apanha-

mento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras 
e Srs. Senadores, quero hoje fazer uma saudação 
especial a toda à comunidade do Recanto das Emas, 
pela passagem do aniversário de 17 anos de sua re-
gularização.

Décima quinta região do Distrito Federal, o Re-
canto das Emas surgiu, em meados da década de 
1990, de programas governamentais de concessão de 
lotes na divisa entre Samambaia e o Gama. Desses 
assentamentos, inicialmente precários e com pouca 
infraestrutura, foi surgindo um grande polo urbano, 
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que hoje já se configura em uma das mais prósperas 
regiões do DF.

Seu nome prosaico, Senhor Presidente, se deve, 
além da grande quantidade de arbustos conhecidos 
como “canela-de-ema” que havia nas chácaras da re-
gião, aos animais propriamente ditos, que eram criados 
em um sítio conhecido como Recanto. Todas essas 
referências à ave acabaram por batizar aquela locali-
dade com o seu nome, alcunha prontamente adotada 
pela população.

Em seu início, o Governo do Distrito Federal dis-
tribuiu 15.619 lotes, estabelecendo um planejamento 
urbano com uma previsão populacional de 86 mil ha-
bitantes para a região. Hoje, já são cerca de 160 mil 
pessoas estabelecidas no Recanto das Emas.

Antes apenas um refúgio para as aves, hoje a co-
munidade do Recanto conta com todos os equipamen-
tos urbanos necessários, como vias asfaltadas, água 
encanada, escolas e postos de saúde. O ar bucólico e 
rural de outrora deu lugar a uma pujante e progressis-
ta paisagem urbana, que nessa semana celebra, com 
orgulho, a passagem de mais um aniversário.

É claro que, como qualquer outro grande aglome-
rado urbano, o Recanto das Emas sofre com problemas 
ligados à segurança pública e aos serviços públicos. 
Mas nenhuma dessas dificuldades tira da sua gente o 
orgulho e o sentimento de gratidão pela terra que lhes 
acolheu e onde construíram suas vidas.

É com esse espírito que seus habitantes prepa-
ram-se para uma intensa e diversificada celebração. A 
programação da festa de aniversário do Recanto, que 
ocorrerá durante todo o mês de agosto, contará com 
atrações musicais locais e nacionais, como a dupla 
sertaneja Rick e Renner, além de festivais de dança 
e campeonatos esportivos em diversas modalidades.

Como Senador pelo Distrito Federal, Senhor 
Presidente, quero dizer que me associo com grande 
entusiasmo às comemorações pelo aniversário do 
Recanto das Emas.

Sempre que me dirijo àquela região do DF − ro-
tina que mantenho com certa regularidade −, recebo 
manifestações calorosas de sua comunidade, uma 
gente humilde e trabalhadora que contribui para o de-
senvolvimento de Brasília e seu entorno.

Como Deputado Distrital, Secretário de Governo 
e, agora, como Senador da República, Líder do PTB e 
Vice-Líder do Governo no Senado Federal, e articulador 
do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC 1 
e PAC 2 do Distrito Federal e cidades do Entorno, des-
de de sua implantação, aproveito a oportunidade pela 
passagem de aniversário desta Região Administrativa 
para informar que o Recanto das Emas foi contemplado 
com o PAC 2, na construção de 02 (duas) Unidades 

Básicas de Saúde – UBS, no valor de R$ 800.000,00 
(Oitocentos Mil Reais). Ressalto ainda, que sempre 
assumi o compromisso público de trabalhar pelo pro-
gresso e pelas melhorias urbanas nesta localidade. 
Após todos esses anos, é com grande satisfação que 
vejo o seu crescimento e a sua modernização.

Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, 
Brasília nasceu do sonho de um grande estadista, da 
idéia revolucionária de um urbanista e do gênio criativo 
de um arquiteto. Sua construção foi fundamental para 
a interiorização de nosso País e sua consolidação é a 
afirmação de nossa integração nacional.

Daqui, surgiram pioneiras e inovadoras soluções 
de planejamento urbano que acabaram atraindo cen-
tenas de milhares de brasileiros de todas as regiões, 
com o objetivo de aqui se estabelecer e construir as 
suas vidas.

A história recente do Recanto das Emas se confi-
gura em mais um exemplo de todo esse processo. E a 
passagem de mais um aniversário de sua regulariza-
ção, celebrado com tanto orgulho por sua população, 
é a prova de que o sentimento pioneiro e progressista 
que criou o Distrito Federal continua vivo e pujante nos 
corações da gente que aqui mora, trabalha e produz. 

Era o que tinha a dizer, Senhor Presidente. 
Muito obrigado.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL. 

Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs 
Senadoras, Srs. Senadores, temos na pauta do Senado 
Federal uma importante matéria, a Medida Provisória 
nº 529, que dá incentivos tributários aos microempre-
endedores individuais.

E é sobre esse tema, Sr. Presidente, que gostaria 
de tratar hoje aqui nesta tribuna.

A Medida Provisória nº 529, dentre outras coisas, 
rebaixa, de 11% para 5%, a alíquota previdenciária dos 
microempreendedores individuais.

O objetivo dessa redução da alíquota previdenci-
ária é justamente ampliar os incentivos à formalização 
dos micro e pequenos empreendimentos, permitindo 
que milhares de trabalhadores também possam ter 
acesso aos benefícios previdenciários, como as apo-
sentadorias, pensões e licenças.

O fortalecimento dos microempreendedores in-
dividuais não é tema novo nesta Casa. 

Gostaria rapidamente de lembrar que, quando 
ocupei a Presidência do Senado e a Presidência do 
Congresso Nacional, conduzimos de forma equilibrada 
e firme, as tratativas políticas para que pudéssemos 
aprovar a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. 

Fiz questão, naquela época, de discutir pessoal-
mente com o Presidente Lula e com o Ministro da Fa-
zenda, Guido Mantega, a construção, com os partidos 
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políticos, de caminhos para aprovarmos uma lei em 
benefício dos pequemos empreendedores no Brasil.

E, de fato, aprovamos a Lei Geral das Micro e 
Pequenas Empresas, no final de 2006. 

Graças a essa Lei Geral, Sr. Presidente, criamos o 
Super Simples, que unificou a arrecadação de tributos, 
facilitando a vida dos micro e pequenos empresários. 

Eliminamos, assim, um amontoado de empeci-
lhos burocráticos que dificultavam a vida dos pequenos 
empreendedores.

Com essa Lei Geral, demos um passo funda-
mental para que milhões de empresas saíssem da 
informalidade. 

Estima-se, Sr. Presidente, que haja cerca de 11 
milhões de empresas informais no Brasil, segundo 
dados do IBGE. 

Isso representa um contingente de quase 15 
milhões de pessoas ocupadas, sem direitos previden-
ciários, sem benefícios tributários e sem acesso aos 
recursos dos bancos.

Assim, a MP 529 é um importante incentivo para 
que muitos microempreendedores individuais saiam 
da informalidade, por meio da adesão ao sistema 
previdenciário.

Em Alagoas, por exemplo, os dados do IBGE 
mostravam que há quase 180 mil empresas informais, 
com cerca de 200 mil pessoas ocupadas.

Srªs Senadoras, Srs. Senadores, todos nós co-
nhecemos um microempreendedor individual.

Eles estão aí nas cidades brasileiras da capital 
e do interior desenvolvendo atividades como açou-
gueiros, alfaiates, costureiras, barbeiros, mecânicos, 
borracheiros, carpinteiros, doceiros, eletricistas, jar-
dineiros, jornaleiros, lavadores de carros, manicures, 
padeiros, pescadores, relojoeiros, sapateiros, verdu-
reiros e tantas outras. 

No Brasil, com já disse antes, esses profissionais, 
em sua grande maioria, atuam na informalidade, o que 
não lhes permite acesso a benefícios tributários, pre-
videnciários e creditícios. 

A redução da alíquota previdenciária para 5%, no 
caso do microempreendedor individual, é, portanto, um 
importante avanço trazido pela MP 529.

Quanto a avanços nessas políticas, lembro ainda 
que, em março do ano passado, apresentei um projeto 
de lei estabelecendo fontes estáveis de financiamento 
para os Microempreendedores individuais. 

Trata-se do Projeto de Lei do Senado 59, de 2010, 
que já está pronto para a pauta da Comissão de As-
suntos Econômicos, a CAE.

Reafirmo, portanto, que se faz necessária, Sr. 
Presidente, a imediata criação de fontes estáveis de fi-
nanciamento para os microempreendedores individuais. 

No mesmo estudo do IBGE, que citei antes, in-
dicava-se que 94% dos microempreendedores indivi-
duais jamais tiveram acesso a qualquer tipo de crédito 
bancário. 

Se não mudarmos quadro, todo o esforço de 
formalização dos microempreendedores individuais 
poderá ser em vão, já que, dificilmente, um pequeno 
negócio sobreviverá sem o apoio para capital de giro 
ou para investimentos.

Essa, portanto, foi a principal razão pela qual 
apresentei o projeto que estabelece fontes estáveis 
de crédito para o microempreendedores individuais. 

De acordo com o nosso Projeto de Lei nº 59, de 
2010, os Microempreendedores Individuais passam a 
ser beneficiários do Programa Nacional de Microcrédito 
Produtivo Orientado – PNMPO, dos Fundos Constitu-
cionais de Financiamento do Norte, Nordeste e Centro-
-Oeste e do Fundo de Amparo do Trabalhador – FAT.

Essas fontes de financiamento colocadas à dispo-
sição dos microempreendedors individuais, certamente 
levarão recursos importantes para aumentar o capital 
de giro e para gerar novos investimentos, auxiliando as 
outras políticas públicas de incentivo tributário.

Por isso, reitero aqui o meu pedido para que os 
senadores e líderes partidários prestem o apoio po-
lítico necessário à rápida aprovação do noss Projeto 
de Lei do Senado nº 59, reafirmando, assim, o com-
promisso que o Senado tem com o fortalecimento do 
microempreendedorismo.

Srªs Senadoras, Srs. Senadores, aproveito para 
fazer um breve registro sobre visitas que fiz, no último 
final de semana, a muncipíos de Alagoas, com vistas 
a acompanhar o andamento e o desempenho de obras 
promovidas pelo Governo Federal. Estive, na compa-Estive, na compa-
nhia do prefeito Luciano Barbosa, acompanhando as 
obras do Bosque das Arapiracas e do Planetário, que 
estão sendo construídas em Arapiraca com recursos 
federais que conseguimos para esse importante mu-
nicípio alagoano.

Essas obras, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, 
estão orçadas em mais de R$ 13 milhões, com recur-
sos do PAC – Programa de Aceleração de Crescimento 
– e vão proteger o vale do riacho do Piauí – uma área 
de mais de 67 mil metros quadrados – que percorre 
toda área urbana da cidade, constituindo-se ainda em 
um importante corredor de transportes e lazer para os 
moradores e visitantes.

O projeto contempla a construção de duas gran-
des avenidas no prolongamento das ruas Fausto Jo-
aquim Luciano e Delmiro Gouveia, além de pistas de 
caminhadas, ciclovias, banheiros, calçadas, um centro 
de atividades múltiplas, lago artificial e palco com oito 
lances de arquibancada em alvenaria.
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Nas últimas semanas, as obras de urbanização 
do Bosque das Arapiracas ganharam um moderno 
sistema de iluminação, que inclui três subestações 
de energia e dezenas de postes de iluminação com 
três pétalas cada um. Serão plantadas ainda três mil 
mudas de árvores nativas.

Além disso, visitamos a construção do Planetário 
de Arapiraca, obra orçada em R$ 1 milhão e trezentos 
mil reais, proveniente de recursos do FUNDEB, com a 
contrapartida da prefeitura municipal. 

Esse Planetário, senhor Presidente, é o primei-
ro do gênero em Alagoas e está sendo construído em 
uma área de 500 metros quadrados no Lago Perucaba.

O espaço terá moderno telescópio, cúpula com 
95 metros para observação do céu, salas de aula, 
mirante, auditório para acomodar 140 pessoas, esta-
cionamento, área verde, bem como hall de entrada e 
sala de exposições. 

No local também será criado o Clube de Astro-
nomia de Arapiraca. A abóboda do Planetário terá ca-
pacidade para acomodar 64 pessoas sentadas.

Estavam também conosco nesta importante visita 
a vereadora Gilvânia Barros, do PMDB, e o presiden-
te do diretório municipal do PMDB, José Macedo, que 
tanto tem colaborado para o desenvolvimento econô-
mico e social de Arapiraca.

Era o que tinha para apresentar nesta tribuna, 
Sr. Presidente.

Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino. PTB 

– PI) – 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 LEI DO SENADO  

Nº 467, DE 2008-COMPLEMENTAR 
(Em regime de urgência, nos termos do  

Requerimento nº 451, de 2011)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 467, de 2008-Complemen-
tar, da Senadora Ideli Salvatti, que altera a Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 
2006, para acrescentar outras atividades de 
prestação de serviços às já passíveis de op-
ção pelo Simples Nacional.

Parecer sob nº 1.575, de 2009, da Co-
missão de Assuntos Econômicos, Relator: 
Senador Antonio Carlos Junior, favorável, com 
as Emendas nºs 1 e 2-CAE, que apresenta.

2 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  
Nº 1, DE 2010-COMPLEMENTAR 

(Em regime de urgência, nos termos do  
Requerimento nº 475,de 2011)

Projeto de Lei da Câmara nº 1, de 
2010-Complementar (nº 12/2003-Complemen-
tar, na Casa de origem, do Deputado Sarney 
Filho), que fixa normas, nos termos dos incisos 
III, VI e VII do caput e do parágrafo único do 
art. 23 da Constituição Federal, para a coo-
peração entre a União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios, nas ações administra-
tivas decorrentes do exercício da competência 
comum relativas à proteção das paisagens na-
turais notáveis, à proteção do meio ambiente, 
ao combate à poluição em qualquer de suas 
formas e à preservação das florestas, da fau-
na e da flora e altera a Lei nº 6.938, de 31 de 
agosto de 1981.

(Pendente de:
– leitura do parecer da CCJ;
– emissão de pareceres da CRA e da 

CMA.)

3 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 41, DE 2010 

(Em regime de urgência, nos termos do  
Requerimento nº 476, de 2011)

Projeto de Lei da Câmara nº 41, de 2010 
(nº 219/2003, na Casa de origem, do Deputa-
do Reginaldo Lopes), que regula o acesso a 
informações previsto no inciso XXXIII do art. 
5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do 
art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei 
nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revo-
ga a Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005, e 
dispositivos da Lei nº 8.159, de 8 janeiro de 
1991, e dá outras providências.

(Pendente de:
– leitura dos pareceres da CCJ, CCT e 

CDH;
– emissão de parecer da CRE.)

4 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 116, DE 2010 

(Em regime de urgência, nos termos do  
Requerimento nº 801,de 2011)

Projeto de Lei da Câmara nº 116, de 2010 
(nº 29/2007, na Casa de origem, do Deputado 
Paulo Bornhausen), que dispõe sobre a comu-
nicação audiovisual de acesso condicionado; 
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altera a Medida Provisória nº 2.228-1, de 6 
de setembro de 2001, e as Leis nºs 11.437, 
de 28 de dezembro de 2006, 5.070, de 7 de 
julho de 1966, 8.977, de 6 de janeiro de 1995, 
e 9.472, de 16 de julho de 1997; e dá outras 
providências.

(Pendente de emissão de pareceres da 
CCJ, CAE, CE, CMA e CCT.)

5 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 56, DE 2007

Votação, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 56, de 2007 (nº 3.933/2004, 
na Casa de origem), que inclui a pesca indus-
trial nas atividades vinculadas ao setor rural e 
dá outras providências.

Parecer sob nº 534, de 2008, da Comis-
são de Agricultura e Reforma Agrária, Relator: 
Senador Flexa Ribeiro, favorável, com a Emen-
da nº 1-CRA de redação, que apresenta, com 
voto vencido, da Senadora Marisa Serrano.

6 
SUBSTITUTIVO AO  

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 3, DE 2010

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 
3, de 2010 (nº 2.057, de 2007, na Casa de 
origem), que dispõe sobre o processo e o jul-
gamento colegiado em primeiro grau de juris-
dição de crimes praticados por organizações 
criminosas; altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 
7 de dezembro de 1940 (Código Penal), o 
Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 
(Código de Processo Penal), a Lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997 (Código de Trân-
sito Brasileiro), e a Lei nº 10.826, de 22 de 
dezembro de 2003, e dá outras providências.

Parecer sob nº 231, de 2011, da Comis-
são Diretora, Relator: Senador Cícero Lucena, 
oferecendo a redação do vencido.

(Relator no turno único: “ad hoc” Senador 
Paulo Paim, CDH)

7 
SUBSTITUTIVO AO  

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 153, DE 2011

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 
153, de 2011, de iniciativa da Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional, que 
estabelece a obrigatoriedade da aprovação, 
pelo Senado Federal, dos nomes dos esco-

lhidos para titular de Aditância nas represen-
tações diplomáticas.

Parecer sob nº 592, de 2011, da Comis-
são Diretora, Relatora: Vanessa Grazziotin, 
oferecendo a redação do vencido.

(Relator no turno único: Senador Gim 
Argello, CRE)

8 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 86, DE 2007

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 86, de 2007 (nº 7.711/2007, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente 
da República, que acresce o art. 19-A à Lei nº 
9.807, de 13 de julho de 1999, que estabelece 
normas para a organização e a manutenção de 
programas especiais de proteção a vítimas e a 
testemunhas ameaçadas, institui o Programa 
Federal de Assistência a Vítimas e a Testemu-
nhas Ameaçadas e dispõe sobre a proteção 
de acusados ou condenados que tenham vo-
luntariamente prestado efetiva colaboração à 
investigação policial e ao processo criminal.

Parecer favorável, sob nº 1, de 2011, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Eduardo Suplicy.

9 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 102, DE 2007

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara no 102, de 2007 (no 3.129/2004, 
na Casa de origem, do Deputado Eduardo Val-
verde), que altera o art. 6º da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943, para equiparar 
os efeitos jurídicos da subordinação exercida 
por meios telemáticos e informatizados à exer-
cida por meios pessoais e diretos.

Pareceres favoráveis, sob nos 364 e 365, 
de 2011, das Comissões de Ciência, Tecno-
logia, Inovação, Comunicação e Informática, 
Relator: Senador Cristovam Buarque; e de 
Constituição de Assuntos Sociais, Relator: 
Senador Casildo Maldaner.

10 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 28, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 28, de 2008 (nº 5.702/2005, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presiden-
te da República, que altera o art. 37 da Lei n° 
10.522, de 19 de julho de 2002, que dispõe 
sobre o Cadastro Informativo dos créditos não 
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quitados de órgão e entidades federais e dá 
outras providências.

Parecer favorável, sob nº 1.148, de 2008, 
da Comissão de Assuntos Econômicos, Rela-
tor ad hoc: Senador Inácio Arruda.

11 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 35, DE 2011

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 35, de 2011 (nº 7.573/2010, 
na Casa de origem), de iniciativa do Tribu-
nal Superior do Trabalho, que dispõe sobre a 
criação de Varas do Trabalho na jurisdição do 
Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região 
(SC) e dá outras providências.

Parecer favorável, sob nº 683, de 2011, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania, Relator ad hoc: Senador Renan Ca-
lheiros.

12 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 37, DE 2011

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 37, de 2011 (nº 7.575/2010, 
na Casa de origem), de iniciativa do Tribu-
nal Superior do Trabalho, que dispõe sobre a 
criação de Varas do Trabalho na jurisdição do 
Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região 
(AL) e dá outras providências.

Parecer favorável, sob nº 684, de 2011, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania, Relator: Senador Renan Calheiros.

13 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 185, DE 2004 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do  
Recurso nº 5, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 185, de 2004, do Se-
nador Demóstenes Torres, que regulamenta 
o emprego de algemas em todo o território 
nacional.

Pareceres sob nº 920 e 921, de 2008, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos 
Valadares, 1º pronunciamento (sobre o Proje-
to): favorável, nos termos do Substitutivo, que 
oferece; 2º pronunciamento (sobre as emen-
das apresentadas ao Substitutivo, em turno 
suplementar, perante à Comissão): favorável, 
na forma da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo).

14 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 14, DE 2007 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do  
Recurso nº 1, de 2009)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 14, de 2007, do Senador 
Cristovam Buarque, que altera a Lei nº 9.394, 
de 1996, para dispor sobre a obrigatoriedade 
do ensino da Libras na educação infantil e no 
ensino fundamental.

Pareceres sob nºs 1.276, de 2008 e 
2.340, de 2009, da Comissão de Educação, 
Cultura e Esportes, 1º pronunciamento (so-
bre o Projeto): Relator ad hoc: Senador Flá-
vio Arns, favorável, nos termos da Emenda nº 
1-CE (Substitutivo), que apresenta; 2º pronun-
ciamento (sobre as Emendas nº 2 e 3-Plen): 
Relatora: Senadora Marisa Serrano, favorá-
vel à Emenda nº 2-Plen, e pela aprovação da 
Emenda nº 3-Plen, na forma de subemenda 
que apresenta.

15 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 220, DE 2010

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 220, de 2010, de iniciativa da 
Comissão de Serviços de Infraestrutura, que 
altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 
1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional), para facultar a portadores de diplo-
ma de curso superior não titulados em nível de 
pós-graduação o acesso ao magistério na edu-
cação superior, nas condições que especifica.

Parecer sob nº 525, de 2011, da Comis-
são de Educação, Cultura e Esporte, Relator 
ad hoc: Senador Paulo Bauer, favorável, nos 
termos da Emenda nº 1-CE (Substitutivo), 
que oferece.

16 
REQUERIMENTO Nº 1108, DE 2007

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.108, de 2007, do Senador Cristo-
vam Buarque e outros Senhores Senadores, 
solicitando a criação de Comissão Temporá-
ria Externa, composta pelos Senadores do 
Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais, para, 
no prazo de cento e vinte dias, promover am-
plo debate e propor medidas concretas para 
o combate à violência no Distrito Federal e 
Entorno.
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17 
REQUERIMENTO Nº 932, DE 2011 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do  
art. 222, § 2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 932, de 2011, de iniciativa da Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
solicitando voto de solidariedade ao Excelen-

tíssimo Senhor Comandante do Exército, Ge-
neral Enzo Martins Peri, em virtude de matéria 
veiculada pelo jornal Folha de São Paulo, na 
edição de 31 de julho deste ano.

O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino. PTB 
– PI) – Declaro encerrada a presente sessão.

(Levanta-se a sessão às 21 horas e 41 
minutos.) 
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Ata da 132ª Sessão, Deliberativa Ordinária, 
em 11 de agosto de 2011

1ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência do Sr. José Sarney, da Srª Marta Suplicy, e dos Srs. Paulo Paim, 
Geovani Borges, Cristovam Buarque e Pedro Simon

(Inicia-se a sessão às 14 horas e 1 mi-

nuto e encerra-se às 18 horas e 59 minutos.)

É o seguinte o registro de compareci-

mento:
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Há número regimental. Declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

Sobre a mesa, ofício que passo a ler.

É lido o seguinte:

 
Ofício nº 1.163/2011/GSVREG

Brasília, 11 de agosto de 2011

Senhor Presidente,
Em que pese estar presente na sessão de ter-

ça-feira, 9 de agosto de 2011, conforme registro no 
painel eletrônico, não pude participar da Ordem do 
Dia, uma vez que estava em audiência fora do Se-
nado Federal.

Assim, requeiro seja justificada a minha ausência 
no processo de votação.

Sala das Sessões, – Senador Vital do Rêgo.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – A Presidência designa, nos termos do Ofício 
nº 417, de 2011, da Liderança do PSOL, a Senadora 
Marinor Brito para integrar o Conselho da Comenda 
de Direitos Humanos Dom Hélder Câmara. 

É o seguinte o Ofício:

 
Ofício SF/GSMB nº 417/2011

Brasília, 10 de agosto de 2011

Assunto: Indicação – Conselho da Comenda de Di-
reitos Humanos Dom Hélder Câmara.

Senhor Presidente,
Como líder do Partido Socialismo e Liberdade 

– PSOL, indico o meu nome para o Conselho da Co-
menda de Direitos Humanos Dom Hélder Câmara, na 
vaga destinada ao nosso partido.

Atenciosamente, – Senadora Marinor Brito, Lí-
der do PSOL.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – A Presidência designa o Deputado Darcísio 
Perondi, como membro suplente, para integrar a Co-
missão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fis-
calização, em vaga destinada ao Partido do Movimento 
Democrático Brasileiro – (PMDB), conforme o Ofício 
nº 805, de 2011, da Liderança do PMDB na Câmara 
dos Deputados.

É o seguinte o ofício:

OF/GAB/I/Nº 805

Brasília, 11 de agosto de 2011

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado 

Darcísio Perondi passa a integrar, na qualidade de 
Suplente, a Comissão Mista de Planos, Orçamentos 
Públicos e Fiscalização, em vaga existente.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protes-
tos de estima e consideração. – Deputado Henrique 
Eduardo Alves, Líder do PMDB.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Sobre a mesa, ofício que passo a ler.

É lido o seguinte:

Of. no 91/2011/CMA

Brasília, 11 de agosto de 2011

Assunto: Designação de membros de Subcomissões 
da CMA

Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 89, inciso IV do Regimento 

Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência 
a designação, para as respectivas subcomissões vincu-
ladas a esta Comissão, dos Senadores a seguir listados:

I. Subcomissão Temporária para Acompanhar a Exe-
cução das Obras da Usina de Belo Monte: Sena-
dor Reditario Cassol (PP/RO), em substituição ao 
Senador Ivo Cassol (PP/RO), como membro titular;

II. Subcomissão Temporária para Acompanhamen-
to da Conferência da ONU sobre Desenvolvi-
mento Sustentável: a) Senador Reditario Cassol 
(PP/RO), em substituição ao Senador Ivo Cassol 
(PP/RO), como membro titular; b) Senador Cris-
tovam Buarque (PDT/DF) como membro titular.

Atenciosamente, – Senador Rodrigo Rollem-
berg, Presidente da Comissão de Meio Ambiente, De-
fesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – A Presidência recebeu o Ofício nº 50, de 10 
de agosto de 2011, do Senador Zeze Perrella.

É o seguinte o Ofício

Ofício no 50/2011-PSZPER

Brasília, 10 de agosto de 2011

Senhor Presidente,
Com os meus cumprimentos, comunico a Vossa 

Excelência que na data de 3 de agosto, tive que me au-
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sentar dos trabalhos da Casa, no período da tarde, para 
tratar assuntos parlamentares de natureza inadiável.

Informo, outrossim, que naquele dia estive pela 
manhã em meu gabinete, despachando regularmente 
e registrei minha presença na lista de comparecimento.

Na oportunidade, apresento-lhe meus protestos 
de estima e consideração.

Respeitosamente, – Zezé Perrella.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – O expediente lido vai à publicação.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – A Presidência recebeu o Ofício nº 92/2011/
CONANDA/SNPDCA/SDH/PR, de 28.07.2011, da 
Presidente do Conselho Nacional dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, referente ao Requerimen-
to nº 200, de 2008, que originou a Comissão Parla-
mentar de Inquérito criada com a finalidade de apu-
rar a utilização da internet na prática de crimes de 
“pedofilia”, bem como a relação desses crimes com 
o crime organizado.

É o seguinte o Ofício:

Ofício no 92/2011/CONANDA/SNPDCA/SDH/PR

Brasília, 28 de julho de 2011

Assunto: Resposta a Mensagem no 25-A do Senado 
Federal

Excelentíssimo Presidente do Senado Federal,
1. O Conselho Nacional dos Direitos da Crian-

ça e do Adolescente, CONANDA/SNPDCA/SDH/PR, 
órgão formulador, deliberativo e controlador das polí-
ticas para a infância e adolescência em nível federal 
recebeu a Mensagem no 25-A dessa Casa Legislativa, 
encaminhando Relatório Final no 3, sobre a utilização 
da internet na prática de crimes de pedofilia, bem 
com a relação desses crimes com o crime organi-
zado. No referido relatório, recomenda-se ao Conanda:

“que realize mapeamento de todos os 
municípios onde inexistem conselhos tutela-
res, bem como daqueles onde tais conselhos 
são deficitários (sejam estaduais ou munici-
pais), com o propósito de destinar-lhes recur-
sos do fundo de que trata o art. 6o da Lei no 
8.242, de 12 de outubro de 1992, de modo a 
permitir-lhes o cumprimento de suas funções 
(mediante instituição de conselhos ou melho-
ria dos existentes)”.

2. No entanto, de acordo com o parágrafo único 
do art. 134, da Lei no 8.069/90 (Estatuto da Criança e 
do Adolescente):

“Constará da lei orçamentária municipal 
previsão dos recursos necessários ao funcio-
namento do Conselho Tutelar”.

3. Ao encontro do parágrafo único, do art. 134 da 
Lei no 8.069/90, o art. 1o da Resolução no 139, de 17 
de março de 2010, que “Dispõe sobre os Parâmetros 
para Criação e Funcionamento dos Conselhos Tute-
lares no Brasil”, estabelece que:

“O Conselho Tutelar é o órgão municipal/
distrital de defesa dos direitos da criança e do 
adolescente, previsto na Lei no 8.069/90 e na 
Constituição Federal”.

4. Porém, a despeito disso, mesmo sendo com-
petência municipal a estruturação dos conselhos tute-
lares, o Governo Federal tem envidado esforços para 
o aprimoramento dessa instituição, entre esses pode-
-se verificar o estabelecimento, no Projeto de Plano 
Plurianual, do seguinte objetivo:

260 – Estruturar os Conselhos Tutelares, 
fomentando condições adequadas de funcio-
namento e infraestrutura com foco em áreas 
de maior vulnerabilidade.

5. Em relação ao mapeamento, o CONANDA – 
Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente, aprovou em edital público, recursos do Fundo 
da Infância e Adolescência e a Secretaria Nacional de 
Promoção de Direitos da Criança e do Adolescente, 
celebrou convênio com a FIA – Fundação Instituto de 
Administração, para a execução do Projeto: “Pesqui-
sa Conhecendo a Realidade – Edição 2011, que está 
em sua 2a edição, tendo sido a 1a edição realizada 
em 2005, e que tem por objetivo construir um panora-
ma do funcionamento dos Conselhos dos Direitos da 
Criança e do Adolescente e dos Conselhos Tutelares, 
por meio de um levantamento comparativo, de modo 
a incentivar seu contínuo aperfeiçoamento e conceder 
insumos à ação do Estado e da Sociedade Civil em 
prol da efetividade dessas instâncias.

6. No que tange à possibilidade de utilização dos 
recursos do fundo para estruturar os Conselhos Tute-
lares, como já citado no item 2 deste ofício, é papel do 
executivo municipal através de lei orçamentária garantir 
recursos para o pleno e adequado funcionamento do 
Conselho Tutelar, também a Resolução do Conanda 
no 137, de 21 de janeiro de 2010 – instrumento legal 
que disciplina a gestão e o funcionamento dos Fundos 
para a Infância e Adolescência, em seu art.16, dispõe 
sobre a vedação à utilização dos recursos do Fundo 
dos Direitos da Criança e do Adolescente para deter-
minados fins, entre outros, o estabelecido no inciso II, 
do parágrafo único:

AGOSTO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL408



32604 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2011

II – pagamento, manutenção e funciona-
mento do Conselho Tutelar;

7. Sendo o que nos apresenta para o momento, 
reiteramos nosso apreço e consideração e nos colo-
camos a disposição para dirimir eventuais dúvidas e 
firmar parcerias no sentido de garantia dos direitos 
humanos de crianças e adolescentes.

Atenciosamente, – Maria do Rosário, Presiden-
ta do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 
Adolescente.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – O expediente lido será juntado ao processado 
do respectivo Requerimento. 

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 91, 
§§ 3º ao 5º, do Regimento Interno, sem que tenha sido 
interposto recurso, no sentido da apreciação, pelo Ple-
nário do Projeto de Lei da Câmara nº 326 de 2009 
(nº 1.180/2007, na Casa de origem, do Deputado Ro-
dovalho), que dispõe sobre a Política Nacional de In-
centivo ao Manejo Sustentado e ao Cultivo do Bambu 
e dá outras providências.

Tendo sido aprovado terminativamente pela Co-
missão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e 
Fiscalização e Controle, o Projeto vai à sanção. 

Será feita a devida comunicação à Câmara dos 
Deputados.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

 
REQUERIMENTO Nº 982, DE 2011

Senhor Presidente,
Nos termos do disposto no art. 255, II, c, 12, do 

Regimento Interno do Senado, requeiro que, sobre o 
Projeto de Lei da Câmara nº 19, de 2011, seja ouvida 
a Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor 
e Fiscalização e Controle, além das comissões cons-
tantes do despacho inicial de distribuição.

Sala das Sessões, 22 de junho de 2011. – Se-
nador Sérgio Souza.

 
REQUERIMENTO Nº 983, DE 2011

Requeiro, nos termos do art. 258 do Regimento 
Interno do Senado Federal, a tramitação em conjunto 
das proposições a seguir elencadas, por versarem sobre 
matéria similar (promoção da alimentação saudável): 
Projeto de Lei do Senado (PLS) no 431, de 2003; PLS 
nº 406, de 2005; PLS nº 181, de 2007; PLS nº 196, de 

2007; PLS nº 495, de 2007; PLS nº 150, de 2009; e 
PLS nº 106, de 2011.

Sala das Sessões, – Senadora Ana Amélia.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Os Requerimentos que acabam de ser lidos 
serão incluídos em Ordem do Dia oportunamente.

Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que 
passo a ler.

São lidos os seguintes:

 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 470, DE 2011

Acrescenta § 6º ao art. 43 da Lei n° 
8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código 
de Defesa do Consumidor), para assegurar 
ao consumidor o acesso gratuito às infor-
mações sobre ele arquivadas nos cadastros 
de consumo, por meio da rede mundial de 
computadores.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 43 da Lei n° 8.078, de 11 de setembro 

de 1990, passa a vigorar acrescido do seguinte § 6º:

“Art. 43.  ................................................
 ..............................................................
§ 6° É assegurado ao consumidor o aces-

so gratuito às informações a que se refere o 
caput deste artigo, por meio da rede mundial 
de computadores.” (NR)

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação oficial.

Justificação

Esta proposta tão somente altera a Lei n° 8.078, 
de 11 de setembro de 1990 – Código de Defesa do 
Consumidor (CDC), para garantir que o consumidor 
tenha acesso gratuito a informações sobre ele arma-
zenadas nos cadastros de proteção ao crédito e con-
gêneres, disponibilizadas por meio da rede mundial 
de computadores. 

O caput do art. 43 do CDC assegura ao con-
sumidor o acesso às informações relativas à sua 
inadimplência, inclusive sobre as respectivas fontes 
(credores). Todavia, a gratuidade se limita às con-
sultas nas modalidades do atendimento presencial 
e por meio de carta, não se estendendo àquelas via 
internet. Consideramos que, para o consumidor, a 
internet seja o modo mais fácil e adequado para 
que ele consulte informações sobre sua eventual 
inadimplência. 

Os bancos de dados de proteção ao crédito, que 
são entidades privadas de caráter público, objetivam 
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disponibilizar aos bancos e ao comércio informações 
sobre eventuais inadimplementos, para que possam 
proceder à correta avaliação do risco de crédito ao 
consumidor. A receita desses arquivos de consumo 
provém das empresas e dos bancos a eles filiados. 

A título de exemplificação, no sítio oficial do 
Serasa (Centralização dos Serviços Bancários S/A), 
está disponibilizada a consulta aos dados dos cadas-
tros de proteção ao crédito, mediante o pagamento 
de tarifa mensal no valor de R$11,90 (onze reais e 
noventa centavos). Dessa forma, ao assinante são 
disponibilizadas informações pertinentes a eventu-
al inadimplemento de consumidores, o que justifica 
a cobrança de tarifa mensal, uma vez que o obje-
tivo desse cadastramento é a proteção do crédito 
como um bem em si mesmo. Os riscos envolvidos 
nas operações de empréstimos ou financiamentos 
são reduzidos ou restringidos pelas informações 
dos cadastros. 

A situação dos consumidores é totalmente di-
versa. Contrariamente, eles não obtêm benefício ou 
garantias adicionais que podem advir de seu acesso 
a informações sobre dívida de sua responsabilidade, 
disponíveis nesses cadastros. 

Reputamos, portanto, abusiva a cobrança ao con-
sumidor por consulta às informações de seu inadim-
plemento porventura existentes nos bancos de dados 
de proteção ao crédito via internet. A fim de proteger 
o consumidor e buscar o reencontro com a ética e 
o interesse social, urge que se elimine a distorção 
apontada. 

Indubitavelmente, o acesso dos consumidores a 
essas informações importará custos para as empre-
sas, que entendemos marginais e não expressivos, o 
que, afora a contrapartida social da medida, beneficia-
ria sobremaneira os próprios financiadores uma vez 
que o acesso do consumidor constitui um instrumen-
to de incentivo à resolução de diversas situações de 
inadimplemento. 

Além disso, esta proposição está em consonância 
com o art. 4° do CDC, que define a Política Nacional 
das Relações de Consumo, sendo que um dos seus 
princípios é o reconhecimento da vulnerabilidade do 
consumidor no mercado de consumo. 

Este projeto de lei contribui inegavelmente para 
o adequado equilíbrio nas relações de consumo e o 
consequente aprimoramento da norma consumerista, 
no que tange ao disciplinamento dos órgãos de pro-
teção ao crédito.

Pelos motivos expostos, conclamamos os distin-
tos Pares para a aprovação desta proposta, que repu-
tamos de inquestionável alcance social. 

Sala das Sessões, – Senador Paulo Bauer. 

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990

Regulamento 

Dispõe sobre a proteção do consumi-
dor e dá outras providências.

 O Presidente da República, faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
....................................................................................

Da Cobrança de Dívidas
 Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor 

inadimplente não será exposto a ridículo, nem será sub-
metido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

 Parágrafo único. O consumidor cobrado em quan-
tia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor 
igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido 
de correção monetária e juros legais, salvo hipótese 
de engano justificável.

 Art. 42-A. Em todos os documentos de cobran-
ça de débitos apresentados ao consumidor, deverão 
constar o nome, o endereço e o número de inscrição 
no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do fornecedor do 
produto ou serviço correspondente. (Incluído pela Lei 
nº 12.039, de 2009)
....................................................................................

SEÇÃO VI 
Dos Bancos de Dados e Cadastros 

de Consumidores

 Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do dispos-
to no art. 86, terá acesso às informações existentes 
em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de 
consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as 
suas respectivas fontes.

 § 1° Os cadastros e dados de consumidores de-
vem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem 
de fácil compreensão, não podendo conter informações 
negativas referentes a período superior a cinco anos.

 § 2° A abertura de cadastro, ficha, registro e da-
dos pessoais e de consumo deverá ser comunicada por 
escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele.

 § 3° O consumidor, sempre que encontrar ine-
xatidão nos seus dados e cadastros, poderá exigir sua 
imediata correção, devendo o arquivista, no prazo de 
cinco dias úteis, comunicar a alteração aos eventuais 
destinatários das informações incorretas.

 § 4° Os bancos de dados e cadastros relativos 
a consumidores, os serviços de proteção ao crédito 
e congêneres são considerados entidades de caráter 
público.
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 § 5° Consumada a prescrição relativa à cobran-
ça de débitos do consumidor, não serão fornecidas, 
pelos respectivos Sistemas de Proteção ao Crédito, 
quaisquer informações que possam impedir ou difi-
cultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores.

 Art. 44. Os órgãos públicos de defesa do con-
sumidor manterão cadastros atualizados de reclama-
ções fundamentadas contra fornecedores de produtos 
e serviços, devendo divulgá-lo pública e anualmente. 
A divulgação indicará se a reclamação foi atendida ou 
não pelo fornecedor.

 § 1° É facultado o acesso às informações lá 
constantes para orientação e consulta por qualquer 
interessado. 
....................................................................................

(Às Comissões de Ciência, Tecnologia, 
Inovação, Comunicação e Informática e, nos 
termos do art. 49, I, do Regimento Interno, de 
Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fis-
calização e Controle, em decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 471, DE 2011

Dispõe sobre a restituição de contri-
buição social a que se refere o § 2º do art. 
31 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, 
que dispõe sobre a organização da Segu-
ridade Social, institui o Plano de Custeio, 
e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 31 da Lei nº 8.212, de 24 de julho 

de 1991, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 31.  ................................................

 ..............................................................
§ 7º O contribuinte pessoa jurídica faz jus à 

restituição a que se refere o § 2º deste artigo no 
prazo máximo de trinta dias, contados da data do 
protocolo do pedido, nos termos do regulamento.

§ 8º A restituição será acrescida de juros 
na forma do disposto no § 4º do art. 89 desta 
Lei.” (NR)

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

O projeto de lei que apresentamos visa a pre-
encher uma lacuna contida na Lei nº 8.212, de 24 de 
julho de 1991, que determina a restituição de valores 
recolhidos antecipadamente à Receita Federal e não 
compensados pelas empresas cedentes de mão de 
obra, mas sem estabelecer prazo para tal.

Cumpre ressaltar que a presente proposição não 
traz qualquer alteração nos valores das contribuições de-
vidas nem no seu processo de arrecadação, limitando-se 
a explicitar na Lei o mandamento constitucional de ime-
diata restituição dos valores não devidos pelo contribuin-
te, recolhidos em seu nome pelo responsável tributário. 

A retenção prevista no art. 31 da Lei nº 8.212/91 
encontra amparo no § 7º do art. 150 da Constituição 
Federal e tem por objetivo assegurar a arrecadação 
sonegada por empresas desonestas, assim como de-
volver ao contribuinte em dia com suas obrigações 
fiscais, o saldo remanescente após efetivadas as de-
vidas compensações.

Como a Lei não fixa prazo algum para a restituição 
das importâncias retidas, no montante de 11% sobre 
o valor bruto da nota fiscal ou fatura referente aos ser-
viços prestados pela empresa fornecedora de mão de 
obra, a Receita Federal não efetiva ou retarda indefini-
damente a restituição, o que representa desequilíbrio 
inaceitável na relação entre o contribuinte e o Fisco.

Tal situação, relatada por empresários, além de 
punir o bom contribuinte, que arrecada regularmente 
suas contribuições e faz jus à restituição, compromete 
a segurança jurídica e a capacidade contributiva de tais 
empresas e ofende frontalmente o que estabelece o ci-
tado § 7º do art 150 da Constituição Federal, que asse-
gura a imediata e preferencial restituição de tais valores.

Entendemos que a alteração proposta se reves-
te de fundamentos de justiça e equidade e aperfeiçoa 
o ordenamento jurídico, razões pelas quais contamos 
com o apoio de nossos Pares.

Sala das Sessões, – Senador Fernando Collor.

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

TÍTULO VI 
Da Tributação e do Orçamento

CAPÍTULO I 
Do Sistema Tributário Nacional

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

SEÇÃO II 
Das Limitações do Poder de Tributar

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asse-
guradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Esta-
dos, ao Distrito Federal e aos Municípios:
....................................................................................

§ 7º A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obri-
gação tributária a condição de responsável pelo paga-
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mento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador 
deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e 
preferencial restituição da quantia paga, caso não se 
realize o fato gerador presumido.(Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 3, de 1993)
....................................................................................

LEI Nº 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991

Dispõe sobre a organização da Segu-
ridade Social, institui Plano de Custeio, e 
dá outras providências.

O Presidente da República, faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei: 

LEI ORGÂNICA DA SEGURIDADE SOCIAL

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

CAPÍTULO X  
Da Arrecadação e Recolhimento  

das Contribuições 

Art. 31. A empresa contratante de serviços exe-
cutados mediante cessão de mão de obra, inclusive 
em regime de trabalho temporário, deverá reter 11% 
(onze por cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura 
de prestação de serviços e recolher, em nome da em-
presa cedente da mão de obra, a importância retida 
até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao da emis-
são da respectiva nota fiscal ou fatura, ou até o dia 
útil imediatamente anterior se não houver expediente 
bancário naquele dia, observado o disposto no § 5o do 
art. 33 desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 11.933, 
de 2009). (Produção de efeitos).

§ 1o O valor retido de que trata o caput, que de-
verá ser destacado na nota fiscal ou fatura de pres-
tação de serviços, será compensado pelo respectivo 
estabelecimento da empresa cedente da mão-de-obra, 
quando do recolhimento das contribuições destinadas 
à Seguridade Social devidas sobre a folha de paga-
mento dos segurados a seu serviço. (Redação dada 
pela Lei nº 9.711, de 1998).

§ 1o O valor retido de que trata o caput deste ar-
tigo, que deverá ser destacado na nota fiscal ou fatura 
de prestação de serviços, poderá ser compensado por 
qualquer estabelecimento da empresa cedente da mão 
de obra, por ocasião do recolhimento das contribuições 
destinadas à Seguridade Social devidas sobre a folha 
de pagamento dos seus segurados. (Redação dada 
pela Lei nº 11.941, de 2009)

§ 2o Na impossibilidade de haver compensação 
integral na forma do parágrafo anterior, o saldo rema-
nescente será objeto de restituição. (Redação dada 
pela Lei nº 9.711, de 1998).

§ 3o Para os fins desta Lei, entende-se como 
cessão de mão-de-obra a colocação à disposição do 
contratante, em suas dependências ou nas de tercei-
ros, de segurados que realizem serviços contínuos, 
relacionados ou não com a atividade-fim da empresa, 
quaisquer que sejam a natureza e a forma de con-
tratação. (Redação dada pela Lei nº 9.711, de 1998).

§ 4o Enquadram-se na situação prevista no pará-
grafo anterior, além de outros estabelecidos em regu-
lamento, os seguintes serviços: (Redação dada pela 
Lei nº 9.711, de 1998).

I – limpeza, conservação e zeladoria; (Incluído 
pela Lei nº 9.711, de 1998).

II – vigilância e segurança; (Incluído pela Lei nº 
9.711, de 1998).

III – empreitada de mão-de-obra; (Incluído pela 
Lei nº 9.711, de 1998).

IV – contratação de trabalho temporário na forma 
da Lei no 6.019, de 3 de janeiro de 1974. (Incluído pela 
Lei nº 9.711, de 1998).

§ 5o O cedente da mão-de-obra deverá elaborar 
folhas de pagamento distintas para cada contratante. 
(Incluído pela Lei nº 9.711, de 1998).

§ 6o Em se tratando de retenção e recolhimento 
realizados na forma do caput deste artigo, em nome 
de consórcio, de que tratam os arts. 278 e 279 da Lei 
no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, aplica-se o dis-
posto em todo este artigo, observada a participação 
de cada uma das empresas consorciadas, na forma 
do respectivo ato constitutivo. (Incluído pela Lei nº 
11.941, de 2009)
....................................................................................

(Às Comissões de Assuntos Sociais; e 
de Assuntos Econômicos, cabendo à última 
a decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 472, DE 2011 

Altera as Lei nºs 9.249 e 9.250, ambas 
de 26 de dezembro de 1995, para permitir 
a dedução, da base de cálculo do imposto 
de renda, das contribuições e doações efe-
tuadas ao Fundo Nacional de Habitação de 
Interesse Social – FNHIS instituído pela Lei 
nº 11.124, de 16 de junho de 2005.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 13 da Lei nº 9.249, de 26 de dezem-

bro de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 13.  ................................................
 ..............................................................
§ 2º ........................................................
 ..............................................................
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IV – as contribuições e doações, até o 
limite de dois por cento do lucro operacional 
da pessoa jurídica, efetuadas ao Fundo Nacio-
nal de Habitação de Interesse Social – FNHIS, 
conforme o art. 8º, inciso V, da Lei nº 11.124, 
de 16 de junho de 2005.” (NR)

Art. 2º O art. 8º da Lei nº 9.250, de 26 de dezem-
bro de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 8º  ..................................................
 ..............................................................
II –  ........................................................
.................................................................
h) às contribuições e doações efetuadas 

ao Fundo Nacional de Habitação de Interes-
se Social – FNHIS, conforme o art. 8º, inciso 
V, da Lei nº 11.124, de 16 de junho de 2005.

 .................................................... ” (NR)

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação e produzirá efeitos a partir de 1º de janeiro 
do ano seguinte.

Justificação

O art. 6º da Constituição Federal consagra a 
moradia como um dos direitos sociais, ao lado da 
educação, da saúde, da alimentação, do trabalho, do 
lazer, da segurança, da previdência social, da prote-
ção à maternidade e à infância e da assistência aos 
desamparados.

A Lei nº 11.124, de 16 de junho de 2005, veio 
para disciplinar o Sistema Nacional de Habitação de 
Interesse Social – SNHIS, que, entre outros objetivos, 
visa possibilitar à população de menor renda o acesso 
à terra urbanizada e à habitação digna e sustentável.

A mesma Lei cria o Fundo Nacional de Habitação 
de Interesse Social – FNHIS, mantido por diversas fon-
tes de recursos, entre elas as provenientes de doações 
efetuadas por pessoas físicas e jurídicas.

O projeto ora apresentado intenta estimular a par-
ticipação da sociedade civil no incremento do FNHIS, 
estabelecendo compensação fiscal aos doadores, 
consubstanciada na dedução, do imposto de renda, 
dos valores despendidos.

Embora o direito à habitação digna seja ampla-
mente apoiado pela legislação em vigor na prática 
observamos cidadãos brasileiros ocupando espaços 
improvisados e indignos para moradia. Cabanas, chou-
panas e acampamentos muitas vezes construídos com 
restos de lata, papelão e plástico são apenas alguns 
exemplos da improvisação a um direito que todo bra-
sileiro tem.

O Fundo Nacional de Habitação de Interesse So-
cial – FNHIS foi criado com o objetivo de centralizar e 

gerenciar recursos orçamentários para os programas 
estruturados no âmbito do Sistema Nacional de Habi-
tação de Interesse Social e destina-se a implementar 
políticas habitacionais direcionadas à população de 
menor renda. O FNHIS foi criado pela Lei 11.124, de 
2005 e prevê o recebimento de recursos de diversas 
fontes, inclusive contribuições e doações de pessoas 
físicas ou jurídicas.

Em nossa sociedade atual, o cidadão pessoa 
física e as empresas quando são estimuladas a con-
tribuir financeiramente com atividades como cultura e 
esporte recebem em contrapartida a possibilidade de 
abatimento de suas contribuições no Imposto sobre a 
Renda com regras claramente definidas.

O sucesso alcançado nas atividades esportivas 
e nos eventos culturais nos estimulam a acreditar que 
o brasileiro, ciente de suas responsabilidades cívicas 
e sociais, virá contribuir com o FNHIS auxiliando o Es-
tado Brasileiro no fomento de políticas habitacionais 
que trarão dignidade aos menos favorecidos mediante 
o incentivo na redução tributária.

Se nós temos legislação de incentivo ao espor-
te, à cultura e ao audiovisual, por que não criarmos 
incentivos à habitação popular?

Diferentemente dos incentivos em que as pes-
soas físicas e jurídicas fazem doação para projetos 
específicos, a doação para apoiar a habitação popu-
lar poderá ser feita ao próprio fundo gerido pelas au-
toridades habitacionais. As regras para utilização do 
FNHIS já são amplamente difundidas e foram criadas 
visando a transparência e o respeito ao bem publi-
co. Dessa forma a simplicidade no rito de doação e a 
transparência do processo são fundamentais para o 
sucesso da iniciativa.

Para ilustrar o excelente funcionamento das po-
líticas de incentivo citamos dados do Sistema da Lei 
de Incentivo ao Esporte onde a captação de recursos 
saltou de praticamente 51 milhões de Reais em 2007 
para 176,8 milhões de Reais em 2010. Um crescimento 
de 3,4 vezes em 3 anos.

Quanto aos ditames do art. 14 da Lei Comple-
mentar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Respon-
sabilidade na Gestão Fiscal), acreditamos não se apli-
carem ao caso presente, o que dispensa o cálculo da 
renúncia de receita. Consideramos que não seja viável 
prever, nem por aproximação, os valores deduzidos 
a título de doação ao FNHIS. Apontamos, também, 
como inapropriado estimar uma renúncia que sequer 
se direciona a um público específico (e privilegiado, 
portanto). Ademais, não nos parece adequado cogitar 
uma “renúncia” quando os valores “desviados” do Im-
posto de Renda serão remetidos a um fundo mantido 
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pelo próprio governo, ainda que tal “desvio” force uma 
vinculação dos recursos.

Contamos, então, com a contribuição dos ilus-
tres Pares no aprimoramento e aprovação da presen-
te iniciativa.

Sala das Sessões, – Senador Ciro Nogueira.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.249, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995

Mensagem de veto
Regulamento

Altera a legislação do imposto de ren-
da das pessoas jurídicas, bem como da 
contribuição social sobre o lucro líquido, 
e dá outras providências.

O Presidente da República, faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º As bases de cálculo e o valor dos tributos 
e contribuições federais serão expressos em Reais.
....................................................................................

Art. 13. Para efeito de apuração do lucro real e 
da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro 
líquido, são vedadas as seguintes deduções, indepen-
dentemente do disposto no art. 47 da Lei nº 4.506, de 
30 de novembro de 1964:

I – de qualquer provisão, exceto as constituídas 
para o pagamento de férias de empregados e de dé-
cimo-terceiro salário, a de que trata o art. 43 da Lei nº 
8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da 
Lei nº 9.065, de 20 de junho de 1995, e as provisões 
técnicas das companhias de seguro e de capitalização, 
bem como das entidades de previdência privada, cuja 
constituição é exigida pela legislação especial a elas 
aplicável; (Vide Lei 9.430, de 1996)

II – das contraprestações de arrendamento mer-
cantil e do aluguel de bens móveis ou imóveis, exceto 
quando relacionados intrinsecamente com a produção 
ou comercialização dos bens e serviços;

III – de despesas de depreciação, amortização, 
manutenção, reparo, conservação, impostos, taxas, se-
guros e quaisquer outros gastos com bens móveis ou 
imóveis, exceto se intrinsecamente relacionados com 
a produção ou comercialização dos bens e serviços;

IV – das despesas com alimentação de sócios, 
acionistas e administradores;

V – das contribuições não compulsórias, exceto 
as destinadas a custear seguros e planos de saúde, 
e benefícios complementares assemelhados aos da 
previdência social, instituídos em favor dos emprega-
dos e dirigentes da pessoa jurídica;

VI – das doações, exceto as referidas no § 2º;
VII – das despesas com brindes.

§ 1º Admitir-se-ão como dedutíveis as despesas 
com alimentação fornecida pela pessoa jurídica, indis-
tintamente, a todos os seus empregados.

§ 2º Poderão ser deduzidas as seguintes doações:
I – as de que trata a Lei nº 8.313, de 23 de de-

zembro de 1991;
II – as efetuadas às instituições de ensino e pes-

quisa cuja criação tenha sido autorizada por lei federal 
e que preencham os requisitos dos incisos I e II do art. 
213 da Constituição Federal, até o limite de um e meio 
por cento do lucro operacional, antes de computada a 
sua dedução e a de que trata o inciso seguinte;

III – as doações, até o limite de dois por cento do 
lucro operacional da pessoa jurídica, antes de com-
putada a sua dedução, efetuadas a entidades civis, 
legalmente constituídas no Brasil, sem fins lucrativos, 
que prestem serviços gratuitos em benefício de em-
pregados da pessoa jurídica doadora, e respectivos 
dependentes, ou em benefício da comunidade onde 
atuem, observadas as seguintes regras:

a) as doações, quando em dinheiro, serão feitas 
mediante crédito em conta corrente bancária direta-
mente em nome da entidade beneficiária;

b) a pessoa jurídica doadora manterá em arqui-
vo, à disposição da fiscalização, declaração, segundo 
modelo aprovado pela Secretaria da Receita Federal, 
fornecida pela entidade beneficiária, em que esta se 
compromete a aplicar integralmente os recursos re-
cebidos na realização de seus objetivos sociais, com 
identificação da pessoa física responsável pelo seu 
cumprimento, e a não distribuir lucros, bonificações ou 
vantagens a dirigentes, mantenedores ou associados, 
sob nenhuma forma ou pretexto;

c) a entidade civil beneficiária deverá ser reco-
nhecida de utilidade pública por ato formal de órgão 
competente da União.
....................................................................................

Brasília, 26 de dezembro de 1995; 174º da Inde-
pendência e 107º da República. – FERNANDO HEN-
RIQUE CARDOSO – Pedro Pullen Parente.

Este texto não substitui o publicado no DOU. de 27-12-1995

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

LEI Nº 11.124, DE 16 DE JUNHO DE 2005

Mensagem de veto

Dispõe sobre o Sistema Nacional de 
Habitação de Interesse Social – SNHIS, cria 
o Fundo Nacional de Habitação de Interesse 
Social – FNHIS e institui o Conselho Ges-
tor do FNHIS.
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O Presidente da República, faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1o Esta Lei dispõe sobre o Sistema Nacional 
de Habitação de Interesse Social – SNHIS, cria o Fun-
do Nacional de Habitação de Interesse Social – FNHIS 
e institui o Conselho Gestor do FNHIS.

CAPÍTULO I 
Do Sistema Nacional de Habitação 

de Interesse Social

SEÇÃO I 
Objetivos, Princípios e Diretrizes

....................................................................................
Art. 8o O FNHIS é constituído por:
I – recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvi-

mento Social – FAS, de que trata a Lei no 6.168, de 9 
de dezembro de 1974;

II – outros fundos ou programas que vierem a ser 
incorporados ao FNHIS;

III – dotações do Orçamento Geral da União, 
classificadas na função de habitação;

IV – recursos provenientes de empréstimos ex-
ternos e internos para programas de habitação;

V – contribuições e doações de pessoas físicas 
ou jurídicas, entidades e organismos de cooperação 
nacionais ou internacionais;

VI – receitas operacionais e patrimoniais de ope-
rações realizadas com recursos do FNHIS; e

VII – outros recursos que lhe vierem a ser des-
tinados.

VII – receitas decorrentes da alienação dos imó-
veis da União que lhe vierem a ser destinadas; e (Re-
dação dada pela Lei nº 11.481, de 2007)

VIII – outros recursos que lhe vierem a ser desti-
nados. (Incluído pela Lei nº 11.481, de 2007)
....................................................................................

Brasília, 16 de junho de 2005; 184o da Indepen-
dência e 117o da República. – LUIZ INÁCIO LULA DA 
SILVA – Paulo Bernardo Silva – Olívio de Oliveira 
Dutra.

Este texto não substitui o publicado no DOU de 17-6-2005.

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

LEI Nº 9.250, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995

Mensagem de veto
Texto compilado
Regulamento

Altera a legislação do imposto de ren-
da das pessoas físicas e dá outras provi-
dências.

O Presidente da República, faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

CAPÍTULO I 
Disposições Preliminares

Art. 1º A partir de 1º de janeiro de 1996 o im-
posto de renda das pessoas físicas será determinado 
segundo as normas da legislação vigente, com as al-
terações desta Lei. 
....................................................................................

Art. 8º A base de cálculo do imposto devido no 
ano-calendário será a diferença entre as somas:

I – de todos os rendimentos percebidos durante 
o ano-calendário, exceto os isentos, os não-tributáveis, 
os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à 
tributação definitiva;

II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, 

a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fono-
audiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem 
como as despesas com exames laboratoriais, serviços 
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopé-
dicas e dentárias;

b) a pagamentos de despesas com instrução do 
contribuinte e de seus dependentes, efetuados a es-
tabelecimentos de ensino, relativamente à educação 
infantil, compreendendo as creches e as pré-escolas; 
ao ensino fundamental; ao ensino médio; à educação 
superior, compreendendo os cursos de graduação e de 
pós-graduação (mestrado, doutorado e especialização); 
e à educação profissional, compreendendo o ensino 
técnico e o tecnológico, até o limite anual individual 
de: (Redação dada pela Lei nº 11.482, de 2007) (Vide 
Medida Provisória nº 2.159-70, de 2001)

1. R$ 2.480,66 (dois mil, quatrocentos e oitenta 
reais e sessenta e seis centavos) para o ano-calendário 
de 2007; (Redação dada pela Lei nº 11.482, de 2007)

2. R$ 2.592,29 (dois mil, quinhentos e noventa 
e dois reais e vinte e nove centavos) para o ano-ca-
lendário de 2008; (Redação dada pela Lei nº 11.482, 
de 2007)

3. R$ 2.708,94 (dois mil, setecentos e oito reais 
e noventa e quatro centavos) para o ano-calendário 
de 2009; (Redação dada pela Lei nº 11.482, de 2007)

4. R$ 2.830,84 (dois mil, oitocentos e trinta reais 
e oitenta e quatro centavos) para o ano-calendário de 
2010; (Redação dada pela Medida Provisória nº 528, 
de 2011) Produção de efeitos

5. (revogado); (Redação dada pela Lei nº 11.482, 
de 2007)

6. R$ 2.958,23 (dois mil, novecentos e cinquenta e 
oito reais e vinte e três centavos) para o ano-calendário 
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de 2011; (Incluído pela Medida Provisória nº 528, de 
2011) Produção de efeitos

7. R$ 3.091,35 (três mil, noventa e um reais e 
trinta e cinco centavos) para o ano-calendário de 2012; 
(Incluído pela Medida Provisória nº 528, de 2011) Pro-
dução de efeitos

8. R$ 3.230,46 (três mil, duzentos e trinta reais 
e quarenta e seis centavos) para o ano-calendário de 
2013; (Incluído pela Medida Provisória nº 528, de 2011) 
Produção de efeitos

9. R$ 3.375,83 (três mil, trezentos e setenta e 
cinco reais e oitenta e três centavos) a partir do ano-
-calendário de 2014; (Incluído pela Medida Provisória 
nº 528, de 2011) Produção de efeitos

c) à quantia, por dependente, de: (Redação dada 
pela Lei nº 11.482, de 2007)

1. R$ 1.584,60 (mil, quinhentos e oitenta e quatro 
reais e sessenta centavos) para o ano-calendário de 
2007; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

2. R$ 1.655,88 (mil, seiscentos e cinqüenta e cinco 
reais e oitenta e oito centavos) para o ano-calendário 
de 2008; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

3. R$ 1.730,40 (mil, setecentos e trinta reais e 
quarenta centavos) para o ano-calendário de 2009; 
(Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

4. R$ 1.808,28 (mil, oitocentos e oito reais e vinte 
e oito centavos) para o ano-calendário de 2010; (Re-
dação dada pela Medida Provisória nº 528, de 2011) 
Produção de efeitos

5. R$ 1.889,64 (mil, oitocentos e oitenta e nove 
reais e sessenta e quatro centavos) para o ano-calen-
dário de 2011; (Incluído pela Medida Provisória nº 528, 
de 2011) Produção de efeitos

6. R$ 1.974,72 (mil, novecentos e setenta e quatro 
reais e setenta e dois centavos) para o ano-calendário 
de 2012; (Incluído pela Medida Provisória nº 528, de 
2011) Produção de efeitos

7. R$ 2.063,64 (dois mil, sessenta e três reais 
e sessenta e quatro centavos) para o ano-calendário 
de 2013; (Incluído pela Medida Provisória nº 528, de 
2011) Produção de efeitos

8. R$ 2.156,52 (dois mil, cento e cinquenta e seis 
reais e cinquenta e dois centavos) a partir do ano-ca-
lendário de 2014; (Incluído pela Medida Provisória nº 
528, de 2011) Produção de efeitos

d) às contribuições para a Previdência Social da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

e) às contribuições para as entidades de previdên-
cia privada domiciliadas no País, cujo ônus tenha sido 
do contribuinte, destinadas a custear benefícios com-
plementares assemelhados aos da Previdência Social;

f) às importâncias pagas a título de pensão ali-
mentícia em face das normas do Direito de Família, 
quando em cumprimento de decisão judicial, inclusi-
ve a prestação de alimentos provisionais, de acordo 
homologado judicialmente, ou de escritura pública a 
que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de 
janeiro de 1973 – Código de Processo Civil; (Redação 
dada pela Lei nº 11.727, de 2008) (Produção de efeitos)

g) às despesas escrituradas no Livro Caixa, pre-
vistas nos incisos I a III do art. 6º da Lei nº 8.134, de 
27 de dezembro de 1990, no caso de trabalho não-
-assalariado, inclusive dos leiloeiros e dos titulares de 
serviços notariais e de registro.

§ 1º A quantia correspondente à parcela isen-
ta dos rendimentos provenientes de aposentadoria 
e pensão, transferência para a reserva remunerada 
ou reforma, pagos pela Previdência Social da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, por 
qualquer pessoa jurídica de direito público interno, ou 
por entidade de previdência privada, representada pela 
soma dos valores mensais computados a partir do mês 
em que o contribuinte completar sessenta e cinco anos 
de idade, não integrará a soma de que trata o inciso I.

§ 2º O disposto na alínea a do inciso II:
I – aplica-se, também, aos pagamentos efetua-

dos a empresas domiciliadas no País, destinados à 
cobertura de despesas com hospitalização, médicas e 
odontológicas, bem como a entidades que assegurem 
direito de atendimento ou ressarcimento de despesas 
da mesma natureza;

II – restringe-se aos pagamentos efetuados pelo 
contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de 
seus dependentes;

III – limita-se a pagamentos especificados e com-
provados, com indicação do nome, endereço e número 
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou 
no Cadastro Geral de Contribuintes – CGC de quem 
os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser 
feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efe-
tuado o pagamento;

IV – não se aplica às despesas ressarcidas por 
entidade de qualquer espécie ou cobertas por contra-
to de seguro;

V – no caso de despesas com aparelhos orto-
pédicos e próteses ortopédicas e dentárias, exige-se 
a comprovação com receituário médico e nota fiscal 
em nome do beneficiário.

§ 3o As despesas médicas e de educação dos 
alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em 
virtude de cumprimento de decisão judicial, de acordo 
homologado judicialmente ou de escritura pública a que 
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se refere o art. 1.124-A da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro 
de 1973 – Código de Processo Civil, poderão ser de-
duzidas pelo alimentante na determinação da base de 
cálculo do imposto de renda na declaração, observado, 
no caso de despesas de educação, o limite previsto na 
alínea b do inciso II do caput deste artigo. (Redação 
dada pela Lei nº 11.727, de 2008) (Produção de efeitos)
....................................................................................

Brasília, 26 de dezembro de 1995; 174º da Inde-
pendência e 107º da República. – FERNANDO HEN-
RIQUE CARDOSO – Pedro Pullen Parente.

Este texto não substitui o publicado no DOU de 27-12-1995

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

CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Emendas Constitucionais
Emendas Constitucionais de Revisão

ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS 
TRANSITÓRIAS

Atos decorrentes do disposto no § 3º do art. 5º

ÍNDICE TEMÁTICO

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

CAPÍTULO II 
Dos Direitos Sociais

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, 
a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segu-
rança, a previdência social, a proteção à maternidade 
e à infância, a assistência aos desamparados, na for-
ma desta Constituição. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 64, de 2010)
....................................................................................

Brasília, 5 de outubro de 1988. – ULYSSES GUI-
MARÃES, Presidente – Mauro Benevides, 1º Vice-Pre-

sidente – Jorge Arbage, 2º Vice-Presidente – Marcelo 
Cordeiro, 1º Secretário – Mário Maia, 2º Secretário 
– Arnaldo Faria de Sá, 3º Secretário – Benedita da 
Silva, 1º Suplente de Secretário – Luiz Soyer, 2º Su-
plente de Secretário – Sotero Cunha, 3º Suplente de 
Secretário – Bernardo Cabral.

LEI COMPLEMENTAR Nº 101,  
DE 4 DE MAIO DE 2000

Mensagem de veto

Estabelece normas de finanças pú-
blicas voltadas para a responsabilidade 
na gestão fiscal e dá outras providências.

O Presidente da República, faço saber que o 
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte 
Lei Complementar:

CAPÍTULO I 
Disposições Preliminares

Art. 1o Esta Lei Complementar estabelece normas 
de finanças públicas voltadas para a responsabilidade 
na gestão fiscal, com amparo no Capítulo II do Título 
VI da Constituição.
....................................................................................

SEÇÃO II 
Da Renúncia de Receita

Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo 
ou benefício de natureza tributária da qual decorra re-
núncia de receita deverá estar acompanhada de esti-
mativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício 
em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, 
atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias 
e a pelo menos uma das seguintes condições:

I – demonstração pelo proponente de que a re-
núncia foi considerada na estimativa de receita da lei 
orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afe-
tará as metas de resultados fiscais previstas no anexo 
próprio da lei de diretrizes orçamentárias;

II – estar acompanhada de medidas de compen-
sação, no período mencionado no caput, por meio do 
aumento de receita, proveniente da elevação de alí-
quotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou 
criação de tributo ou contribuição.

§ 1o A renúncia compreende anistia, remissão, 
subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em 
caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação 
de base de cálculo que implique redução discriminada 
de tributos ou contribuições, e outros benefícios que 
correspondam a tratamento diferenciado.
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§ 2o Se o ato de concessão ou ampliação do in-
centivo ou benefício de que trata o caput deste artigo 
decorrer da condição contida no inciso II, o benefício 
só entrará em vigor quando implementadas as medi-
das referidas no mencionado inciso.

§ 3o O disposto neste artigo não se aplica:
I – às alterações das alíquotas dos impostos pre-

vistos nos incisos I, II, IV e V do art. 153 da Constitui-
ção, na forma do seu § 1o;

II – ao cancelamento de débito cujo montante 
seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança.
....................................................................................

Brasília, 4 de maio de 2000; 179o da Independên-
cia e 112o da República. – FERNANDO HENRIQUE 
CARDOSO – Pedro Malan – Martus Tavares.

Este texto não substitui o publicada no DOU de 5-5-2000

(Às Comissões de Desenvolvimento Re-
gional e Turismo; e de Assuntos Econômicos, 
cabendo à última a decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 473, DE 2011 

Regulamenta o exercício da acupun-
tura. 

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o É livre o exercício da acupuntura em todo 

o território nacional, observado o disposto nesta Lei.
Art. 2o Para os efeitos desta Lei, acupuntura con-

siste na estimulação de pontos específicos do corpo, 
mediante o uso de agulhas ou de instrumentos não 
invasivos, a partir de diagnóstico energético-funcional 
realizado dentro dos marcos da medicina tradicional 
chinesa, com a finalidade de manter ou restabelecer o 
equilíbrio energético-funcional do organismo.

Art. 3o São considerados habilitados para o exer-
cício profissional da acupuntura:

I – os profissionais de saúde de nível superior por-
tadores de diploma de curso de pós-graduação 
em acupuntura em nível de especialização com 
um mínimo de um mil e quinhentas horas-aula, 
reconhecido pelo órgão competente;

II – os profissionais portadores de diploma de curso 
técnico ou superior em acupuntura expedido por 
estabelecimento de ensino reconhecido; e

III – os profissionais que comprovem o exercício da 
acupuntura por um período mínimo de cinco anos, 
até a data de publicação desta Lei.

Parágrafo único. Os profissionais referidos no 
inciso III terão o prazo de um ano, a partir da data de 

publicação desta Lei, para comprovar o efetivo exercí-
cio da acupuntura, na forma do regulamento.

Art. 4o A prática da acupuntura requer:

I – dos profissionais de saúde que atendam as condi-
ções especificadas no inciso I do art. 3º, o registro 
como especialista em acupuntura no respectivo 
conselho profissional; e

II – dos profissionais que atendam as condições espe-
cificadas nos incisos II e III do art. 3º, o registro, 
como acupunturista, no órgão competente, de 
acordo com o regulamento.

Art. 5o Os profissionais que, no exercício da acu-
puntura, causarem dano ao paciente ou que infringi-
rem normas éticas da profissão estarão sujeitos às 
penalidades previstas pelos respectivos conselhos 
profissionais e na legislação vigente, sem prejuízo das 
sanções civis ou penais cabíveis.

Art. 6o Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

O presente projeto de lei, que regulamenta o 
exercício da acupuntura, é fruto de diálogos realizados 
com o Sindicato de Acupunturistas e Terapias Orientais 
do Estado de São Paulo e com a Associação Nacional 
de Acupuntura e Moxabustão. 

Esta Proposição vem ao encontro das disposi-
ções da Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio 
Cultural Imaterial da Unesco, assinada pelo Governo 
Brasileiro em 3 de novembro de 2003 e promulgada 
por meio do Decreto no 5.753, de 12 de abril de 2006. 
Nesta convenção, o Brasil se comprometeu a adotar 
medidas de salvaguarda do patrimônio cultural imate-
rial, no qual a acupuntura milenar chinesa se insere, no 
sentido de fomentar estudos científicos e adotar me-
didas jurídicas, técnicas, administrativas e financeiras 
para estimular a criação ou o reforço de instituições de 
formação em gestão do citado patrimônio.

O texto ora apresentado toma por base emenda 
substitutiva oferecida em relatório elaborado pelo Se-
nador Flávio Arns ao Projeto de Lei do Senado no 480, 
de 2003, da Senadora Fátima Cleide, que foi arquivado 
ao final da legislatura passada. 

A Acupuntura, segundo suas associações de 
classe, é um método para estimular o organismo a 
melhorar sua função natural de reação contra as do-
enças. Ela consiste na inserção de agulhas especiais 
de ouro, prata ou aço inoxidável (tão finas como um 
fio de cabelo) em pontos específicos e em diferentes 
profundidades da pele. Essas agulhas têm a capaci-
dade de alterar condições fisiológicas e bioquímicas e, 
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assim, tratar uma ampla variedade de doenças. Para 
a Medicina Tradicional Chinesa, o homem é conside-
rado um sistema energético no qual corpo e mente 
são unificados, cada um influenciando e equilibrando 
o outro. Diferente da Medicina Ocidental que procura 
isolar e separar a doença da pessoa doente, a Medi-
cina Chinesa enfatiza uma abordagem holística, em 
que o homem deve ser tratado como um todo. As do-
enças mais comuns apresentadas aos acupunturistas 
são aquelas que se relacionam com alguma dor, por 
exemplo, artrite, dores nas costas, no pescoço, nos 
joelhos, nos ombros, tendinite e ciática.

Essa técnica milenar de intervenção em saúde 
e sua utilização tem se expandido de forma bastante 
acelerada em diferentes países. Nas últimas décadas, 
diversos estudos científicos foram realizados sobre a 
eficácia dessa abordagem terapêutica e os resulta-
dos positivos têm respaldado a crescente utilização 
e incorporação dessa técnica nos sistemas de saúde. 

Diante da experiência acumulada, que atesta os 
grandes benefícios dessa prática para a saúde pública, 
a Organização Mundial da Saúde (OMS) expressou o 
reconhecimento da importância de ampliar o acesso 
da população à acupuntura, principalmente por inter-
médio de sua incorporação à prática multiprofissional 
na atenção primária à saúde. Ao mesmo tempo, reco-
mendou aos Estados Membros a formulação de políti-
cas voltadas para a segurança e a competência técnica 
em seu uso, mediante a regulamentação e o controle 
dessa prática nos respectivos sistemas de saúde.

Como se trata de uma atividade que tem reper-
cussões importantes sobre a saúde e dada à crescente 
utilização da técnica em nosso meio, é preciso editar 
normas que disciplinem o exercício profissional da acu-
puntura no País. A necessidade de regulamentação da 
prática da acupuntura é inquestionável.

A presente proposta de regulamentação do exer-
cício da acupuntura se apóia, como disse, em relatório 
do Senador Flávio Arns, apresentado na Comissão de 
Assuntos Sociais, bem como em propostas do Sindicato 
de Acupunturistas e Terapias Orientais do Estado de 
São Paulo da Associação Nacional de Acupuntura e 
Moxabustão, que atualizam e aperfeiçoam a matéria.

Pela importância do tema para a saúde em nosso 
país, encareço aos meus colegas, Senadoras e Se-
nadores, que analisem e aprovem este projeto, com o 
fito de propiciar garantia do acesso aos tratamentos e 
prover segurança da população em relação ao exer-
cício da acupuntura.

Sala das Sessões, – Senador Eduardo Mata-
razzo Suplicy.

(À Comissão de Assuntos Sociais – de-
cisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 474, DE 2011 

Altera a Lei nº 6.015, de 31 de dezem-
bro de 1973, que dispõe sobre os registros 
públicos, e dá outras providências, a fim de 
aprimorar a disciplina relativa à cremação 
de cadáveres.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O Capítulo IX do Título II da Lei nº 6.015, 

de 31 de dezembro de 1973, passa a vigorar com as 
seguintes alterações:

“Art. 77. Nenhum sepultamento ou cre-
mação será feito sem a apresentação de cer-
tidão emitida pelo oficial do registro do lugar 
do falecimento, extraída após a lavratura do 
assento de óbito efetuado em vista do ates-
tado de médico, se houver no lugar, ou, em 
caso contrário, de duas pessoas qualificadas 
que tiverem presenciado ou verificado a morte.

Parágrafo único. Antes de proceder ao 
assento de óbito de criança de menos de 1 
(um) ano, o oficial verificará se houve registro 
de nascimento, que, em caso de falta, será 
previamente feito. (NR)

Art. 77-A. A cremação de cadáver somen-
te será feita daquele que houver manifestado 
a vontade de ser incinerado ou quando houver 
interesse da saúde pública.

§ 1º No caso de morte violenta, a cre-
mação só será realizada mediante autoriza-
ção judicial.

§ 2º No caso de cremação em decorrên-
cia de mera manifestação verbal de vontade, a 
certidão de óbito identificará o declarante que 
tenha assegurado que o falecido manifestou o 
desejo de ser cremado.

§ 3º Havendo necessidade de cremação 
por motivo de saúde pública, a autoridade sa-
nitária será competente para determinar a cre-
mação, ressalvado o disposto no § 1º.

§ 5º Em qualquer caso, não poderá ser 
realizada a cremação antes do decurso de 
vinte e quatro horas do falecimento.

§ 6º É vedada a dissipação das cinzas 
em locais públicos utilizados para o lazer da 
comunidade ou onde seja comum a aglome-
ração de pessoas.

§ 7º A autoridade sanitária estabelecerá 
o modelo de declaração de responsabilidade 
pelo traslado de cinzas decorrentes da crema-
ção de cadáver e também o respectivo termo 
de embarque e traslado.

 ..............................................................
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Art. 79.  ..................................................
I – o cônjuge, o companheiro ou a com-

panheira, a respeito de consorte ou filhos;
II – a pessoa maior de idade, a respeito 

de pai, mãe ou irmãos;
III – o parente mais próximo do falecido, 

na falta dos demais parentes relacionados 
neste artigo;

IV – a autoridade policial, a respeito de 
pessoa encontrada morta.

Parágrafo único. A declaração poderá 
ser feita por preposto, autorizando-o o decla-
rante por meio de documento em que cons-
tem os elementos necessários ao assento do 
óbito. (NR)

Art. 80.  .................................................
I – a hora, quando possível, e o dia, o 

mês e o ano do falecimento;
II – o lugar preciso do falecimento;
III – o nome completo do morto, o sexo, 

a idade, a cor, a naturalidade, a profissão e, 
quando possível, o endereço onde residia;

IV – o nome do cônjuge, se a pessoa fa-
lecida era casada, ou o nome do companheiro 
ou da companheira, se mantinha união está-
vel, acrescido das informações do cartório de 
casamento, no primeiro caso;

V – o nome do extinto ou da extinta, se 
a pessoa falecida era viúva, acrescido das in-
formações identificadoras do cartório de ca-
samento;

VI – a filiação;
VII – os nomes completos e as idades 

dos filhos, se houver;
VIII – informação se faleceu com testa-

mento conhecido;
IX – a especificação sobre o caráter na-

tural ou violento da morte, bem como sobre 
a causa conhecida, com nome completo dos 
atestantes;

X – o nome e endereço do crematório ou 
do local do sepultamento;

XI – o nome da pessoa a quem o crema-
tório deverá entregar as cinzas;

XII - informação sobre os bens deixados e 
a existência de herdeiros menores ou interditos;

XIII – o número de pelo menos um dos 
seguintes documentos da pessoa falecida:

a) inscrição no Programa de Integração 
Social (PIS) ou no Programa de Formação 
do Patrimônio do Servidor Público (PASEP);

b) inscrição no Instituto Nacional do Se-
guro Social (INSS);

c) inscrição em programa de benefício 
assistencial;

d) inscrição no Cadastro de Pessoas 
Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF);

e) carteira de identidade, com indicação 
da data de emissão e do órgão emissor;

f) título de eleitor;
g) certidão de nascimento ou de casa-

mento, com indicação do cartório, do livro e 
da folha em que foi lavrado o termo;

h) carteira de trabalho, com especifica-
ção da série, da data de emissão e do órgão 
emissor. (NR)

 ..............................................................
Art. 83. Quando o assento for posterior 

ao sepultamento ou à cremação, e na falta do 
atestado de médico ou de duas pessoas qua-
lificadas, assinarão, com a que fizer a declara-
ção, duas testemunhas que tiverem assistido 
ao falecimento, ao funeral ou à cremação e 
puderem atestar, por conhecimento próprio ou 
por informação que tiverem colhido, a identi-
dade do cadáver. (NR)

Art. 2º Fica revogado o §2º do art. 77 da Lei nº 
6.015, de 31 de dezembro de 1973, renumerando-se 
o atual §1º para Parágrafo único.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

A cremação de cadáveres no Brasil é disciplinada 
no capítulo IX da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 
1973, conhecida como “Lei dos Registros Públicos”, 
na parte que trata “do óbito”.

O presente projeto de lei tem por objetivo suprir 
lacunas dessa norma legal. Trata, esta iniciativa legis-
lativa, de matéria que já vinha sendo apreciada na Le-
gislatura anterior, mas que, em razão do seu término, 
o projeto foi arquivado por imposição do Regimento 
Interno do Senado Federal. Por se tratar de assunto 
de grande importância para a sociedade, e tendo em 
vista que o prazo regimental para o desarquivamento da 
proposição foi ultrapassado, decidimos reapresentá-lo.

Primeiramente, acrescenta-se à Lei dos Regis-
tros Públicos a referência à cremação para efeito de 
emissão de certidão do oficial de registro do lugar do 
falecimento, extraída após a lavratura do assento de 
óbito, bem como o requisito para que no assento do 
óbito conste o local da cremação, pois a lei só se refe-
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re ao local do sepultamento. Também, pelos mesmos 
motivos, quanto à emissão do assento após a crema-
ção, haja vista que a lei, de igual modo, só se refere 
a sepultamento.

Dá-se, ainda, um tratamento mais adequado ao 
tema, de maneira que a previsão de cremação, que 
se encontra apenas como parágrafo do art. 77, passe 
a constituir artigo autônomo, composto de parágrafos 
próprios, pelo qual será possível prever a necessidade 
de identificação do declarante que tenha assegurado 
a manifestação do falecido, em vida, de ser cremado, 
além de também poder ser prevista a competência da 
autoridade sanitária para determinar a cremação por 
motivo de saúde pública.

Além disso, procurou-se prever a indicação do 
nome do crematório e seu endereço, no atestado de 
óbito, assim como o nome daquele a quem tiverem 
sido entregues as cinzas.

Por fim, propõe-se que seja vedada a cremação 
antes do decurso de vinte e quatro horas, por questão 
de segurança quanto à eventual intenção de oculta-
mento de crimes, e, ainda, que também seja vedada 
a dissipação das cinzas em locais públicos onde seja 
comum a aglomeração de pessoas.

Por oportuno, a proposição adapta o texto legal 
aos novos tempos, suprimindo anacronismos existen-
tes, ao se referir a “chefe de família”, para efeito da 
obrigatoriedade de declaração do óbito, a fim de que 
qualquer um dos cônjuges ou companheiros sejam os 
responsáveis por essa declaração.

Pela importância desta matéria para a socieda-
de, contamos com o apoio dos ilustres pares para sua 
aprovação.

Sala das Sessões, – Senador Sérgio Souza.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 6.015, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1973

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

“CAPÍTULO IX 
Do Óbito

Art. 77. Nenhum sepultamento será feito sem 
certidão, do oficial de registro do lugar do falecimen-
to, extraída após a lavratura do assento de óbito, em 
vista do atestado de médico, se houver no lugar, ou 
em caso contrário, de duas pessoas qualificadas que 
tiverem presenciado ou verificado a morte. 

§ 1º Antes de proceder ao assento de óbito de 
criança de menos de 1 (um) ano, o oficial verificará se 
houve registro de nascimento, que, em caso de falta, 
será previamente feito. 

§ 2º A cremação de cadáver somente será feita 
daquele que houver manifestado a vontade de ser in-
cinerado ou no interesse da saúde pública e se o ates-
tado de óbito houver sido firmado por 2 (dois) médicos 
ou por 1 (um) médico legista e, no caso de morte vio-
lenta, depois de autorizada pela autoridade judiciária. 

Art. 78. Na impossibilidade de ser feito o regis-
tro dentro de 24 (vinte e quatro) horas do falecimento, 
pela distância ou qualquer outro motivo relevante, o 
assento será lavrado depois, com a maior urgência, e 
dentro dos prazos fixados no artigo 50. 

Art. 79. São obrigados a fazer declaração de 
óbitos: 

1º) o chefe de família, a respeito de sua mulher, 
filhos, hóspedes, agregados e fâmulos;

2º) a viúva, a respeito de seu marido, e de cada 
uma das pessoas indicadas no número antecedente;

3°) o filho, a respeito do pai ou da mãe; o irmão, a 
respeito dos irmãos e demais pessoas de casa, indica-
das no nº 1; o parente mais próximo maior e presente;

4º) o administrador, diretor ou gerente de qualquer 
estabelecimento público ou particular, a respeito dos 
que nele faleceram, salvo se estiver presente algum 
parente em grau acima indicado;

5º) na falta de pessoa competente, nos termos 
dos números anteriores, a que tiver assistido aos úl-
timos momentos do finado, o médico, o sacerdote ou 
vizinho que do falecimento tiver notícia;

6°) a autoridade policial, a respeito de pessoas 
encontradas mortas.

Parágrafo único. A declaração poderá ser feita 
por meio de preposto, autorizando-o o declarante em 
escrito, de que constem os elementos necessários ao 
assento de óbito.

Art. 80. O assento de óbito deverá conter: 
1º) a hora, se possível, dia, mês e ano do fale-

cimento;
2º) o lugar do falecimento, com indicação precisa;
3º) o prenome, nome, sexo, idade, cor, estado, 

profissão, naturalidade, domicílio e residência do morto;
4º) se era casado, o nome do cônjuge sobre-

vivente, mesmo quando desquitado; se viúvo, o do 
cônjuge pré-defunto; e o cartório de casamento em 
ambos os casos;

5º) os nomes, prenomes, profissão, naturalidade 
e residência dos pais;

6º) se faleceu com testamento conhecido;
7º) se deixou filhos, nome e idade de cada um;
8°) se a morte foi natural ou violenta e a causa 

conhecida, com o nome dos atestantes;
9°) lugar do sepultamento;
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10º) se deixou bens e herdeiros menores ou in-
terditos;

11°) se era eleitor.
12º) pelo menos uma das informações a seguir 

arroladas: número de inscrição do PIS/PASEP; número 
de inscrição no Instituto Nacional do Seguro Social - 
INSS, se contribuinte individual; número de benefício 
previdenciário - NB, se a pessoa falecida for titular de 
qualquer benefício pago pelo INSS; número do CPF; 
número de registro da Carteira de Identidade e res-
pectivo órgão emissor; número do título de eleitor; nú-
mero do registro de nascimento, com informação do 
livro, da folha e do termo; número e série da Carteira 
de Trabalho. 

Art. 81. Sendo o finado desconhecido, o assento 
deverá conter declaração de estatura ou medida, se 
for possível, cor, sinais aparentes, idade presumida, 
vestuário e qualquer outra indicação que possa auxiliar 
de futuro o seu reconhecimento; e, no caso de ter sido 
encontrado morto, serão mencionados esta circuns-
tância e o lugar em que se achava e o da necropsia, 
se tiver havido. 

Parágrafo único. Neste caso, será extraída a indi-
vidual dactiloscópica, se no local existir esse serviço.

Art. 82. O assento deverá ser assinado pela pes-
soa que fizer a comunicação ou por alguém a seu rogo, 
se não souber ou não puder assinar. 

Art. 83. Quando o assento for posterior ao enter-
ro, faltando atestado de médico ou de duas pessoas 
qualificadas, assinarão, com a que fizer a declaração, 
duas testemunhas que tiverem assistido ao falecimen-
to ou ao funeral e puderem atestar, por conhecimento 
próprio ou por informação que tiverem colhido, a iden-
tidade do cadáver. 

Art. 84. Os assentos de óbitos de pessoas faleci-
das a bordo de navio brasileiro serão lavrados de acordo 
com as regras estabelecidas para os nascimentos, no 
que lhes for aplicável, com as referências constantes 
do artigo 80, salvo se o enterro for no porto, onde será 
tomado o assento. 

Art. 85. Os óbitos, verificados em campanha, serão 
registrados em livro próprio, para esse fim designado, 
nas formações sanitárias e corpos de tropas, pelos 
oficiais da corporação militar correspondente, autenti-
cado cada assento com a rubrica do respectivo médi-
co chefe, ficando a cargo da unidade que proceder ao 
sepultamento o registro, nas condições especificadas, 
dos óbitos que se derem no próprio local de combate. 

Art. 86. Os óbitos a que se refere o artigo anterior, 
serão publicados em boletim da corporação e registra-
dos no registro civil, mediante relações autenticadas, 

remetidas ao Ministério da Justiça, contendo os nomes 
dos mortos, idade, naturalidade, estado civil, designa-
ção dos corpos a que pertenciam, lugar da residência 
ou de mobilização, dia, mês, ano e lugar do falecimento 
e do sepultamento para, à vista dessas relações, se 
fazerem os assentamentos de conformidade com o 
que a respeito está disposto no artigo 66. 

Art. 87. O assentamento de óbito ocorrido em 
hospital, prisão ou outro qualquer estabelecimento 
público será feito, em falta de declaração de paren-
tes, segundo a da respectiva administração, observa-
das as disposições dos artigos 80 a 83; e o relativo a 
pessoa encontrada acidental ou violentamente morta, 
segundo a comunicação, ex oficio, das autoridades 
policiais, às quais incumbe fazê-la logo que tenham 
conhecimento do fato. 

Art. 88. Poderão os Juízes togados admitir justi-
ficação para o assento de óbito de pessoas desapa-
recidas em naufrágio, inundação, incêndio, terremoto 
ou qualquer outra catástrofe, quando estiver provada 
a sua presença no local do desastre e não for possível 
encontrar-se o cadáver para exame. 

Parágrafo único. Será também admitida a justi-
ficação no caso de desaparecimento em campanha, 
provados a impossibilidade de ter sido feito o registro 
nos termos do artigo 85 e os fatos que convençam da 
ocorrência do óbito.“
....................................................................................

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania – decisão terminativa.)

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Os projetos que acabam de ser lidos serão 
publicados e remetidos às Comissões competentes.

A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pela 
ordem, Srª Presidente.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Pois não, Senadora Ana Amélia.

A SRA.. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Eu gostaria de que V. 
Exª me inscrevesse para uma comunicação inadiável.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – V. Exª é a primeira inscrita.

O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP) 
– Pela ordem.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Pois não, Senador Geovani.

O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Também gosta-
ria de me inscrever, como segundo inscrito, para uma 
comunicação inadiável.
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – V. Exª, Senador Geovani Borges, é o segundo 
orador inscrito.

Com a palavra, o Senador Cristovam Buarque, 
como primeiro orador inscrito, pelo tempo regimental. 
Em seguida, a Senadora Ana Amélia.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 
DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Srª Presidente, Srs. Senadores, Srªs Sena-
doras, tanto na vida quanto na política, o maior erro 
é não ver os erros, a maior dificuldade é não ver as 
dificuldades. E, hoje, estamos enfrentando em nosso 
País algumas dificuldades e vamos dizer alguns erros 
– falarei depois sobre isso – que não estamos vendo ou 
de que não estamos cuidando com o devido respeito e 
cuidado. Temos que fazer com que todos esses erros 
sejam vistos. Mas o mais grave é quando um governo 
perde apoio pelos acertos.

Estamos vivendo erros claros, como a falta de 
articulação entre nós no Congresso, a falta de articu-
lação nossa com o Poder Executivo e até a falta de 
convivência respeitosa entre nós e o Judiciário. Ou nós 
superamos essa dificuldade ou o Brasil vai enfrentar 
momentos muito graves.

Estou assustado como algumas pessoas, pelo 
menos de acordo com o noticiário, como certas pes-
soas responsáveis estão fazendo afirmações que são 
extremamente perigosas para o País.

Segundo o jornal, até mesmo se diz que a Pre-
sidenta Dilma pode não terminar o mandato. Isso não 
pode ser dito, falado, pensado nem sonhado. Mas, se-
gundo os jornais, têm pessoas com influência dizendo 
isso. Se a gente deixar que isso comece a permear, 
vamos perder o controle. Quando digo controle, não é 
o controle da máquina, não. É o controle do funciona-
mento das instituições.

Nós vivemos essa dificuldade, e essa dificulda-
de vem da falta de articulação. Quantas vezes aqui 
os líderes nos reúnem, discutem, falam conosco? E 
quantas vezes eles falam com as autoridades do Poder 
Executivo? E pior: estão levantando que a dificuldade 
que atravessa o Poder Executivo hoje, a Presidenta 
Dilma, do ponto de vista político, é porque está fazen-
do certo, uma faxina.

Quando a gente perde apoio por um erro, é fácil 
resolver: não comete o erro. Mas, quando a gente perde 
o apoio, Senadora Ana Amélia, por um acerto, aí fica 
difícil corrigir, já que parar o acerto para retomar apoio 
é uma tragédia porque perde a opinião pública intei-
ra. Continuar no acerto perdendo a base é um perigo 
muito grande. Talvez, o erro tenha sido lá atrás, quan-

do se fez uma base de apoio, Senadora Marta, com 
um número imenso de partidos e sem uma bandeira.

Não é problema haver quinze partidos, desde 
que tenha uma bandeira que unifique. Nós não tivemos 
essa bandeira para unificar todos esses partidos cujo 
número nem sei e que compõem a base de apoio, até 
porque, por falta de bandeira, tem partido que metade 
apoia e metade não apoia. A gente nem sabe quantos 
apoiam em função dos partidos.

Nós estamos numa posição difícil, Senadora 
Marta, e sei que a senhora deve compartir com isso. 
A Presidenta tem uma base de apoio caótica, sem 
uma bandeira, e está sendo punida por erros que está 
tomando, como demitir aqueles que são suspeitos de 
corrupção, embora não se justifiquem algemas em 
suspeitos. Algemas em criminosos eu acho que se 
justificam, sim; algemas em suspeitos, não.

Ao mesmo tempo, tem gente querendo desviar 
o debate. O debate que era feito em função de quem 
abre e se apropria de dinheiro do cofre está virando o 
debate sobre quem fecha as algemas. O fundamental 
ainda são os cofres. O grande erro não é ter usado al-
gema. O grande erro é ter aberto os cofres. Agora se 
a pessoa é suspeita, não dá para justificar o mesmo 
tratamento que se faz com alguém que foi condenado. 
Mas esse é um lado da questão.

O verdadeiro lado da questão é como a gente 
retoma uma articulação que possa dizer: “Presidente 
não é punido por acertos; Presidente é punido por er-
ros e não por acertos”. Nós precisamos articular entre 
nós: aqueles que pensam o País acima das suas si-
glas, aqueles que pensam o futuro acima do presente, 
aqueles que pensam as gerações adiante, nas eleições 
que a gente vai ter no ano que vem para prefeito.

Está na hora de este Senado decidir se quer 
ser apenas uma Casa de debates, denúncias, con-
tradenúncias e defesa ou se quer ser uma Casa onde 
se discute como manter as instituições funcionando, 
como não penalizar uma Presidente pelos acertos e 
como alertá-la dos erros. E hoje têm erros: têm erros 
de articulação, têm erros de convivência, têm erros de 
métodos, e a gente não está vendo como corrigir isso. 
Junte-se a essa crise de articulação política uma crise 
econômica de difícil solução, porque ela carrega um 
entranhado tão grande de interesses que, se a gente 
faz para uma coisa, Senador Geovani, não tem para 
outra; se a gente resolve uma coisa, não resolve outra.

Vejam que todo mundo fala da irresponsabi-
lidade dos bancos. Não dá para situar o problema 
da economia em cima dos bancos nem dizer que é 
irresponsabilidade; é ganância dos bancos. Agora, 
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não é só isso. A ganância dos bancos só se realiza 
pela voracidade dos que tomam empréstimos para 
comprar muito. É um casamento. É o casamento da 
ganância com a voracidade. Esse casamento só é 
possível pela leviandade e irresponsabilidade dos 
governos que não administram os limites dos bancos 
e os limites da voracidade do consumo. A gente sabe 
que essa voracidade do consumo tem uma razão no 
sentimento, na mentalidade, que é a mentalidade de 
consumir muito, portanto com as indústrias querendo 
vender muito. Então, juntem-se essa voracidade do 
consumo, essa ganância dos bancos, essa leviandade 
dos governos com a ânsia de lucro das indústrias, e 
estaremos numa situação difícil, por esse lado. Junte-
-se isso com a falta de articulação para encontrar al-
ternativa a essa crise e para fazê-la passar aqui como 
a grande bandeira, acima até mesmo dos partidos, 
a bandeira da Nação, e a gente estará numa situa-
ção muito difícil. Agora, junte-se tudo isso, Senadora 
Ana Amélia, antes de lhe conceder um aparte, ao fe-
chamento dos olhos das pessoas, sem querer ver a 
dificuldade, e estaremos numa tragédia.

Eu vim aqui sem trazer respostas para como fa-
zer a articulação, sem trazer a proposta detalhada de 
como enfrentar a economia. Eu vim aqui para tentar 
acordar cada um de nós para o fato de que o momento 
é muito grave. Eu já vinha sentindo isso, mas, quando 
hoje ouvi na rádio e, depois, vi que está nos jornais 
que um grande prócer próximo à Presidente alerta 
que pode ser que o mandato dela não termine, aí eu 
disse: “Não posso falar de outra coisa hoje. Tenho de 
tentar despertar”. Não vejo essa ameaça, mas vejo 
a preocupação muito grande por já ter gente falando 
uma coisa dessas.

Temos uma responsabilidade: a responsabilidade 
de fazer um trabalho aqui dentro que possa dar sus-
tentação aos acertos, mas cuidando para que esses 
acertos não tirem o poder da base nem a base do poder 
que a Presidenta tem. Talvez aí se deva construir uma 
base que diga que “nós não estamos preocupados em 
manter esses erros e vamos apoiar os acertos” e que 
“nesses acertos, apoiamos a Presidenta”.

É isso que eu tenho para dizer: tentar acordar, 
despertar.

Antes, passo a palavra à Senadora Ana Amélia.
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Serei bem 

rápida, porque o seu tempo já se esgotou, Senador 
Cristovam. O que V. Exª acaba de dizer apenas reforça 
a minha convicção de estar ao seu lado na iniciativa 
de dar, nesta Casa, um respaldo político à Presidenta 
Dilma Rousseff e uma sustentação a essas ações que 

ela está fazendo de moralização do serviço público. É 
fundamental. Lamentavelmente, ela tem uma maioria, 
mas é uma maioria desorganizada, porque cria mais 
dificuldades ainda. Partilho com V. Exª das preocupa-
ções do noticiário de hoje, mas também não perce-
bo que a gente vá aprofundar uma crise. O Governo, 
certamente, terá a sua capacidade para superar essa 
dificuldade interna na política e também externa des-
sa crise internacional. Cumprimento V. Exª pelo nível 
desse pronunciamento.

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

Concluo com uma frase, Senadora. Uma frase 
deve levar mais que os 12 segundos, mas é uma frase, 
na linha da Senadora Ana Amélia, que tem tido comigo 
constantes debates sobres este assunto.

Ninguém governa na democracia sem uma base 
de apoio...

(Interrupção do som.)

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 
DF) – Ninguém governa na democracia sem uma 
base de apoio, mas não vale a pena governar, tendo 
base de apoio, se for para cometer erros. Nós temos 
que saber como levar adiante os acertos, Senador 
Geovani, sem perder base de apoio, o que quer dizer 
que, talvez, seja necessário construir outra base de 
apoio, porque as bases de apoio não são fixas. Não 
errar para ter base de apoio e nem acertar, perden-
do sustentação necessária para manter um governo 
na democracia.

Era isso, Srª Presidente, que eu tinha para colocar.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Obrigada, Senador Cristovam Buarque, pelo 
forte apoio à Presidenta da República.

Com a palavra a Senadora Ana Amélia para uma 
comunicação inadiável. 

A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Para uma 
comunicação inadiável. Sem revisão da oradora.) – Srª 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nossos telespec-
tadores da TV Senado e ouvintes da Rádio Senado, 
tão sério quanto o que acabou de falar desta tribuna 
o Senador Cristovam Buarque é a questão relaciona-
da a um problema que é de saúde pública e também 
social. Trata-se da drogadição.

Ontem, em audiência na Câmara dos Deputados, 
a Secretária Paulina Duarte, da Secretaria de Política 
sobre Drogas, alertou para o corte de verbas para o 
combate ao crack na formulação do Plano Plurianual 
2012-2015.

Segundo a Secretária, a Secretaria precisaria 
de R$400 milhões para realizar as ações de com-
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bate a essa droga nos próximos quatro anos, mas, 
de acordo com informação do Deputado Reginaldo 
Lopes, do PT de Minas, da Comissão Especial de 
Políticas Públicas de Combate às Drogas, o Plano 
Plurianual 2012-2015 deve prever apenas a metade 
disso, R$200 milhões, para prevenção e tratamento 
de dependentes do crack.

Com esses recursos, não será possível cumprir 
a política de enfrentamento ao crack, lançada pelo 
ex-Presidente Lula em maio de 2009 e assumida pela 
Presidenta Dilma Rousseff durante a campanha elei-
toral, que previa a criação de 65 centros regionais, 
ligados a instituições de ensino superior, para a ca-
pacitação de profissionais de saúde e também para a 
realização de pesquisas.

Não é possível que o Plano Plurianual 2012-
2015 economize dinheiro que deveria ser investido no 
combate a este que, sem dúvida, é um dos maiores 
problemas sociais brasileiros e a principal causa de 
violência urbana e desagregação familiar em nosso 
País. Não são apenas as cracolândias de São Paulo, 
mas também em todas as cidades brasileiras; hoje o 
crack é uma praga que se alastrou em cidades pe-
quenas e médias em todo o País, Senador Geovani 
Borges.

Não podemos permitir que se repita o mesmo 
que aconteceu nos anos anteriores, como em 2010, 
quando o Plano Nacional de Enfrentamento ao Crack 
previa o valor de 400 milhões de reais, mas somente 
90 milhões foram empenhados, e apenas cinco milhões 
foram efetivamente pagos.

Amanhã eu estarei, aliás, em Cachoeirinha, Mu-
nicípio da Grande Porto Alegre, em uma comunida-
de terapêutica organizada pelo Prefeito Luiz Vicente 
da Cunha Pires, que entende muito desse assunto 
e que foi convidado também para participar de uma 
audiência pública sobre ex-dependentes que fazem 
esse trabalho.

Ainda sobre essa matéria, li também hoje a de-
claração do Ministro Alexandre Padilha, da Saúde, que 
compartilha com a tese de que é possível, sim, fazer 
o internamento compulsório, em casos excepcionais, 
de dependentes.

Queria informar a esta Casa que sou Relatora, 
na Comissão de Assuntos Sociais, de um projeto do 
Senador Demóstenes Torres que prevê o internamento 
do dependente em casos especiais, quando represente 
risco para o próprio dependente e também risco para 
quem está no seu entorno.

Essa matéria vai ser submetida a uma audiência 
pública com especialistas exatamente para abordarmos 
tecnicamente a questão.

Por fim, Srª Presidente, Srs. Senadores, uma 
questão extremamente relevante: ontem, o Ministro 
Carlos Lupi, do Trabalho, na Comissão de Assuntos 
Sociais, falou muito da necessidade de ampliação do 
quadro de fiscais do trabalho. Em 31 de outubro ven-
ce o prazo de concursados, e o Ministério vai ter que 
fazer, ano que vem, novo concurso.

Fazer novo concurso significa mais gasto. Se já 
há um concurso, já há aprovados, por que não apro-
veitá-los antes que o prazo da validade desse concur-
so expire? O Ministro concorda com essa teoria, que 
eu diria que é até meio acaciana, óbvia, como disse a 
Presidente Marta Suplicy. 

Nesse aspecto é que aplaudo a decisão do Su-
premo Tribunal Federal, que decidiu que os governos 
estadual, municipal e federal são obrigados a chamar 
quem passe em edital de seleção no número de va-
gas do edital. Esse assunto é extremamente relevante, 
julgando um recurso do Governo do Mato Grosso do 
Sul, ratificando a obrigação da administração pública 
de contratar todos os aprovados em concurso em nú-
mero equivalente ao do edital. 

Essa decisão, que tem repercussão geral e deve-
rá ser seguida por todos os órgãos da administração 
pública, estará regularizando a situação de milhares 
de candidatos que foram aprovados e classificados 
dentro das vagas do edital, mas que não estão ten-
do a oportunidade de assumir as suas funções por 
causa do término do período de validade do concur-
so, como citei, agora, dos fiscais e do próprio Banco 
Central do Brasil. 

“O Estado tem a obrigação de atuar com res-
ponsabilidade quanto às normas do edital e observar 
o princípio da segurança jurídica como guia de com-
portamento”, definiu o Ministro Gilmar Mendes.

Queria falar sobre isso, em função não só dos 
fiscais do Ministério do Trabalho, mas também, Srª 
Presidente, daqueles concursados do Banco Central 
do Brasil que também, da mesma forma, aguardam o 
aproveitamento, considerando que, no Banco Central, 
no ano que vem, uma parte significativa do quadro esta-
rá se aposentando, e há necessidade dessa renovação.

Muito obrigada, Srª Presidente.
Obrigada aos telespectadores da TV Senado, 

Srªs e Srs. Senadores.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Obrigada, Senadora Ana Amélia. Realmente 
esse é um problema a que o Executivo às vezes tem 
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que fazer face, mas fazer concurso e não chamar as 
pessoas gera também uma expectativa muito dura, 
porque muitos concursos são feitos com extrema di-
ficuldade.

Com a palavra o Senador Sérgio Souza, como 
orador inscrito.

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, primeiro eu 
gostaria de fazer um registro: ontem foi o aniversário 
da Polícia Militar do Estado do Paraná, que completou 
157 anos. Eu gostaria de parabenizar a Polícia Militar 
do Estado do Paraná, na pessoa do seu Comandante 
Geral, que é o Coronel Scheremeta.

Gostaria também de registrar que, ontem, tive-
mos, na Comissão de Agricultura do Senado Federal, 
a presença do Ministro Wagner Rossi, da Agricultura, 
que expôs, com muita clareza e tranquilidade, todos 
os pontos que a ele foram questionados. 

Quero parabenizar o Ministro. Por um requerimen-
to de nossa autoria, juntamente com o Senador Luiz 
Henrique e com o Senador Renan Calheiros, nós que 
somos da bancada do PMDB solicitamos a presença 
do Ministro para que esclarecesse todos os fatos ati-
nentes a qualquer irregularidade que possa haver na 
sua Pasta. Ele disse que todas as suspeitas e indícios 
já estão sendo investigados e que não se furtará a dar 
todos os esclarecimentos que a Nação assim exige de 
um Ministro da República. 

Mas venho à tribuna também, Srª Presidente, 
para dizer que, na semana passada, protocolei o meu 
primeiro projeto de lei neste Senado.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP. Fora do microfone.) – Parabéns, Senador.

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

É um projeto autorizativo, mas é uma questão 
que muito tem me preocupado, que é a exploração 
dos biomas brasileiros por ONGs estrangeiras e por 
estrangeiros.

Então, venho à tribuna do Senado nesta tarde 
anunciar que apresentei o PLS nº 440, que “autoriza 
o Poder Executivo a criar empresa pública para gestão 
do licenciamento de pesquisa nos biomas brasileiros, 
estabelece o monopólio das patentes originadas des-
sas pesquisas e dá outras providências”. 

A proposição que submeto à apreciação desta 
Casa tem o objetivo de preencher uma lacuna no nosso 
ordenamento jurídico no que se refere às pesquisas e 
patentes na área da biotecnologia. 

O PLS em questão procura contribuir para pôr 
fim à biopirataria nos biomas brasileiros e possibilitar 
que o Brasil possa ter maior controle e maior benefício 
econômico sobre os resultados da pesquisa biotecno-
lógica, ainda que tais pesquisas sejam realizadas por 
ONGs, organismos internacionais ou outros.

Em verdade, Srªs e Srs. Senadores, a biopirataria 
no Brasil começou logo após o nosso descobrimento 
pelos portugueses, em 1500, quando estes se apro-
priaram das técnicas de extração do pigmento verme-
lho do Pau Brasil, dominadas pelos índios, explorando 
o Pau Brasil, o que, aliás, chegou a causar o risco de 
sua extinção.

Desde então, são inúmeros os casos em que es-
trangeiros se apropriam de espécies nativas do nosso 
País para obter algum tipo de ganho.

Outro caso memorável de biopirataria, que inclu-
sive impactou de forma absoluta a nossa chamada era 
da borracha, foi o contrabando de setenta mil sementes 
de árvore de seringueira para a região de Santarém, 
no Pará, no ano de 1876. As sementes foram contra-
bandeadas para o Royal Botanic Garden, em Londres, 
e, após a seleção genética, levadas para a Malásia, 
África e outras regiões tropicais. Após algumas dé-
cadas, a Malásia passou a ser o principal exportador 
mundial de látex, trazendo prejuízos significativos para 
a economia brasileira.

Além dos exemplos citados, infelizmente existem 
tantos outros ao longo dos mais de quinhentos anos 
da existência do nosso País. Os biopiratas são mui-
tos. Fazem-se, geralmente, passar por turistas ou por 
cientistas, todos documentados, portando passaporte 
e até, em alguns casos, o aval governamental. Todos, 
no entanto, com intenções bem definidas, como a ex-
ploração e o tráfico de mudas, sementes, insetos e 
toda sorte de interesses em nossa farta biodiversida-
de, sempre se aproveitando da inocência e da carência 
social e econômica de nossa gente.

Desse modo, Srªs e Srs. Senadores e caros te-
lespectadores da TV Senado, a institucionalização de 
uma empresa pública para tratar especificamente da 
gestão da pesquisa nos biomas e das patentes delas 
originadas pode ser a verdadeira garantia de que o 
interesse nacional estará bem melhor protegido, em 
proveito do País e da sua população.

São vários os casos em que a biopirataria extra-
polou a ação de simples contrabando, para chegar ao 
absurdo das espécies genuinamente brasileiras pa-
tenteadas por empresas estrangeiras. Talvez o caso 
mais famoso seja o registro, pela empresa japonesa 
Asahi Foods, da fruta amazônica cupuaçu. O cupua-
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çu foi registrado no Japão em 1998, mas o Brasil só 
descobriu a patente quatro anos depois, quando uma 
cooperativa de produtores de doces foi impedida de 
exportar derivados da fruta com esse nome para a 
Alemanha. Algo inimaginável!

Felizmente, nesse caso, no ano de 2004, advo-
gados brasileiros obtiveram êxito em quebrar a patente 
no Japão. Mas, existem outros tantos exemplos: 

O açaí, que teve seu nome registrado no Japão, 
em 2003, mas, por causa de pressão de organizações 
não governamentais da Amazônia, o governo japonês 
acabou cancelando a patente; 

A andiroba, árvore de grande porte, comum nas 
várzeas da Amazônia. O óleo e o extrato de seus fru-
tos foram registrados pela empresa francesa Yves Ro-
ches, no Japão, na França, na União Européia e nos 
Estados Unidos, em 1999, e pela empresa japonesa 
Masaru Morita, em 1999;

A copaíba, outra árvore da região amazônica. 
Teve sua patente registrada pela empresa francesa 
Technico-flor, em 1993, e, no ano seguinte, na Organi-
zação Mundial de Propriedade Intelectual. A empresa 
norte-americana Aveda tem uma patente de Copaíba, 
registrada em 1999;

A espinheira santa é nativa de muitas partes da 
América do Sul e sudeste do Brasil. A empresa japonesa 
Nippon Mektron detém uma patente de um remédio que 
se utiliza do extrato da espinheira santa desde 1996. 

E assim vão tantos outros exemplos.
Daí a importância de incentivarmos todos os 

mecanismos de controle possíveis para a exploração 
biotecnológica daquela região. 

O PLS nº 440, de 2011, tem o objetivo de ser a 
mais importante ferramenta de controle nessa área. 
Para tanto, em seu art. 1º, determina que:

Art. 1º  Fica o Poder Executivo autori-
zado a criar empresa pública denominada 
Empresa para a Gestão do Licenciamento 
de Pesquisa no Bioma Brasileiro (BIOBRAS), 
com personalidade jurídica de direito privado 
e patrimônio próprio, vinculada ao Ministério 
do Meio Ambiente, com prazo de duração 
indeterminado.

Em seu art. 3º, o projeto estabelece a finalidade 
da nova empresa estatal, qual seja, a gestão do li-
cenciamento de pesquisas nos biomas brasileiros e o 
monopólio das patentes originadas dessas pesquisas. 

Srªs e Srs. Senadores, Srª Presidente, para a 
aprovação dessa matéria, conto, naturalmente, com 
a colaboração dos meus pares, para que possamos 
promover todos os aprimoramentos que assegurem os 

objetivos aqui aludidos e possamos proteger o bioma 
brasileiro da biopirataria internacional. 

Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Obrigada, Senador Sérgio Souza. Gostamos 
todos de escutá-lo pela relevância do projeto apre-
sentado, a questão da biodiversidade aqui no Brasil. 
Parabéns pelo pronunciamento.

Agora, com a palavra o Senador Luiz Henrique, 
que pediu pela Liderança.

O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC) – 
Srª Presidente, nos termos do requerimento que se 
encontra na Mesa, gostaria de solicitar a palavra como 
Líder do PMDB.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Senador, pela alternância, o senhor tem agora 
a palavra. Depois será o Senador Suplicy.

O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC. Pela 
Liderança. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, 
Senadora Marta Suplicy, Srªs e Srs. Senadores, já no 
fim do regime autoritário, penso que durante o Governo 
do General João Figueiredo, fomos convidados – eu 
era vice-líder do PMDB – para uma reunião no cha-
mado Forte Apache, onde se situa o Estado-Maior das 
Forças Armadas. O líder era o grande e extraordinário 
Deputado Federal Freitas Nobre. E nós, que éramos 
oriundos do Grupo Autêntico do MDB, vivíamos um 
período de idiossincrasia em relação aos militares, já 
que combatíamos um regime que, erroneamente, de-
nominávamos de regime militar. Na verdade, era um 
regime autoritário em que militares se sucederam na 
Presidência da República. 

Muito a contragosto, integrei a comitiva do MDB 
que esteve naquela reunião no Forte Apache. E lá, 
Srª Presidente, Srs. Senadores, obtivemos a maior 
surpresa. Ficamos estarrecidos, ficamos estupefatos 
com as transparências que nos eram apresentadas 
pelo General Chefe do Estado-Maior. Durante o cha-
mado regime militar, a participação orçamentária das 
Forças Armadas havia sido reduzida drasticamente.

Por que cito esse fato, Srª Presidente e Srs. Se-
nadores? Eu cito esse fato para expor a razão psico-
lógica dos militares. Eles reduziram a participação das 
Forças Armadas no Orçamento para dar exemplo, para, 
em sendo detentores do poder, não se beneficiarem 
ou se locupletarem com o poder, estabelecendo pri-
mazia das Forças Armadas na destinação dos recur-
sos orçamentários. 

Por que faço essa observação? Por que faço essa 
rememoração histórica?
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Porque o jornal Folha de S.Paulo, no exercício 
da sua função democrática de informar, função que tem 
sido exercida com grande patriotismo e com grande 
ganho para o País, alertando para os desvios, conde-
nando a corrupção, ressaltando a necessidade de que 
os governos sejam absolutamente transparentes, edi-
tou uma matéria, no dia 31 de julho, estampando, com 
destaque, em sua capa uma manchete: “Comandante 
do Exército vira alvo de investigação”. 

Refiro-me a esse fato não que o comandante do 
Exército, da Marinha, da Aeronáutica, V. Exª ou qualquer 
um de nós não esteja sujeito a qualquer investigação. 
Aliás, o regime democrático é o regime da transparên-
cia, e a transparência é exigível de todos nós.

Ocupo esta Tribuna, no entanto, Srª Presidente e 
Srs. Senadores, para ressaltar a figura do General Enzo.

O General Enzo Martins Peri, eu o conheço há 
muito anos.

Quando era oficial, o General Enzo era chama-
do por uma expressão que caracterizava o oficial que 
morava na caserna. O General Enzo é um homem es-
partano. O General Enzo é um comandante exemplar, 
é um homem de total idoneidade.

Eu o conheci e com ele convivi quando eu era 
Governador de Estado, e posso atestar aqui sua total 
lisura. Se alguém na tropa cometeu erros, não foi nem 
com a conivência e nem com a complacência, estou 
seguro disso, do General Enzo.

(A Srª Presidente faz soar a campainha.)

O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC) – 
Atendendo ao aviso de V. Exª, Srª Presidente, vou ter-
minar fazendo esse exercício de justiça a um brasileiro 
que é exemplo para todos nós, a um militar que honra 
a farda que veste, a um homem que eu considero aci-
ma de qualquer suspeita.

Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Obrigada, Senador Luiz Henrique.
Compartilho da opinião de V. Exª sobre o General 

Enzo, a quem também tive o privilégio de conhecer. 
Tenho por ele todo o respeito.

Como orador inscrito, concedo a palavra ao Se-
nador Eduardo Suplicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Srª Presidenta, Senadora Marta Suplicy, fui designado, 
na Comissão de Assuntos Econômicos, para relatar o 
Projeto de Lei da Câmara nº 176, de 2008, de autoria 
do Deputado Antonio Carlos Mendes Thame, que dis-
põe sobre a importação e o fornecimento de produtos 
sujeitos à Regulamentação Técnica Federal, e, hoje, 

encaminhei à Comissão de Assuntos Econômicos o 
meu relatório a respeito.

Considero uma proposição de extrema relevân-
cia que visa a contemplar uma reclamação recorrente 
da indústria brasileira, inclusive da Abimaq, da Fiesp 
e da Confederação Nacional da Indústria: a admissão 
de importações que não cumprem com normas e re-
gulamentos técnicos brasileiros, o que caracteriza con-
corrência desleal com os produtos nacionais.

A proposição do Deputado Mendes Thame está 
em perfeita sintonia com o Plano Brasil Maior, lançado 
no último dia 2 de agosto pela Presidenta Dilma Rous-
seff, e tem, entre seus objetivos, a defesa da indústria 
nacional e do mercado interno para inibir práticas pre-
datórias dos países exportadores, assim como estimular 
a exportação e a nossa defesa comercial – e saliento 
que feito em obediência às normas da Organização 
Mundial do Comércio.

O art. 1º do projeto veda a importação ou o for-
necimento de produto em desacordo com a Regula-
mentação Técnica Federal competente. O art. 2º de-
termina que a importação de produtos sujeitos a essa 
regulamentação, listados em regulamento, obedecerá 
ao regime de licenciamento não automático. O art. 3º 
faculta aos órgãos responsáveis pela Regulamentação 
Técnica Federal a atuação no recinto alfandegado em 
que o produto esteja armazenado para efeitos de com-
provação de atendimento às regulamentações técnicas 
por eles expedidas. O art. 4º estabelece a sistemática 
de fiscalização e as sanções a serem impostas nos 
casos em que o produto importado se apresente em 
desconformidade com a Regulamentação Técnica Fe-
deral, incluindo a aplicação de pena de perdimento do 
produto e, no caso de apresentação de documenta-
ção falsa ou declaração dolosa, a suspensão e can-
celamento do registro do importador. O art. 5º contém 
cláusula de vigência da lei.

Quero salientar que, uma vez tendo recebido a 
proposição do Deputado Mendes Thame, solicitei o 
parecer da Receita Federal, do Ministério da Fazenda. 
E a Secretaria da Receita Federal observou que havia 
alguns pontos que precisariam ser melhor aperfeiço-
ados para que pudesse ser levada em consideração 
aquela proposta. 

E felizmente recebi e agradeço a contribuição da 
Secretaria da Receita Federal, que colocou diversas 
sugestões que eu, então, acatei na íntegra. 

Para justificar a sua iniciativa, o Deputado Men-
des Thame argumenta que a multiplicação do fluxo de 
comércio exterior não comporta lacunas institucionais, 
não só para preservar a qualidade dos produtos, mas 
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também para evitar uma concorrência predatória e 
selvagem decorrente da invasão de mercadorias sem 
os padrões técnicos minimamente aceitáveis.

Ademais, segundo ele, se as especificações 
técnicas de qualidade e segurança são exigidas de 
produção nacional, não há qualquer razão para não 
se exigir que a produção importada também a elas 
se sujeite.

No que concerne ao mérito, julgamos pertinente 
e oportuna a proposição. De fato, não há justificativa 
para não submeter os produtos importados às mes-
mas exigências de licenciamento a que se sujeitam 
os fabricados no Brasil. O projeto, ao corrigir essa 
distorção, visa a proteger o consumidor, evitando que 
mercadorias inadequadas para o consumo cheguem 
às prateleiras do varejo. Além disso, impede que em-
presas nacionais sofram concorrência predatória de 
produtos estrangeiros, que, por não terem que obser-
var as mesmas regras e requisitos de qualidade e se-
gurança, podem ser colocados no mercado brasileiro 
a custos muito menores.

A proposição se alinha com o objetivo de diminuir 
a chamada “discriminação às avessas”. O direito do 
comércio internacional, com destaque para o acervo 
normativo da Organização Mundial do Comércio (OMC), 
condena a discriminação do produto importado em re-
lação ao eventual tratamento privilegiado proporciona-
do a produto similar produzido no mercado doméstico.

Trata-se de um dos pilares do sistema de con-
corrência do comércio mundial.

Considerando que o projeto em tela visa justa-
mente a evitar o inverso, infere-se que ele não afronta 
os acordos que regem o comércio internacional, além 
de evitar a discriminação aos produtos locais.

Ao longo da confecção do relatório, a Confe-
deração Nacional da Indústria – CNI, a Associação 
Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica – Abine, 
a Associação Brasileira de Indústria de Máquinas e 
Equipamentos – Abimaq, a Confederação da Agri-
cultura e Pecuária do Brasil – CNA e a Associação 
Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção – Abit 
manifestaram-se, em diversas ocasiões, favoravel-
mente à proposição do Deputado Mendes Thame. A 
Receita Federal do Brasil e o Ministério das Relações 
Exteriores também me enviaram notas técnicas acer-
ca do posicionamento desses órgãos sobre o PLC nº 
176, de 2008; e as proposições governamentais estão 
em harmonia com as preocupações empresariais – e 
aqui destaco as sugestões de aperfeiçoamento en-
viadas pela Receita Federal.

A primeira está associada ao licenciamento não 
automático e atuação durante o despacho aduaneiro; 
a segunda é vinculada à retenção da mercadoria nos 
casos em que não se considerem as hipóteses de apli-
cação da pena de perdimento do produto; as últimas 
implicam em melhorias que dispõem sobre a suspensão 
e o cancelamento do registro de importador.

Avaliei que essas proposições da Receita Federal 
do Brasil eram pertinentes e contribuiriam para alcan-
çar os objetivos do Deputado Mendes Thame, pelo o 
que acolhi essas ponderações sob forma de emendas 
no meu relatório.

Tendo em vista a globalização da economia bra-
sileira ou a sua inserção no mercado mundial e o con-
sequente aumento do fluxo de comércio internacional, 
já não era sem tempo que essa norma constasse do 
aparato legal que trata do comércio exterior no Brasil.

Solicito, Srª Presidenta, que possa ser anexada 
a cópia na íntegra de meu relatório ao meu pronuncia-
mento. E eu gostaria, Srª Presidenta, Senadora Marta 
Suplicy, de cumprimentá-la e de cumprimentar o Par-
tido dos Trabalhadores em São Paulo, que, desde o 
último final de semana, na sexta, sábado e domingo, 
passou a promover uma sequência de 36 reuniões nos 
diversos diretórios zonais do Município de São Paulo 
para ouvir os pré-candidatos, V. Exª, Marta Suplicy, o 
Ministro Fernando Haddad, os Deputados Jilmar Tatto 
e Carlos Zarattini e eu próprio. Estamos vendo ali uma 
interação muito construtiva de debates com os filiados, 
militantes e simpatizantes de nosso partido. Aqui, cum-
primento a direção municipal, o nosso Vereador An-
tonio Donato e todos aqueles que estão participando, 
em número muito significativo, dessas reuniões, de 
maneira que acredito constituir um exemplo de prática 
da democracia que o PT dá.

Muito obrigado.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DO 
SENADOR EDUARDO SUPLICY.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Venho à tribuna para 
anunciar que hoje encaminhei à Comissão de Assuntos 
Econômicos o meu relatório ao Projeto de Lei da Câ-
mara nº 176, de 2008, de autoria do Deputado Antonio 
Mendes Thame, que dispõe sobre a importação e o 
fornecimento de produtos sujeitos à Regulamentação 
Técnica Federal. É uma proposição de estrema relevân-
cia que visa a contemplar uma reclamação recorrente 
da indústria brasileira: a admissão de importações que 
não cumprem com normas e regulamentos técnicos 
brasileiros, o que caracteriza concorrência desleal aos 
produtos nacionais.
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A proposição do Deputado Mendes Thame está 
em perfeita sintonia com o Plano Brasil Maior lançado, 
recentemente, pela Presidenta Dilma Rousseff e que 
tem entre seus objetivos a defesa da indústria nacional 
e do mercado interno, para inibir práticas predatórias 
dos países exportadores, assim como estimular à ex-
portação e nossa defesa comercial.

O art. 1º do projeto veda a importação ou o for-
necimento de produto em desacordo com a Regula-
mentação Técnica Federal competente. O art. 2º de-
termina que a importação de produtos sujeitos a essa 
regulamentação, listados em regulamento, obedecerá 
ao regime de licenciamento não automático. O art. 3º 
faculta aos órgãos, responsáveis pela Regulamenta-
ção Técnica Federal, a atuação no recinto alfandegado 
em que o produto esteja armazenado para efeitos de 
comprovação de atendimento às regulamentações téc-
nicas por eles expedidas. O art. 4º estabelece a siste-
mática de fiscalização e as sanções a serem impostas 
nos casos em que o produto importado se apresente 
em desconformidade com a Regulamentação Técnica 
Federal, incluindo a aplicação de pena de perdimento 
do produto e, no caso de apresentação de documen-
tação falsa ou declaração dolosa, a suspensão e can-
celamento do registro do importador. O art. 5º contém 
cláusula de vigência da lei.

Para justificar sua iniciativa, o autor da propo-
sição argumenta que a multiplicação do fluxo de co-
mércio exterior não comporta lacunas institucionais, 
não só para preservar a qualidade dos produtos, mas, 
também, para evitar uma concorrência predatória e 
selvagem, decorrente da invasão de mercadorias 
sem os padrões técnicos minimamente aceitáveis. 
Ademais, segundo ele, se especificações técnicas 
de qualidade e segurança são exigidas da produ-
ção nacional, não há qualquer razão legítima para 
não se exigir que a produção importada também a 
elas se sujeite.

No que concerne ao mérito, julgamos pertinente 
e oportuna a proposição. De fato, não há justificativa 
para não submeter os produtos importados às mes-
mas exigências de licenciamento a que se sujeitam 
os fabricados no Brasil. O projeto, ao corrigir essa 
distorção, visa proteger o consumidor, evitando que 
mercadorias inadequadas para o consumo cheguem 
às prateleiras do varejo. Além disso, impede que em-
presas nacionais sofram concorrência predatória de 
produtos estrangeiros, que, por não terem que obser-
var as mesmas regras e requisitos de qualidade e se-
gurança, podem ser colocados no mercado brasileiro 
a custos muito menores.

A proposição se alinha com o objetivo de dimi-
nuir a chamada “discriminação às avessas”. O direito 
do comércio internacional, com destaque para o acer-
vo normativo da Organização Mundial do Comércio 
(OMC), condena a discriminação do produto impor-
tado em relação ao eventual tratamento privilegiado 
proporcionado a produto similar produzido no mercado 
doméstico. Trata-se de um dos pilares do sistema de 
concorrência do comércio mundial. Considerando que 
o projeto em tela visa justamente a evitar o inverso, 
infere-se que ele não afronta os acordos que regem o 
comércio internacional, além de evitar a discriminação 
aos produtos locais.

Ao longo da confecção do relatório, a CNI (Confe-
deração Nacional da Indústria), a ABINE (Associação 
Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica), a ABI-
MAQ (Associação Brasileira da Indústria de Máquinas 
e Equipamentos), CNA (Confederação da Agricultura 
e Pecuária do Brasil) e a ABIT (Associação Brasileira 
da Indústria Têxtil e de Confecção) manifestaram-se, 
em diversas ocasiões, favoravelmente à proposição 
do Deputado Mendes Thame. A Receita Federal do 
Brasil (RFB) e o Ministério das Relações Exteriores 
também me enviaram Notas Técnicas acerca do posi-
cionamento desses órgãos sobre o PLC 176, de 2008; 
posições governamentais que estão em hamronia com 
as preocupações empresariais.

Nesse sentido, destaco as sugestões de aperfei-
çoamento enviadas pela Receita Federal. A primeira 
está associada ao Licenciamento não automático e 
atuação durante o despacho aduaneiro, a segunda 
é vinculada à retenção da mercadoria nos casos em 
que não se considerem as hipóteses de aplicação da 
pena de perdimento do produto. As últimas implicam 
em melhorais que dispõe sobre a suspensão e o can-
celamento do registro de importador.

Avaliei que essas proposições da Receita Fede-
ral do Brasil eram pertinentes e contruibuiriam para 
alcançar os objetivos do Deputado Mendes Thame, 
pelo que acolhi essas ponderações, sob a forma de 
emendas, no meu relatório.

Tendo em vista a globalização da economia bra-
sileira e o conseqüente aumento do fluxo de comércio 
internacional, já não era sem tempo que essa norma 
constasse do aparato legal que trata do comércio ex-
terior no Brasil.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY EM SEU 
PRONUNCIAMENTO. 

(Inserido nos termos do art. art. 210, in-
ciso I, §2º, do Regimento Interno.)
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Obrigada, Senador Suplicy. 

Realmente, o Partido dos Trabalhadores dá essa 
possibilidade aos postulantes de fazer a disputa de 
forma bastante democrática.

Com a palavra o Senador Mozarildo... Um mo-
mento. (Pausa.) Se V. Exª prefere ficar mais para o final 
do dia, falará o Senador Geovani Borges, como orador 
inscrito, em permuta com o Senador Jayme Campos. 

Em seguida – já vou dizer para que possamos 
chamar – ao Senador Geovani Borges, temos o Sena-
dor João Vicente Claudino, inscrito, e o Senador Pedro 
Taques. Eu pediria aos dois para que já compareçam 
ao plenário. 

O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Srª Presidenta, Senadora Marta Suplicy, Srªs 
e Srs. Senadores, volto a esta tribuna para fazer breve 
registro sobre conjunto de temas que, ao fim e ao cabo, 
se unificam. Trata-se da importância do Município na 
estrutura organizacional do Brasil, do lançamento da 
Frente Parlamentar Mista de Regularização Fundiá-
ria Urbana e das mais recentes – sobretudo pertinen-
tes – queixas pelo abandono das fronteiras de nosso 
País. Na verdade, é uma fala que mistura elementos 
de contentamento e frustração. 

Primeiro, temos uma realidade. O Brasil, sendo 
um país de dimensões continentais, encontra na or-
ganização federativa o sistema que mais se adequa 
a essa grandeza territorial. O federalismo é, portanto, 
uma necessidade administrativa e política

A importância do Município para a vida do cida-
dão é indiscutível e a gestão municipal afeta direta-
mente o dia a dia e o bem-estar das pessoas muito 
mais do que as ações do Governo do Estado e do 
Governo Federal.

Se o prefeito faz uma boa gestão, as pessoas 
sentem logo o efeito positivo em suas vidas. Ao con-
trário, se o prefeito faz uma péssima gestão, a popula-
ção sofre na própria pele os efeitos perversos de uma 
administração desastrada. 

E aí vem nosso primeiro questionamento: as leis 
atuais ajudam os governantes na eficiência de sua 
gestão? Essas leis são importantes para o Município 
e para a sociedade?

Desde a promulgação de nossa Constituição, 
em 1988, que tem minha assinatura, novas leis foram 
aprovadas no sentido de melhorar a gestão pública, 
dando-lhe mais transparência e eficiência.

Na esfera administrativa, quando os próprios 
cidadãos cuidam diretamente de seus interesses no 
âmbito do Município e o Estado administra os inte-
resses comuns da região sob seu domínio constitu-
cional, a burocracia diminui de maneira significativa, 
os atos dos governos e fazem mais transparentes e 
o poder, quanto mais próximo do povo estiver, mais 
legítimo será.

Desse modo, os cidadãos poderão ter, com efi-
ciência, suas pretensões satisfeitas. Mas tanto nossa 
sociedade quanto nossa economia conservam muitos 
contrastes com realidades conflitantes e ideologias 
heterogêneas.

Isso posto, quero mencionar, de forma elogiosa, 
o lançamento da Frente Parlamentar Mista de Regu-
larização Fundiária Urbana.

Basicamente, um grupo de trabalho destinado 
a traçar políticas de regularização fundiária de ocu-
pações em áreas urbanas nos Municípios brasileiros.

Consolida, portanto, nossa fala inicial, no sentido 
de que coloca a sociedade civil no debate acerca das 
políticas de desenvolvimento urbano.

O nosso colega amapaense, Deputado Evandro 
Milhomen, à frente dessa iniciativa, diz tratar-se de 
um gigantesco passo na discussão da regularização 
fundiária no país. Torcemos para que seja.

Também dentro desse contexto, mesmo que sob 
outra ótica de preocupação, incluo a estagnação de 
cidades brasileiras de fronteira – caso de Oiapoque, 
num evidente e embaraçoso contraste com o dinamis-
mo de cidades gêmeas localizadas em países vizinhos.

Esse tema foi amplamente debatido nesta sema-
na na audiência pública promovida pela Subcomissão 
Permanente da Amazônia e da Faixa de Fronteira.

Narcotráfico, concorrência comercial, empobreci-
mento, abandono. Essas foram algumas situações des-
critas por diversos Senadores ali presentes, represen-
tando diferentes regiões, como o Senador Valdir Raupp, 
falando por Rondônia, e a nossa querida Senadora, 
aqui no plenário neste momento, Ana Amélia, falando 
por cidades fronteiriças do Rio Grande do Sul, como 
é o caso de Santana do Livramento, em contraponto 
com Rivera – com acento no e, porque a pronúncia 
nortista tem uma diferença no sotaque dos gaúchos – 
lá no Uruguai, com que faz fronteira.

Recentemente, também tive oportunidade de fa-
zer aqui um comparativo, falando sobre o Oiapoque, ao 
comentar sobre a ponte binacional, que liga o Amapá 
à Guiana Francesa.
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Do lado francês, já se vê delegacia, terminal de 
pedágio, alfândega, ruas asfaltadas, e o lado brasileiro 
permanece uma vergonha, só mato é lama no inverno 
e poeira no verão. 

O Oiapoque está parado, o comércio sem mo-
vimentação, lojas fechando, cidade suja, triste e com 
uma população que reivindica melhores condições de 
morar na cidade.

Então, vejam os senhores que o problema, guar-
dadas as proporções de uma e de outra realidade, se 
dá de forma praticamente igual. E a base onde todos 
esses problemas acontecem é justamente o Município.

É salutar, portanto, que se discuta o valor dessa 
célula. Tive a honra também de ser prefeito de uma 
cidade, senti na pele as dificuldades. Que se valorize 
e esquente o debate na Frente Parlamentar sobre as 
ocupações em áreas urbanas nos Municípios brasilei-
ros. Que se inclua nesse rol...

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Sena-
dor Geovani, V. Exª me permite um aparte?

O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP) 
– Pois não. Com muito prazer, ouço V. Exª, que tam-
bém tem o mesmo problema porque mora num Esta-
do com Municípios em áreas de fronteira. Ouço com 
muito prazer.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – V. Exª 
fez uma alusão à Comissão Permanente da Amazônia 
e da Faixa de Fronteira, que tenho a honra de presi-
dir. Estamos fazendo um diagnóstico da realidade da 
Amazônia e da faixa de fronteira, que vai, portanto, 
desde o seu Amapá até o Rio Grande do Sul, não 
que seja o extremo norte o Amapá; o extremo nor-
te é em Roraima no Monte Caburaí. Mas toda essa 
área de fronteira mais a Amazônia, e essa faixa de 
fronteira, é bom que todos os brasileiros entendam, 
são 150 quilômetros a partir da linha da fronteira, há 
um abandono generalizado. V. Exª está colocando 
aí um retrato do Amapá e que, às vezes, em alguns 
lugares da Amazônia é pior. Na parte, por exemplo, 
do Pará, vizinho ao seu Estado do Amapá e vizinho 
ao Estado de Roraima, é um deserto só, aberto ao 
narcotráfico, ao contrabando dos nossos minerais 
para fora, enfim todo tipo de ilícito, tráfico de drogas, 
venda de armas, tudo. E, no entanto, não há, efetiva-
mente, uma ação do Governo Federal nem condição 
dos governos estaduais e municipais de fazer frente a 
essa realidade. Quero, portanto, cumprimentar V. Exª 
pela abordagem do tema e dizer que devemos nós, 
da Amazônia, que somos 27 Senadores, nos unir e 
nos mobilizar para mudar essa realidade que já vem 

há tanto tempo sendo revelada. Apenas nesse tra-
balho da Subcomissão vamos fazer um diagnóstico 
e apresentar um projeto que seja um programa de 
desenvolvimento para essa região. 

O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP) 
– Agradeço o aparte de V. Exª, como amazônida nato, 
que conhece profundamente os nossos problemas. Mas 
quero incorporar suas palavras ao nosso pronuncia-
mento e aproveitar a oportunidade para me congratular 
com V. Exª para dizer do bom filho que é V. Exª, que 
esteve uns tempos ausente por estar dando assistência 
a sua genitora, que, graças a Deus, fez uma cirurgia 
no coração, que foi um sucesso total e, desta tribuna, 
quero dizer à sua genitora, que deverá daqui a pouco 
assistir a V. Exª também...

(Interrupção do som.)

O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP) 
– A Senadora Ana Amélia, do Rio Grande do Sul, 
extremo do sul, pediu um aparte. Eu pediria a V. Exª 
que me concedesse mais alguns minutos para eu ter 
a honra de ouvir as considerações dela, que vive em 
outro extremo. São duas realidades: uma da Amazônia 
e outra do extremo sul. 

Com a palavra a Senadora Ana Amélia.
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Cumprimen-

to V. Exª, Senador Geovani Borges, porque a questão 
do municipalismo é crucial no processo federativo 
brasileiro. A União concentra 60% da arrecadação, o 
Estado 20%, 23%, e o Município recebe o que resta 
disso. No entanto, é ali que as pessoas moram. Felicito 
V. Exª também por abordar a questão séria relaciona-
da à fronteira. Hoje, os gaúchos se beneficiam, claro, 
das compras dos chamados free shops inclusive em 
Rivera, citado por V. Exª, ao lado de Santana do Livra-
mento, uma cidade histórica. Aquela cidade faturou, 
em 2010, US$600 milhões em free shops. Por que o 
Governo brasileiro não autoriza também que do lado 
do Brasil, no território brasileiro, na mesma região, se-
jam instaladas essas lojas de comércio livre? Então, 
reforço o argumento de V. Exª dizendo que vamos, no 
Congresso, apoiar um projeto da Câmara, do Deputa-
do Marco Maia, que dá tratamento igualitário. Imagino 
que em seu Amapá isso também seria benéfico. Muito 
obrigada, Senador Geovani Borges, cumprimentando-o 
novamente pela iniciativa do pronunciamento.

O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP) 
– Agradeço o aparte de V. Exª, Senadora Amélia, e o 
incorporo, na íntegra, ao nosso pronunciamento. Sinto-
-me muito honrado por ser aparteado por V. Exª.
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Para concluir, minha querida Presidenta, Sena-
dora Marta Suplicy, abusando um pouco da sua gene-
rosidade, peço mais um minuto. 

Que se inclua nesse rol um olhar mais cuidadoso 
sobre as cidades fronteiriças, que, pela própria condição 
distanciada, muitas vezes – viu, Senador Mozarildo? 
– acabam ficando como terra de ninguém.

São temas complexos, distintos, que exigem 
mais tempo para se falar e certamente serão objeto 
de discussão minuciosa nessa tribuna e no âmbito 
das comissões. 

Por hoje, Srª Presidente, só desejo traçar um 
paralelo simples, mas que revela como uma e outra 
necessidades se incorporam e precisam, com urgên-
cia, serem priorizadas. 

Era o que tinha a dizer e agradeço, mais uma 
vez, a generosidade do tempo que V. Exª me conce-
deu na tarde de hoje. 

Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Obrigada, Senador Geovani Borges.
Agora, com a palavra o Senador Mozarildo, por 

permuta com o Senador João Vicente. E vou aprovei-
tar para chamar o próximo inscrito, que é o Senador 
Casildo, por permuta com o Senador Pedro Taques, e, 
em seguida, o Senador Ricardo Ferraço.

Com a palavra o Senador Mozarildo, pelo tempo 
regimental.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Srª Presidente, Senadora Marta Suplicy, Srs. 
Senadores, Srªs Senadoras, telespectadores e teles-
pectadoras da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, 
hoje é um dia daqueles em que tantas categorias de 
pessoas são homenageadas que fica difícil dizer qual 
devemos homenagear primeiro.

O certo é que o dia de hoje é dedicado ao advo-
gado, é considerado o Dia do Advogado, e eu tenho a 
honra de ter dois filhos que pertencem à carreira jurí-
dica, já são magistrados. Depois de advogar, fizeram 
concurso e são magistrados. Hoje também é o Dia do 
Magistrado. Coincidentemente, nós temos como ho-
menageados os advogados e os magistrados, que, 
junto com o Ministério Público, compõem o conjunto 
de pessoas fundamentais para que a justiça, a tão de-
sejada justiça, seja alcançada por todos.

Entre os advogados, quero fazer uma homenagem 
especial aos defensores públicos, porque esses são os 
advogados dos pobres. Eles são pagos pelo Governo, 

pelo Estado, como se diz, para defender aqueles que 
não têm como pagar um advogado.

Infelizmente – e eu fui Constituinte –, a nossa 
Constituição não está sendo cumprida no que tange 
aos Estados e à própria União dotarem as defenso-
rias públicas de pessoas, portanto de advogados e de 
auxiliares, em número suficiente para atender de fato 
àqueles que necessitam.

No que tange também aos magistrados, é im-
pressionante o volume de processos que se acumu-
lam na mesa de um juiz para que ele dê um despa-
cho, para, depois, chegar à oportunidade de dar uma 
sentença, cumprindo todo o ritual da lei. Mesmo com 
o avanço da tecnologia, mesmo com quase tudo hoje 
já sendo operado de maneira virtual, ainda assim é 
uma sobrecarga muito grande para o magistrado dar 
conta de tudo.

É verdade que, com os juizados especiais, com 
a busca dos acordos para não levar qualquer tipo de 
coisa pequena a ser submetida a uma decisão judi-
cial em primeira, em segunda e até em uma instância 
superior... 

Mas quero, portanto, homenagear aqui os advo-
gados, os magistrados de todo o País, mas especial-
mente os do meu querido Estado de Roraima, que é 
um Estado exemplar, nesse particular, no que tange à 
Defensoria Pública, não porque já tenhamos o número 
ideal, mas por já estarmos à frente de Estados impor-
tantes, como São Paulo e Santa Catarina. Proporcio-
nalmente falando, em termos de número de habitantes, 
estamos muito melhor no que tange à quantidade de 
profissionais e à estrutura de atendimento.

Mas, além desses dois profissionais, os advoga-
dos e os magistrados, também hoje se homenageiam 
os estudantes. Aliás, essa data foi instituída por Dom 
Pedro I exatamente porque houve um movimento no 
Convento de São Francisco para abrigar ali a facul-
dade mais próxima. Então, desde lá temos essa data 
consagrada aos estudantes.

Nós, no Senado, que temos, no mínimo 35 anos 
de idade – na verdade, a média é superior a 50 –, 
temos que pensar muito e trabalhar muito para que 
nossos estudantes possam ter condição de estudar 
de fato, de aprender de fato. Temos que lutar não só 
pela decantada universalização do ensino, isto é, por 
todos na escola. Mas todos em que escola? Que tipo 
de escola estamos oferecendo aos jovens, seja no en-
sino fundamental, seja no ensino médio, seja até no 
ensino superior? De fato, atingida essa meta de todos 
na escola, que parece já ter sido atingida pelo menos 
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em grande parte do Brasil, é preciso que lutemos para 
que todos estejam em escola de boa qualidade, onde, 
de fato, o jovem aprenda coisas práticas para sua 
profissão, coisas que possam ser úteis depois para o 
País, para o Município onde ele vive, para o Estado 
onde ele vive. E esses jovens é que serão os futuros 
dirigentes do País.

Então, é muito importante que nós que estamos 
munidos de um mandato popular nos debrucemos 
sobre essa questão e dediquemos mais espaço até a 
essa questão da educação, à questão do estudante, 
do que mesmo a outros programas assistenciais. Não 
que uma coisa exclua a outra, mas aprendi, como 
médico, que o fundamental é estabelecer priorida-
des. Não há dúvida de que até mesmo na frente da 
saúde está a educação. Alguém poderia perguntar 
por que. É um paradoxo que um médico diga que 
até mesmo na frente da saúde deve estar a educa-
ção. Simples, porque quem não recebeu educação 
não pode entender noções básicas de higiene, não 
pode, por exemplo, entender que é preciso lavar as 
mãos antes das refeições. Ele não sabe por que tem 
de escovar os dentes, por que tem de evitar certas 
atitudes que podem lhe causar doenças. Então, a 
educação está na frente.

Portanto, quero deixar isto como mensagem aos 
jovens: estudem! Estudem muito, porque não há ou-
tro caminho, seja para vencer no sentido de ter uma 
profissão, seja no sentido de ser útil à sociedade onde 
você vive.

Como eu disse, não sei qual seria a melhor or-
dem para homenagear as pessoas que hoje têm este 
dia para serem homenageadas. 

Hoje, também são homenageados os garçons. 
E aí pensamos nos garçons do Senado, nos garçons 
dos bares que frequentamos, dos restaurantes, naque-
le garçom, de uma música, que serve alguém que vai 
para a mesa do bar afogar as suas mágoas. Enfim, é 
um profissional que se dedica, em várias categorias, 
a servir bem. Hoje, já não existe mais aquele garçom, 
como se diz no popular, “pegado no laço”. Hoje, o gar-
çom faz de fato um curso, ele se aperfeiçoa, seja para 
servir adequadamente, seja para saber como manipu-
lar os alimentos ou as bebidas que serve, seja no trato 
da pessoa que ele atende. 

Então, Srª Presidente, quero dizer este 11 de 
agosto é importante, porque é um dia escolhido para 

homenagear categorias muito diferentes, mas que têm 
muito a ver com o dia a dia das pessoas.

Eu gostaria de terminar dizendo que, homenage-
ando os garçons, os advogados, os magistrados, que-
ro dar ênfase mesmo à homenagem aos estudantes, 
porque eles, sim, são aqueles que nos sucederão e 
que poderão fazer deste País um país melhor e mais 
justo, onde a corrupção não campeie tanto.

(A Srª Presidente faz soar a campainha.)

O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) – 
V. Exª me concede um aparte, Senador Mozarildo?

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) 
– Se a Presidente me permitir, com muito prazer, con-
cedo um aparte a V. Exª.

O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) – 
Serei breve, com a aquiescência da Presidência da 
Casa, Senadora Marta Suplicy. Senador Mozarildo 
Cavalcanti, quero me associar à homenagem que V. 
Exª faz hoje, 11 de agosto, Dia Nacional dedicado ao 
Advogado, às pessoas do Direito e, por extensão, aos 
estudantes. E V. Exª faz uma relação figurada com o 
nosso garçom que achei interessante. O garçom vai 
atender as pessoas que, muitas vezes, vão ao bar, vão 
afogar – achei interessante essa expressão de sentido 
figurado – as suas mágoas, os seus dissabores. Achei 
interessante isso. Por essa expressão,...

(Interrupção do som.)

(A Srª Presidente faz soar a campainha.)

O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) 
– ... por essa amplitude que, no sentido extraordi-
nário, V. Exª procura propugnar, quero me associar 
a essa homenagem de hoje ao Dia do Advogado, 
11 de agosto, um data nacional para essa comemo-
ração, incluindo os estudantes e também o garçom 
nesse universo que V. Exª está a pregar. Meus cum-
primentos, Senador!

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) 
– Agradeço o aparte de V. Exª.

Peço, Senadora Presidente, que autorize a trans-
crição das matérias que serviram para me guiar neste 
pronunciamento como parte integrante dele.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI 
EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inseridos nos termos do art. 210, inciso 
I, § 2º, do Regimento Interno.)
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Com certeza. V. Exª será atendido na forma 
do Regimento.

Parabenizo também os advogados pelo seu dia.
Com a palavra o Senador Casildo Maldaner em 

permuta com o Senador Pedro Taques.
Já aproveito para chamar ao plenário o Senador 

Ricardo Ferraço e, em seguida, os Senadores Bene-
dito de Lira e Pedro Taques.

Com a palavra, o Senador Casildo Maldaner.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 

SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Senadora Marta Suplicy, nossa Vice – Presi-
dente do Senado exercendo as funções de Presidente 
do Senado Federal, nobres colegas, antes de entrar 
no tema que desejo abordar nesta tarde, eu gostaria 
de destacar um assunto de relevância.

Na próxima semana, apresentaremos, na Co-
missão de Assuntos Econômicos, parecer de nossa 
autoria ao Projeto de Lei do Senado nº 31, de 2009, 
de autoria do Senador Sérgio Zambiasi.

O texto prevê a isenção de restrições de trans-
ferências federais para as áreas de educação, saúde 
e assistência social para Estados, Distrito Federal e 
Municípios.

Na Comissão de Assuntos Econômicos, eu pre-
tendo relatar um projeto nessa linha e vou apresentar 
uma emenda incluindo não só essa parte em relação 
à educação, às questões no campo social, mas tam-
bém as verbas relacionadas à Defesa Civil. Quando 
entra em pauta a Defesa Civil, nós também queremos 
incluí-la para que não possa sofrer restrições, para 
que haja também a isenção dessa demanda dos ór-
gãos do Governo Federal em relação aos Estados e 
aos Municípios.

A atual legislação impede os entes com registro 
de inadimplência no Cadin – Cadastro Informativo de 
Créditos não Quitados do Setor Público Federal – ou 
no SIAF – Sistema Integrado de Administração Fi-
nanceira do Governo Federal – de receberem esses 
repasses essenciais para a população, que não pode 
ser penalizada.

Como Relator, estamos incluindo no texto a am-
pliação dessa salvaguarda também aos repasses às 
ações de Defesa Civil, tendo em vista sua importância 
e urgência. Nesses momentos que normalmente são 
críticos e de desespero, a lei não pode ir de encontro 
ao bem-estar da sociedade.

Então, estou fazendo essa comunicação por en-
tender ser de vital importância a inclusão, junto com a 
questão da educação e da área social, desse assunto 
relacionado à Defesa Civil. Ninguém deseja, mas os si-
nistros, muitas vezes, aparecem com imprevisibilidade.

Feito isso, nobre Presidente e caros colegas, 
o Brasil, por vezes, revela-se um País de contrastes. 
Um cenário que nos enche de esperança e satisfação 
acaba por revelar carências ocultas. Essa situação é 
evidenciada quando comparamos os dados da queda 
nos índices nacionais de desemprego com as dificul-
dades de alguns setores na contratação de mão de 
obra qualificada, observados em pesquisa recente.

No mês junho último, segundo dados do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística, a taxa de empre-
go no País ficou em torno de 6,2% – em 2002, ela era 
de 11,6%. Somente no ano de 2010, o Ministério do 
Trabalho e Emprego anunciou a criação de 2 milhões 
e 860 mil empregos no País.

Para fins de comparação, os Estados Unidos estão 
a se debater com o preocupando índice de 9,2% sem 
ocupação no mês de junho – informações do Escritório 
de Estatísticas do Trabalho norte-americano. A União 
Europeia, que também passa por um momento econô-
mico extremamente preocupante, tem um percentual 
médio 9,4% de déficit em seu mercado de trabalho. Em 
particular, Portugal tem 12,2%, e a Espanha ostenta 
alarmantes 21% de pessoas em busca de emprego. 
A conclusão irrefutável é que o País vive um cenário 
econômico vicejante, que ainda nos reserva muito es-
paço para o crescimento.

O programa Brasil Maior, lançado pelo Governo 
Federal, dará impulso à indústria nacional, estimulan-
do ainda mais a geração de emprego, como comentei 
ontem nesta tribuna.

É justamente o setor industrial que nos traz um 
alerta da maior importância. Recente pesquisa realizada 
pela Confederação Nacional da Indústria, a CNI, chama 
atenção para o chamado “apagão de mão de obra”.

A CNI ouviu 1.616 empresas, entre pequenas, 
médias e grandes, em 26 diferentes setores de atuação, 
no período de 3 a 26 de janeiro deste ano. Os dados 
revelam que 69% dos consultados enfrentam dificulda-
des com a falta de trabalhador qualificado. Vejam bem, 
quase 70% têm problema de mão de obra qualificada.

Presenciei, em Santa Catariana, Estado com uma 
indústria forte e descentralizada, distribuída por todo o 
nosso território, empresas que precisam anunciar em 
carros de som as vagas disponíveis, oferecendo todo 
o tipo de benefícios, tamanha a dificuldade.

Algumas tiveram que “importar” trabalhadores de 
outros Estados – isso vem acontecendo.

Essa carência de qualificação impacta direta-
mente a competitividade das empresas brasileiras, 
afetando sua produtividade e qualidade.

Para dirimir o problema, 78% dos entrevistados 
têm apostado na capacitação na própria empresa – 
considerando as que possuem mecanismos para tal. 
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A indústria catarinense é repleta de experiências bem 
sucedidas nesse sentido.

A maior parte delas utiliza-se da vasta estrutura 
do Senai – Serviço Nacional de Aprendizagem Indus-
trial. São 28 diferentes setores sendo apoiados por 
meio da formação de recursos humanos e da presta-
ção de serviços, como assistência ao setor produtivo, 
de laboratório, pesquisa aplicada e informação tecno-
lógica. É o maior complexo de educação profissional 
da América Latina, com departamentos regionais em 
todos os Estados da Federação.

Não podemos olvidar o esforço empreendido pelo 
Ministério do Trabalho, que estabeleceu um extenso 
Plano Nacional de Qualificação Profissional, inclusive 
com atendimento direcionado a demandas específicas 
a cada região do País.

A difusão das escolas técnicas e dos Centros de 
Formação Tecnológica, os Cefet’s, aliados ao ProUni, 
que tem oferecido oportunidade de acesso ao ensino 
superior para milhões de brasileiros, também desem-
penham papel fundamental.

A consulta feita pela CNI trouxe ainda uma re-
velação sobre a qual devemos nos debruçar: a maior 
dificuldade enfrentada pelas empresas no momento 
de capacitar seus funcionários é a baixa qualidade em 
sua educação básica – por incrível que pareça. Através 
dessa pesquisa a gente denotou que há um problema 
de educação básica em relação a isso.

Então, trago essas reflexões, nobres colegas, 
para dar especial relevo à importância da educação 
como princípio básico, primaz, para o desenvolvimento 
de uma nação.

(A Srª Presidente faz soar a campainha.)

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 
SC) – Encerrarei em seguida, nobre Presidente.

Ainda que todos os vetores econômicos sejam 
positivos, que os ventos continuem soprando a nosso 
favor, não teremos solidez para sustentar crescimento 
de longo prazo senão apoiados numa política vigorosa 
de educação, do nível básico ao superior, acessível a 
todos os brasileiros. A verdadeira inclusão social, no-
bres colegas, só é completa quando aliada à educação.

Então, nessa pesquisa, denotamos que há ne-
cessidade de, cada vez mais, reforçar a questão do 
ensino fundamental, a questão do ensino médio até o 
superior também, para nós enfrentarmos esse setor. 

Em algumas áreas do nosso País,...

(Interrupção do som.)

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 
SC) – ...o setor de produção, de geração, o setor do 
campo industrial e alguns setores... Inclusive eu, ainda 
ontem, num debate com o Ministro do Trabalho Carlos 

Lupi, numa audiência pública, reafirmei isto, de acordo 
com a pesquisa: há que se fomentar, há que se reforçar 
a qualificação de mão de obra, pois, em vários setores 
do Brasil, ainda há uma procura e existe deficiência 
nesse setor. 

Por isso eu trago essas reflexões na tarde de 
hoje, para nos prepararmos cada vez mais para en-
frentar essa demanda, a fim de que essa mão de obra 
não seja tão nômade no Brasil inteiro, seja mais esta-
cionária, e consigamos com isso atender os diversos 
setores do País. 

São as considerações, nobre Presidente e ca-
ros colegas, que não poderia deixar de fazer na tarde 
de hoje.

Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Obrigada, Senador Casildo Maldaner.
Com a palavra o Senador Ricardo Ferraço.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Srª Presidente desta sessão, Senadora Marta 
Suplicy, Sras Senadoras, Srs. Senadores, brasileiras 
e brasileiros que nos acompanham aqui pela nossa 
TV Senado, tenho procurado refletir, nos últimos dias, 
sobre essas sucessivas crises institucionais que vive 
a República brasileira. E procurei, com base nesses 
raciocínios, colocar no papel uma reflexão, uma aná-
lise acerca da conjuntura política vivida pelo nosso 
País e a necessidade, a meu juízo, de incorporamos 
à vida política brasileira, à rotina política brasileira no-
vos métodos que possam inaugurar uma nova forma 
no tratamento do interesse da coisa pública. 

A minha reflexão tem a ver com as lições que 
essa crise institucional sucessiva devem trazer  – re-
flexão não apenas do Senado Federal, mas julgo que 
do Congresso brasileiro e da sociedade, Senadora Ana 
Amélia. Essa crise deve sinalizar lições. Nada aconte-
ce por acaso, por sorte ou por azar. Se, em nossa vida 
pessoal, colhemos frutos de nossas próprias escolhas, 
o mesmo vale para a vida pública de um país ou para 
os rumos de uma administração pública, seja ela mu-
nicipal, seja ela estadual, seja ela federal. 

A opção feita a partir de 1985, que, no tempo, 
vem-se deteriorando em razão daquilo que se chama 
de presidencialismo de coalizão ou mesmo de go-
vernabilidade a todo e qualquer custo, trouxe para a 
democracia brasileira benefícios, mas também proble-
mas e desafios que precisam ser superados. A relação 
puramente pragmática entre o Executivo e os partidos 
políticos tem garantido, com efeito e resultado, a am-
pliação da base de sustentação parlamentar e aquilo 
que se chama no Brasil de governabilidade. Isso não é 
pouco, até porque a história registra inúmeros momen-
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tos de paralisia política exatamente em decorrência de 
conflitos entre Executivo e Legislativo, com enormes 
prejuízos para a sociedade brasileira. 

A governabilidade, como se banalizou, se faz ain-
da mais importante numa época em que a informação 
circula em tempo real e em que é preciso dar respostas 
rápidas às várias demandas, aos vários projetos de in-
teresse do País. E é inegável que o processo legislativo 
é complexo, é lento, é prolixo. Aliás, já pude aqui me 
manifestar, em outras ocasiões, sobre a necessidade 
de tornarmos mais ágil, mais simples e mais eficaz o 
processo legislativo e as decisões do Senado Federal. 
Não é por menos que o próprio Judiciário tem tomado 
por vezes a frente de decisões legislativas que cabe-
riam, em princípio, ao Congresso Nacional.

Mas o mesmo presidencialismo de coalizão que 
vem garantindo a governabilidade do País tem, se-
guramente, esvaziado o protagonismo do Congresso 
Nacional e do Senado da República. Mais que isso, em 
nome da governabilidade, optamos por um pragmatis-
mo que tem chegado ao limite da irresponsabilidade 
e da inconseqüência em função do patrimonialismo e 
de um aparelhamento partidário dos cargos de con-
fiança em detrimento da necessária meritocracia na 
ocupação dos cargos públicos.

Sabemos todos, Sr. Presidente, que as negocia-
ções que garantem o apoio parlamentar nem sempre são 
exatamente as republicanas e podem acabar compro-
metendo a gestão e os resultados da máquina pública.

É o que podemos comprovar à luz dos últimos 
acontecimentos, das últimas denúncias que têm ocu-
pado as manchetes da mídia brasileira.

Se podemos tirar uma lição da atual crise política, 
essa lição é que o modelo do presidencialismo de coa-
lizão ou da governabilidade a todo e a qualquer custo, 
que fundamenta, e tem fundamentado, e tem fundado 
nossa democracia, está esgotado e abre brechas para 
o descaminho e para a falta de resultados na adminis-
tração pública. A governabilidade do País precisa ser 
estabelecida com base em outros moldes, em outros 
métodos, não mais no poder apenas partidarizado.

O legítimo e adequado, evidentemente, seria que 
as coalizações partidárias que sustentam um governo 
fossem formadas a partir de compromissos claros em 
torno de um programa comum, de um projeto nacional 
que priorizasse o interesse público – o que, lamenta-
velmente, nem sempre acontece.

Não temos outro caminho senão a profissionali-
zação da gestão pública. E não estamos defendendo, 
aqui, um governo formado apenas por burocratas, não. 
A indicação partidária é perfeitamente legítima, desde 
que atenda a critérios éticos e de competência técni-
ca. É bom frisar que um nome técnico não significa, 

de per se, necessariamente, garantia de honestidade 
e garantia de correção.

E seria um erro grosseiro, tosco, associar auto-
maticamente denúncias de corrupção a indicações 
políticas.

Repito: mérito e ética são critérios essenciais para 
o preenchimento de qualquer cargo de confiança. A 
transparência nas indicações também precisa, a meu 
juízo, ser um imperativo. 

A atual crise nos dá ainda a oportunidade de 
pressionar, mais uma vez, o número excessivo de 
cargos comissionados no setor público – um número 
escandaloso, em bom português.

Na hora de montar o seu governo e negociar 
apoios, aqui e ali, um presidente da República em 
nosso País tem mais de 20 mil cargos de confiança à 
disposição. Repito: mais de 20 mil cargos que dispen-
sam o filtro do concurso público e fazem a festa de 
muitos apadrinhados aqui e ali.

Para se ter uma ideia, na França e na Alemanha, 
o número de cargos de confiança no Executivo quando 
um presidente ou um primeiro-ministro alcança o prin-
cipal posto de governança gira em torno de 500 comis-
sionados; lá na Alemanha, 500 cargos comissionados; 
aqui no Brasil, mais de 20 mil cargos comissionados.

Reduzir, portanto, o inchaço da máquina públi-
ca não é apenas cortar gastos desnecessários, mas 
colocar um freio no aparelhamento desmedido do 
Estado. É permitir um controle mais eficiente da ges-
tão pública. É devolver, em síntese, o Estado a seus 
verdadeiros e legítimos donos, a sociedade brasileira, 
os contribuintes, que pagam elevados impostos na ex-
pectativa de políticas públicas eficazes, que atendam 
às suas necessidades.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 
– Já caminho para o encerramento, Sr. Presidente.

É fato que, nos últimos anos, houve um avanço 
na fiscalização e transparência dos gastos públicos. 
Mas é óbvio que temos muito, muito a caminhar. 

A debilidade dos mecanismos de acompanha-
mento e controle internos e externos ainda é um pro-
blema grave. O diagnóstico da Transparência Brasil 
é que esses mecanismos funcionam mal e de forma 
desordenada.

Os últimos acontecimentos comprovam a inexis-
tência de mecanismos preventivos de controle capa-
zes de evitar desvios, fraudes, gastança excessiva e 
desperdícios no setor público.

Os problemas só costumam ser identificados com 
atraso, depois de se perderem rios de dinheiro público. 
Na verdade, desvios e fraudes costumam ser identi-
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ficados e investigados só depois de virarem notícia e 
abrirem uma crise política.

Encerro este meu pronunciamento, esta breve 
reflexão com uma pergunta, que faço a mim e faço 
coletivamente:

Vamos ter que viver quantas crises para chegar à 
conclusão de que o atual modelo de presidencialismo 
de coalizão ou de governabilidade a todo e qualquer 
custo está esgotado?

Quantas crises serão ainda necessárias para 
concluirmos que alianças entre partidos que não têm 
por base um projeto comum de governo abrem espaço 
para o aparelhamento do Estado e fecham as portas 
para a necessária e inadiável profissionalização da 
gestão pública?

É essa a reflexão, Sr. Presidente, Srs. Sena-
dores, Srªs Senadoras, que trago ao Plenário desta 
Casa, para que possamos, a respeito dessa reflexão, 
caminharmos para a busca de novos caminhos mais 
robustos e mais sólidos que possam fazer com que a 
vida pública possa ser uma atividade que nos dê honra 
e garantia de dignidade e de integridade nas ações e 
no exercício diário.

Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, 
Srªs e Srs. Senadores.

Durante o discurso do Sr. Ricardo Ferra-
ço, a Sra. Marta Suplicy, 1º Vice-Presidente, 
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Paulo Paim.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Meus cumprimentos a V. Exª pelo seu pronunciamento, 
Senador Ricardo Ferraço, que faz uma reflexão sobre 
a crise e, consequentemente, numa visão internacio-
nal e nacional, porque uma coisa acaba contagiando a 
outra se não tivermos o cuidado que V. Exª está dando 
neste momento como alerta.

Meus cumprimentos pelo pronunciamento.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO) 

– Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Pois não.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO) 

– Peço a palavra para falar pela Liderança da Minoria 
do PSDB, por favor.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Senador Ataídes Oliveira está com a palavra 
neste momento, pela Liderança da Minoria.

O Senador Ataídes Oliveira tem o tempo para o 
seu pronunciamento. Em seguida, o Senador Bene-
dito de Lira. 

O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO. 
Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Obrigado, 

Presidente. Cumprimento todos os nossos Senadores 
e Senadoras, nosso Presidente.

Retorno novamente a esta tribuna para esclarecer 
e para informar, como sempre, nestes últimos dias, aos 
nossos empresários, aos trabalhadores, à imprensa e 
ao povo brasileiro sobre o Sistema S.

Mas, interessante, Presidente, ontem, após eu ter 
me ausentado deste plenário, ouvi um colega dizendo 
que, a respeito do Sistema S, tudo o que eu tenho dito 
não passava de um preconceito. Preconceito.

Interessante, Presidente, que números, para mim, 
é real. Eu nunca ouvi alguém chamar números de pre-
conceito, mas ontem eu ouvi. Quando venho a esta 
tribuna para esclarecer sobre o Sistema S, eu venho 
com números, e números é real. Já dizia o nosso Pre-
sidente Itamar Franco que os números não mentem. 
As pessoas maldosas é que os alteram.

Quero dizer que no mês de maio, se não me fa-
lha a memória, durante a comemoração dos 102 anos 
do ensino técnico, estive aqui nesta tribuna. Não me 
lembro se V. Exª ou o nosso Presidente estavam nes-
sa comemoração.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Eu era o autor do requerimento da sessão de 
comemoração dos 102 anos do ensino técnico.

O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO) 
– Então, me perdoe.

E eu disse aqui, nesta tribuna, que sou um defen-
sor incansável do Sistema S – e sou mesmo. Naquele 
dia eu disse que o Sistema S estava de parabéns pelo 
trabalho que prestou ao longo dos anos, mas que eu 
disse que o Sistema S poderia fazer ainda muito mais. 

Hoje mudo um pouco este meu conceito. O Sis-
tema S não pode fazer muito mais. Não deveria fazer 
muito mais. Ele tem que fazer muito mais. E é bom que 
os nossos dirigentes do Sistema S saibam disso, porque 
os números aqui colocados até hoje são exorbitantes, 
são monstruosos. Percebi que há uma brincadeira com 
essa avalanche de dinheiro que hoje é arrecadado. Eu 
disse aqui várias vezes e quero repetir: tão somente 
no exercício de 2010, o Sistema arrecadou R$12,4 
bilhões. Então, o Sistema tem que fazer muito mais.

É sabido por todos nós que há muitas e muitas e 
muitas cidades em nosso País que nem sabem o que 
é o Sistema S. E lá nessas cidades estão morrendo 
crianças levadas pelo crack. Estão morrendo crian-
ças e adultos porque não tem hospital, porque não 
tem médico, porque não tem segurança. Estas são 
atribuições exclusivas do Sistema S: capacitar essas 
crianças, treiná-las, apoiar as empresas e trazer essas 
crianças para o mercado de trabalho. 

Então, Presidente, chegou o momento de eu co-
meçar a mostrar realmente os números do Sistema S. 
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Eu já disse, nesta tribuna, que o que mais me 
deixa indignado no Sistema S é que, além de toda 
essa fortuna cobrada – somente nesses três últimos 
exercícios houve acréscimo de 74% em sua arreca-
dação –, ainda se cobra por todo o serviço prestado 
a esta Nação. Essa é outra coisa que muito me deixa 
indignado.

Quero dizer que, quando venho a esta tribuna, 
não é por preconceito. Volto a repetir: sou um defensor 
do Sistema, mas esse Sistema tem de ser administra-
do com responsabilidade. É o que precisa acontecer 
no Sistema S.

Estou aqui, agora, Presidente Paim, com os nú-
meros somente do Sesi, do exercício de 2010. Esses 
números são do próprio SESI, não são os meus núme-
ros. Não vou aprofundar, pois o tempo não me permite, 
mas quero só fazer algumas colocações sobre esses 
números, sobre esse balancete de receita e despe-
sa. Somente no exercício de 2010, o Sesi arrecadou 
R$4.965.238.508,83. Das receitas de contribuição, 
aquelas receitas pagas pelas empresas, coercitiva-
mente, foram arrecadados R$3,49 bilhões; serviços 
prestados, R$678 milhões. 

Há uma receita que se chama receita patrimonial 
que, com a experiência de contador que fui ao longo 
dos anos, isso me cheira à receita de aluguel, fugindo 
totalmente do objetivo do sistema.

Veja só, quase R$5 bilhões o Sesi arrecadou tão 
somente no exercício de 2010. Mas o que mais me sur-
preende é que o próprio balanço de receita e despesa 
do Sesi diz: disponibilidade financeira em 31/12/2010: 
2 bilhões, 831 milhões. Somente o Sesi.

Mas peguei aqui também um balançozinho do 
Senar, um balanço de 2007. A CNA faz parte e tantas 
outras. Em 2007, o Senar passou com R$29.719.000,00 
aplicados. Isso em 2007. Esses números me levam a 
imaginar que o Sistema tem, hoje, algo em torno de 
R$8 bilhões aplicados no sistema financeiro. Imaginem 
que tamanho absurdo. 

Em contrapartida, para nos deixar um pouco mais 
estarrecidos, aquela senhora dona de casa que quer 
aumentar a receita da sua família e quer fazer um curso 
de depilação vai até o Sesc. No Sesc, então, vai ter que 
fazer a matrícula e pagar três parcelas de R$100,00. 
Quem tem R$8 bilhões aplicados hoje no mercado fi-
nanceiro e faz isso com a nossa Nação é uma covardia, 
Sr. Presidente. É uma covardia! E é exatamente isso 
que me deixa indignado. É exatamente por isso que 
estou nesta tribuna. Não é por preconceito, não. É pela 
realidade dos fatos que aqui se encontram. 

Ainda não consegui puxar esta corrente porque 
não há transparência no Sistema S. Estou cansado 
de dizer isso, mas estou com a ponta dessa corrente 

em minhas mãos. Como contador que fui, repito, essa 
corrente, eu vou puxá-la. Estou puxando. 

Já fiz requerimento. Já tenho requerimento pro-
tocolado no TCU, no CGU e no Ministério da Fazenda. 
No TCU, há mais de 60 dias, e não me deu resposta 
até hoje. Mas vou ter acesso a esses números por-
que, até agora, os números que tenho em mãos são 
somente de receita e despesa. Na hora em que eu 
tiver o balanço patrimonial do Sistema S, aí sim. Mas 
vou conseguir. A corrente está na mão e tenho Deus 
ao meu lado. Podem ter certeza de que os poderosos 
vão ter que fornecer esses dados para que possamos 
informar aos trabalhadores, aos empresários e a todo 
o povo brasileiro.

Pois bem, Sr. Presidente, o meu discurso, na ver-
dade, tem como foco principal essa colocação. Dizer 
que, primeiro, não há preconceito contra o sistema. Pelo 
contrário. Não admito chamar número de preconceito, 
porque número é real. Além de todas essas informa-
ções que tenho prestado aqui sempre, uma informação 
eu deixei de dar: que existem duas alíquotas, duas leis 
que permitem ao INCRA cobrar taxas coercitivamen-
te. Uma se refere a uma alíquota de 0,2%, que todas 
as empresas no Brasil têm de pagar, menos as que 
estão enquadradas no Simples; e a outra lei, que es-
tabelece uma alíquota de 2,5%, que as empresas do 
segmento têm de pagar. 

Ontem, fiquei indignado mais uma vez com o 
Sistema S. Em uma audiência com o nosso Ministro 
Carlos Lupi, ele disse que contrata sempre, em valo-
res exorbitantes, os serviços do Sistema S. Aí eu dei 
um sorriso, dei uma risada na hora e, posteriormen-
te, tive de pedir desculpas ao Ministro e explicar a ele 
por que eu estava sorrindo. Porque é interessante: são 
atribuições semelhantes, correlatas, e o Ministério do 
Trabalho, quando precisa do Sistema S, tem de pagar 
e pagar em valores altíssimos. E o nosso Presidente 
Paim estava presente – não é isso, Paim? Então, foi 
mais um absurdo.

Então, essa é a razão dessa montanha de dinhei-
ro que se encontra nesses caixas. Nós temos de fazer 
com que se gaste esse dinheiro de uma forma legal, 
de uma forma honesta.

Era isso o que eu queria colocar, meu Presiden-
te Paim.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – O Senador Ataídes Oliveira faz uma reflexão 
sobre o Sistema S.

Vou dizer a mesma coisa que disse ontem ao 
Senador Armando Monteiro: nenhum de nós, em livre 
e sã consciência, pode ser contra o Sistema S, pelos 
serviços relevantes que prestou ao País no ensino 
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técnico. E aí lembrávamos, ontem, que o Lula é do 
Sistema S, eu sou do Sistema S, assim como muita 
gente desta Casa passou pelo Sistema S.

O que V. Exª está propondo, e procurei demonstrar 
isso, é uma reflexão sobre o sistema, para aprimorá-lo. 

Passamos a palavra, neste momento, ao Senador 
Alvaro Dias, como orador inscrito. Em seguida, seria a 
Senadora Vanessa Grazziotin, que viajou. Então, será 
o Senador Lindbergh Farias. Ela me comunicou hoje, 
pela manhã, que não estaria aqui, e até me cedeu o 
lugar. Mas, como vou falar depois da Ordem do Dia, V. 
Exª será o premiado, que falará dez; depois eu falarei 
vinte. (Risos.) A não ser que o Presidente resolva abrir 
a Ordem do Dia antes de V. Exª falar. (Risos.) 

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, é 
cansativo, é repetitivo, mas é importante. Eu sei até 
que algumas pessoas avaliam de forma diferente, ima-
ginam que perdemos muito do nosso tempo falando 
em escândalos, em denúncias, em CPI, investigação, 
depoimento, enfim, corrupção. Mas, sinceramente, não 
há nada mais importante, neste momento vivido pelos 
brasileiros, do que o combate implacável à corrupção. 
As consequências dela são, infelizmente, incalculáveis, 
em que pese o esforço que instituições realizam para 
chegar a uma avaliação precisa.

A organização internacional denominada Trans-
parência Internacional, que tem sede em Berlim, na 
Alemanha, constantemente se preocupa em fazer uma 
avaliação do percentual de corrupção em cada país 
do mundo. Elabora um ranking enumerando os países 
mais corruptos do mundo, e, dramaticamente, o Brasil 
ocupando sempre um lugar de destaque entre os pa-
íses mais corruptos.

É da Transparência Internacional, por exemplo...

(Interrupção do som.)

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Re-
pito, Sr. Presidente. É da Transparência Internacional 
a avaliação de que o nosso País desperdiça oportu-
nidades preciosas de geração de emprego, renda, re-
ceita pública, enfim, de desenvolvimento econômico, 
porque grandes conglomerados econômicos escolhem 
para os seus investimentos os países com menores 
índices de corrupção.

É também da Transparência Internacional a ava-
liação de que, se tivéssemos índices de corrupção 
semelhantes aos da Dinamarca, a nossa renda per 
capita seria 70% maior do que é hoje.

É ainda dela a avaliação de que um terço da 
dívida pública brasileira, que é monumental, deve-se 
debitar da conta da corrupção.

Ainda agora, uma nova avaliação da Transparên-
cia Internacional: dá conta de que 26% da movimen-
tação de corrupção em todo mundo está localizada, 
exatamente, no Brasil. Sendo que o prejuízo é de R$ 
70 bilhões por ano para o nosso País, o equivalente a 
2,3% do nosso Produto Interno Bruto.

Indagação indispensável: O que faríamos com R$ 
70 bilhões, por ano, aplicados em educação e saúde?

Enfim, como não combater a corrupção? Como 
alguém pode afirmar não ser prioridade de um mandato 
parlamentar, especialmente na oposição?

É por essa razão que nós vamos persistir, que 
seremos incansáveis; e que temos de arcar com as 
consequências de interpretações às vezes equivocadas.

Hoje, pela manhã, reunimo-nos mais uma vez, 
lideranças dos partidos de oposição na Câmara e no 
Senado e os presidentes desses partidos: o PSDB, o 
Democratas, o PPS e o PSOL.

Dessa reunião, concluímos que devemos priori-
zar o recolhimento de assinaturas para aquelas CPIs 
já propostas, e são elas: a CPI dos Transportes, conta-
mos agora com 22 assinaturas, no Senado; a CPI BN-
DES, também com 22 assinaturas, até esse momento; 
a CPI Mista da Saúde, contamos com 27 assinaturas, 
no Senado, sendo que duas delas, lamentavelmente, 
devem ser desconsideradas – uma é a do saudoso 
Senador Itamar Franco e outra é da ex – Senadora 
Marisa Serrano –, portanto, hoje, com 25 assinaturas 
válidas para a CPI Mista da Saúde e, na Câmara dos 
Deputados, já contamos com mais de 100 assinaturas.

E hoje, por proposta dos Democratas da Câmara 
dos Deputados, anunciamos a CPI da Corrupção en-
globando as denúncias em todos os Ministérios. Que 
seja não uma CPI proposta pela oposição, mas que 
seja uma CPI suprapartidária, para distinguir aqueles 
que priorizam uma postura ética no exercício do man-
dato popular e entendem ser prioridade para o exer-
cício pleno desse mandato o combate à corrupção; 
distinguir, portanto, aqueles que adotam uma postura 
republicana, que, em respeito à população, exigem um 
combate implacável ao malfeito, ao desvio de recursos 
públicos. Esta é uma CPI emblemática que pretende 
apresentar à sociedade brasileira uma fotografia do 
Parlamento do País.

De outro lado, decidimos elencar todas as repre-
sentações já protocoladas e agendar uma audiência 
com o Procurador-Geral da República, para buscar 
informações sobre os desdobramentos dessas repre-
sentações. Quais as providências decorrentes delas 
até o momento?

Rememoro que, só em relação à Petrobras, foram 
protocoladas, no ano passado, dezoito representações 
com denúncias da maior gravidade e, nesse período 
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de sete meses, os diversos partidos de oposição já 
protocolaram várias representações referentes às de-
núncias atuais. 

Por sugestão do Presidente do PPS Roberto Frei-
re, anunciamos, também nessa reunião pela manhã, 
outra medida judicial: uma ação imputando crime de 
responsabilidade ao Ministro da Agricultura, por ter 
declarado, em seu depoimento de ontem, reconhecer 
a existência das irregularidades, mas não ter culpa, 
não ser responsável por elas, ou seja, pretendendo 
transferir a responsabilidade que cabe a quem chefia. 
Trata-se de crime de responsabilidade.

A oposição tem o dever de promover todas as 
ações possíveis para o exercício do seu mandato, para 
o cumprimento da sua missão. E essa é uma alterna-
tiva que resta à Oposição.

Hoje, pela manhã, a Comissão de Agricultura 
rejeitou requerimento de nossa autoria que pretendia 
realizar audiência pública para ouvir o Sr. Oscar Jucá 
Neto, para ouvir o Sr. Júlio Fróes e o Sr. Ortolan, en-
volvidos no impasse do Ministério da Agricultura.

O Ministro da Agricultura acusou Oscar Jucá Neto 
como responsável único pelas irregularidades e que as 
denúncias por ele assacadas contra o Ministério são 
decorrentes do seu inconformismo, da mágoa e do 
ressentimento. Portanto, houve uma acusação frontal 
ao Sr. Oscar Jucá Neto, que, ao nosso ver, tem o di-
reito de apresentar a sua defesa no âmbito em que a 
acusação a ele fora assacada anteriormente.

Houve rejeição do requerimento, estabelecendo 
dois pesos e duas medidas. Anuncia-se que o Governo 
quer que falem no Senado os acusados, mas em de-
terminado momento não quer mais. Quer que alguns 
falem e outros não. Mas por que o estabelecimento 
de dois pesos e duas medidas? Não há lógica nessa 
norma adotada por este Governo.

E se é real que se deseja realmente fazer uma 
limpeza, a limpeza se faz agindo com absoluta sinceri-
dade e adotando todos os procedimentos necessários 
sem medo de se apresentar, de ser questionado e de 
responder a indagações que não são nossas, mas são 
da sociedade brasileira.

Vamos reapresentar esse requerimento em outra 
Comissão, Comissão de Fiscalização e Controle, por-
que consideramos fundamental exercitar no parlamento 
o direito ou o dever à investigação política como forma 
de convocar a autoridade judiciária responsável pela 
investigação ao trabalho eficaz.

(Interrupção do som.)

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Con-
cluo, Sr. Presidente. Já que a investigação judiciária 
é o caminho para a responsabilização civil e criminal.

Enfim, Sr. Presidente, são ações de uma oposi-
ção numericamente debilitada, mas que exigem essa 
persistência no cumprimento do dever. 

Durante o discurso do Sr. Alvaro Dias, o 
Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência, 
que é ocupada pelo Sr. José Sarney, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– SP) – 

ORDEM DO DIA
Há um requerimento de inversão da pauta assi-

nado pelo Senador Líder do PMDB:

“Nos termos do art. 175, inciso IV, do 
Regimento, requeiro inversão na Ordem do 
Dia, a fim de que a matéria constante no Item 
12 seja submetida ao Plenário, em 11-8-2011, 
como Item 1”. 

É o seguinte o requerimento:

REQUERIMENTO Nº 984, DE 2011

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 175, inciso IV, do Regimento 

Interno, requeiro inversão da Ordem do Dia, a fim de 
que a matéria constante do item nº 12 seja submetido 
ao Plenário em 11-8-2011, como item nº 1.

Sala das Sessões, – Senador Renan Calheiros.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Os Srs. Senadores e Sras Senadoras que es-
tiverem de acordo permaneçam como se encontram. 
(Pausa.)

A matéria de que trata o requerimento é referente 
à criação de Varas na Justiça do Trabalho no Estado de 
Alagoas. E que nós votamos ontem os outros estados.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ 
– Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Pela ordem.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Pediria a V. Exª 
que colocasse em pauta para votação projeto do Se-
nador Lindbergh que trata da anistia dos bombeiros 
e tem acordo de Líderes. Já foi votado na CCJ e está 
aqui hoje na Mesa.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Se não houver objeção do Plenário, a Mesa 
procederá dessa maneira.

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara, de iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho, 
que dispõe sobre a criação de Varas do Trabalho na ju-
risdição do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região.
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O parecer é favorável e não foram oferecidas 
emendas.

É o seguinte o item:

Item 12:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 37, DE 2011

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 37, de 2011 (nº 7.575/2010, 
na Casa de origem), de iniciativa do Tribunal 
Superior do Trabalho, que “dispõe sobre a 
criação de Varas do Trabalho na jurisdição do 
Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região 
(AL) e dá outras providências.

Parecer favorável, sob nº 684, de 2011, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania, Relator: Senador Renan Calheiros.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Em discussão. (Pausa.)

Não havendo oradores...
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL) 

– Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – V. Exª tem a palavra para discutir a matéria.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL. 

Para discutir. Sem revisão do orador.) – Esse é um 
projeto, Sr. Presidente, que cria duas Varas na Justiça 
do Trabalho com sede nas cidades de São Miguel dos 
Campos e União dos Palmares, em Alagoas. É decor-
rente, evidentemente, do aumento da movimentação 
processual no Estado de Alagoas, que é apresentado 
como justificativa para a criação exatamente dessas 
duas Varas.

É muito importante. Foi aprovado por unanimida-
de esse projeto na Comissão de Constituição e Justiça 
e vale destacar, Sr. Presidente, que essa melhoria é 
especialmente importantes para os mais necessitados 
no Estado de Alagoas e tem em vista, evidentemente, 
o papel da Justiça do Trabalho na resolução de confli-
tos decorrentes da relação de trabalho.

Eu quero aproveitar...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Só quero aproveitar para agradecer a presen-
ça, nas galerias da Casa, de um grupo de oficiais da 
Aeronáutica que aqui se encontra.

Muito obrigado a V. Exª pela interrupção.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL) 

– Por isso, a necessidade de aprovação desse projeto.
Como Relator na Comissão, como Relator aqui, 

no plenário, tenho a satisfação de pedir aos nossos 
pares, aos partidos, às bancadas, a todos que apro-
vem, evidentemente, esse parecer.

Aproveitando a oportunidade, quero homenage-
ar todos que fazem a Justiça do Trabalho em Alagoas, 
homenageando a Presidente do Tribunal Regional do 
Trabalho, que está aqui, a nossa querida Desembar-
gadora Vanda Lustosa.

Em síntese, é o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Sr. 

Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Com a palavra o Senador Pedro Simon, para 
discutir a matéria.

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, es-
tou vendo na coluna do Jorge Humberto uma notícia 
muito estranha. Primeiro, diz ele que está muito pre-
ocupado que a Presidente da República não comple-
te o mandato por causa da sua atuação. Ele diz que 
chegou a essa conclusão depois de falar com vários 
pares, com várias pessoas, inclusive com V. Exª – e 
cita seu nome, Senador José Sarney. Da maneira que 
está, a notícia dá a entender que foi conversa com V. 
Exª. Eu o conheço e não tenho nenhuma dúvida nesse 
sentido. Sei do ridículo da notícia, principalmente na 
referência a V. Exª, mas acho, em primeiro lugar, acho 
muito estranho o Sr. José Dirceu dizer que está preo-
cupado que a Presidente da República não complete 
seu mandato, falando com Líderes de vários partidos, 
inclusive com Senadores, e cita o seu nome. Em pri-
meiro lugar, quero fazer publicamente a defesa de seu 
nome. Tenho certeza de que não vai ser de V. Exª que 
se tirará nenhuma ilação com relação a um movimen-
to nesse sentido. Em segundo lugar, responder ao Sr. 
José Dirceu que ele fique tranquilo, pois o Brasil vai 
bem, graças a Deus. A Presidente pode ter cometido 
equívocos – inclusive nessa questão, várias pessoas 
reconhecem que houve equívoco _, mas, daí a se falar 
que, por causa desses erros, ela não vai completar o 
mandato... O Sr. José Dirceu tenha calma. Por causa 
dele, quase o Lula não completou o mandato. Eu acho 
que ele podia ficar um pouco mais calado.

Minha solidariedade a V. Exª no protesto contra 
uma informação que é absolutamente ridícula.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Quanto a mim, posso assegurar a V. Exª que 
essa conversa não existiu sobre esses temas.

Agora, quero reafirmar, já que V. Exª levanta o 
tema, a minha solidariedade à Senhora Presidente da 
República, desejoso – como tenho certeza – de que 
ela continuará a fazer um bom governo e que fará, sem 
dúvida, um governo excelente para o povo brasileiro.

Com a palavra o Senador Renan Calheiros, per-
guntando se já terminou a discussão da matéria.
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O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL. 
Fora do microfone.) – Já terminou, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Em votação.

Os Srs. Senadores e Senadoras que concor-
dam com o projeto permaneçam como se encontram. 
(Pausa.)

Aprovado.
A matéria vai à sanção e será feita a comunica-

ção à Câmara dos Deputados.

É a seguinte a matéria aprovada:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 37, DE 2011 

(Nº 7.575/2010, na Casa de origem) 
(De iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho)

Dispõe sobre a criação de Varas do 
Trabalho na jurisdição do Tribunal Regional 
do Trabalho da 19ª Região, (AL) e dá outras 
providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º São criadas na jurisdição do Tribunal Re-

gional do Trabalho da 19ª Região, com sede na cida-
de de Maceió, Estado de Alagoas, 2 (duas) Varas do 
Trabalho, assim distribuídas:

I – na cidade de São Miguel dos Campos, 1 (uma) 
Vara do Trabalho (2ª); e

II – na cidade de União dos Palmares, 1 (uma) Vara 
do Trabalho (2ª).

Art. 2º As Varas do Trabalho criadas por esta Lei 
serão implantadas pelo Tribunal Regional do Trabalho 
da 19ª Região, na medida das necessidades do ser-
viço e da disponibilidade de recursos orçamentários, 
em consonância com o disposto no § 1º do art. 169 da 
Constituição Federal.

Art. 3º São acrescidos aos quadros de Juiz e de 
Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho 
da 19ª Região os cargos de Juiz e os cargos de provi-
mento efetivo e em comissão constantes dos Anexos 
I, II e III desta Lei.

Art. 4º Os recursos financeiros decorrentes da 
execução desta Lei correrão à conta das dotações 
orçamentárias consignadas ao Tribunal Regional do 
Trabalho da 19ª Região no Orçamento Geral da União.

Art. 5º A criação dos cargos prevista nesta Lei 
fica condicionada à sua expressa autorização em ane-
xo próprio da lei orçamentária anual com a respectiva 
dotação suficiente para seu primeiro provimento, nos 
termos do § 1º do art. 169 da Constituição Federal.

Parágrafo único. Se a autorização e os respecti-
vos recursos orçamentários forem suficientes somente 

para provimento parcial dos cargos, o saldo da autori-
zação e das respectivas dotações para seu provimento 
deverá constar de anexo da lei orçamentária corres-
pondente ao exercício em que forem considerados 
criados e providos.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – O projeto de lei do Senado, do item 11, tam-
bém, da mesma maneira, é uma iniciativa do Tribunal 
Superior do Trabalho sobre a criação de Varas na Ju-
risdição Regional do Trabalho de Santa Catarina e dá 
outras providências.

O parecer da Comissão de Constituição e Justiça 
é favorável. E ao projeto não foram oferecidas emendas.

É o seguinte o item:

Item 11:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 35, DE 2011

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 35, de 2011 (nº 7.573/2010, 
na Casa de origem), de iniciativa do Tribunal 
Superior do Trabalho, que “dispõe sobre a 
criação de Varas do Trabalho na jurisdição do 
Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região 
(SC) e dá outras providências”.

Parecer favorável, sob nº 683, de 2011, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
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dadania, Relator ad hoc: Senador Renan 
Calheiros.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Discussão do projeto. (Pausa.)

Não havendo quem queira usar da palavra, en-
cerro a discussão e submeto à votação.

Sem contestação nenhuma do Plenário, declaro 
o projeto aprovado.

A matéria vai à sanção e será feita a devida co-
municação à Câmara dos Deputados.

É a seguinte a matéria aprovada:

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

Nº 35, DE 2011 
(Nº 7.573/2010, na Casa de origem) 

(De iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho)

Dispõe sobre a criação de Varas do 
Trabalho na Jurisdição do Tribunal Regional 
do Trabalho da 12ª Região, (SC) e dá outras 
providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º São criadas na jurisdição do Tribunal Re-

gional do Trabalho da 12ª Região, com sede na cidade 
de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, 2 (duas) 
Varas do Trabalho, assim distribuídas:

I – na cidade de São Bento do Sul, 1 (uma) Vara do 
Trabalho (2ª);

II – na cidade de Navegantes, 1 (uma) Vara do Tra-
balho (1ª).

Art. 2º As Varas do Trabalho criadas por esta Lei 
serão implantadas pelo Tribunal Regional do Trabalho 
da 12ª Região, na medida das necessidades do ser-
viço e da disponibilidade de recursos orçamentários, 
em consonância com o disposto no § 1º do art. 169 da 
Constituição Federal.

Art. 3º São acrescidos aos quadros de Juiz e 
de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do 
Trabalho da 12ª Região os cargos de Juiz e os car-
gos de provimento efetivo constantes dos Anexos I 
e II desta Lei.

Art. 4º Os recursos financeiros decorrentes da 
execução desta Lei correrão à conta das dotações 
orçamentárias consignadas ao Tribunal Regional do 
Trabalho da 12ª Região no Orçamento Geral da União.

Art. 5º A criação dos cargos prevista nesta Lei 
fica condicionada à sua expressa autorização em ane-
xo próprio da lei orçamentária anual com a respectiva 
dotação suficiente para seu primeiro provimento, nos 
termos do § 1º do art. 169 da Constituição Federal.

Parágrafo único. Se a autorização e os respecti-
vos recursos orçamentários forem suficientes somente 
para provimento parcial dos cargos, o saldo da autori-
zação e das respectivas dotações para seu provimento 
deverá constar de anexo da lei orçamentária corres-
pondente ao exercício em que forem considerados 
criados e providos.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – De acordo com a solicitação de prioridade do 
Senador Crivella, se todas as Lideranças estiverem 
de acordo, submeterei ao Plenário o Projeto de Lei nº 
325, sobre a anistia dos bombeiros militares no Estado 
do Rio de Janeiro.

Esse, disse que conta com a aprovação de todas 
as Lideranças.

Consulto o Plenário, o Líder do PSDB e os de-
mais Líderes, da Maioria e da Minoria, se estão de 
acordo. (Pausa.)

Todos se manifestando de acordo, vou subme-
ter a matéria.

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do 
Senador Lindbergh Farias, que concede anistia a bom-
beiros militares do Rio de Janeiro.

Os pareceres da Comissão de Constituição e 
Justiça, sendo Relator o Senador Marcelo Crivella, 
foram favoráveis, com as emendas que apresentou e 
subemendas de redação.

É o seguinte o item:
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Item extrapauta:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 325, DE 2011 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do  

Recurso nº 8, de 2011)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 325, de 2011, do Sena-
dor Lindbergh Farias, que “concede anistia a 
bombeiros militares do Estado do Rio de Ja-
neiro, punidos por participar de movimentos 
reivindicatórios”.

Pareceres sob nºs 604 e 751, de 2011, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Marcelo Crivella, 1º 
pronunciamento (sobre o projeto): favorável, 
com as Emendas nºs 1 a 4-CCJ que apresen-
ta; 2º pronunciamento (sobre as Emendas nºs 
5 a 7, de Plenário): favorável, nos termos de 
Subemenda CCJ às Emendas nºs 5 a 7-Plen, 
apresentando, ainda, a Emenda nº 8-CCJ, de 
redação.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Discussão do projeto e das emendas e da su-
bemenda, em turno único.

Senador Aloysio Nunes, com a palavra.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) – 

Sr. Presidente, há um orador inscrito, o Senador Aloysio.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB – 

AP) – Vou dar a palavra ao Senador Crivella, enquanto 
o Senador Aloysio examina o projeto.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria 
de pedir a V. Exª que, por gentileza, inclua na Ordem 
do Dia a votação do Requerimento nº 974, de 2011, 
de minha autoria, que é para comemorarmos aqui o 
150º aniversário da Catedral da Igreja Presbiteriana do 
Brasil. Cento e cinquenta anos da Catedral da Igreja 
Presbiteriana no Rio de Janeiro!

Também, Sr. Presidente, peço que inclua o re-
querimento pedindo uma sessão especial destinada a 
comemorar o 60º aniversário do jornal O Dia. Sessenta 
anos do jornal O Dia.

E, por último, solicito a inclusão do voto de soli-
dariedade ao nosso Comandante do Exército que já 
foi aprovado na Comissão de Relações Exteriores e 
está aqui no plenário, para que a gente possa enviá-
-lo devido à série de reportagens de que ele foi vítima, 
mas vítima sem culpa.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Com a palavra o Senador Aloysio Nunes.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, na ocasião em que esse 
projeto de autoria do nobre Senador Marcelo Crivella 
foi submetido à apreciação da Comissão de Justiça, 
eu me manifestei numa posição que considero de pru-
dência: abstive-me de votar. E gostaria de explicitar ao 
Plenário da Casa a razão.

Desde logo, quero dizer que sou muito mais pro-
penso a perdoar do que a condenar. Porém, no caso, 
não se trata de uma disposição pessoal, mas do exer-
cício de uma competência que a Constituição dá ao 
Congresso Nacional, que é essa de conceder anistia.

Quando o Congresso Nacional vota uma lei como 
esta que nos é proposta pelo Senador Crivella, de al-
guma forma ele exerce uma função jurisdicional. Ele 
está saindo das suas funções ordinárias, rotineiras, ha-
bituais e enveredando para o exercício de uma função 
que é muito próxima da função do Poder Judiciário, que 
é, de alguma maneira, passar uma borracha, apagar 
o nexo de responsabilidade em determinados fatos e 
seus autores, pelos quais eles respondem.

É evidente que o caso do Rio de Janeiro foi muito 
conhecido, discutido, foi objeto de muita publicidade. 
Agora, eu não tenho condição de saber – não me lem-
bro e não sei se os senhores têm essa informação – 
o que aconteceu exatamente no Estado da Bahia, no 
Estado do Ceará, do Mato Grosso, de Pernambuco, 
do Rio Grande do Norte, de Roraima, de Santa Cata-
rina, do Tocantins, do Distrito Federal. Em todas essas 
unidades da Federação, entre 1997 e esta data, houve 
movimentos reivindicatórios de policiais militares e de 
bombeiros militares. Em todo o Brasil há esses movi-
mentos, evidentemente.

Até mesmo ontem, no Congresso Nacional, aqui 
em Brasília, na Esplanada, tivemos manifestações de 
policiais militares reivindicando a votação da PEC nº 
300. Mas em todos os movimentos há exceção e há o 
cometimento de crimes contra a hierarquia e contra a 
disciplina, o cometimento de crimes militares e crimes 
conexos aos crimes militares que são objeto dessa 
anistia. Será que todos nós sabemos exatamente a ex-
tensão dessas infrações à hierarquia e à disciplina, que 
são a base dessas instituições, as Polícias Militares e 
os Corpos de Bombeiros Militares? Eu não sei. E não 
são instituições quaisquer. São instituições encarrega-
das da manutenção da ordem pública, do policiamento 
ostensivo, são homens e mulheres que portam armas 
e que constituem, nos termos da Constituição, forças 
auxiliares e de reserva do Exército! Quais serão as 
consequências de uma anistia concedida por ataca-
do, sem o exame criterioso de cada um dos fatos que 
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motivaram os atos de correção disciplinares ou mesmo 
os processos judiciais? Eu não sei.

Por isso, Sr. Presidente, eu, prudentemente, pes-
soalmente – não é minha bancada que fala por mim, 
não falo em nome de minha bancada, com todo respeito 
à intenção nobilíssima do Senador Lindbergh Farias, 
que é o autor da proposição, e do Relator da matéria, 
Senador Crivella, que quiseram, com esta proposi-
ção, superar um episódio triste, dramático, controver-
tido, ocorrido no Rio de Janeiro, com todo respeito à 
iniciativa de S. Exªs, quero dizer ao Senado que não 
votarei a matéria.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Pergunto a V. Exª se aprova o projeto quanto 
às emendas de extensão para outros Estados.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 
– Sr. Presidente, ele se absteve.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Sr. Presidente, eu prefiro, se for possí-
vel, me abster da votação.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Está bem.

Continua a discussão.
Não havendo mais oradores...
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 

– Desculpe-me, Presidente. Tem o Senador Mozarildo.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. 

Para discutir. Sem revisão do orador.) – Presidente, eu 
quero apenas me esclarecer se realmente estão inclu-
ídos também outros Estados, entre os quais o Estado 
de Roraima. É verdade?

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Roraima está incluído. Inclui os Estados da 
Bahia, Ceará, Mato Grosso, Pernambuco, Rio Gran-
de do Norte, Roraima, Santa Catarina, Tocantins e 
Distrito Federal.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) – 
Quero, então, encaminhar favoravelmente e dizer que 
realmente testemunhei o movimento dos PM de Rorai-
ma pela melhoria salarial e que, realmente, eles foram 
muito maltratados pelo Governo do Estado e acho um 
dever de justiça anistiar todos esses que participaram.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB – 
AP) – Consulto o Líder do PSDB, Senador Alvaro Dias.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Sem 
revisão do orador.) – O partido aprova a proposta e 
libera para eventuais discordâncias, como a do Sena-
dor Aloysio Nunes.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, a Liderança do 
Governo encaminha favoravelmente, encaminha o voto 
“sim”, Sr. Presidente.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 
– Podemos votar, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – A Mesa está tomando as precauções porque, 
sendo uma matéria em que o Senador Aloysio Nunes 
levantou uma controvérsia, quero aferir a decisão atra-
vés dos Líderes partidários.

Encerrada a discussão.
Em votação.
Votação do projeto, sem prejuízo das emendas 

e da subemenda. (Pausa.)
Sem objeção, declaro aprovado o projeto e vou 

votar as Emendas, em globo, de nºs 3, 4 e 8, da CCJ, 
que têm parecer favorável.

Os Srs. Senadores que aprovam as emendas 
permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovadas.
Votação da subemenda da CCJ às Emendas de 

nºs 5 a 7, que têm preferência regimental, nos termos 
do art. 300, VII, do Regimento Interno.

Os que a aprovam permaneçam como se encon-
tram. (Pausa.)

Aprovada.
Aprovada a subemenda da CCJ, ficam prejudi-

cadas as Emendas de nºs 1 e 2-CCJ, e de nos 5 a 7, 
do Plenário.

É o seguinte o parecer oferecendo a re-
dação final.

PARECER Nº 755, DE 2011 
(Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Lei do 
Senado nº 325, de 2011.

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Lei do Senado nº 325, de 2011, que con-
cede anistia a bombeiros militares do Estado do Rio 
de Janeiro, punidos por participar de movimentos rei-
vindicatórios, consolidando as emendas e subemenda 
aprovadas pelo Plenário.

Sala de Reuniões da Comissão, 11 de agosto 
de 2011.
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ANEXO AO PARECER Nº 755, DE 2011

Redação final do Projeto de Lei do 
Senado nº 325, de 2011.

Concede anistia aos policiais e bom-
beiros militares dos Estados de Alagoas, da 
Bahia, do Ceará, de Mato Grosso, de Minas 
Gerais, de Pernambuco, do Rio de Janeiro, 
do Rio Grande do Norte, de Roraima, de 
Santa Catarina, de Sergipe e do Tocantins 
e do Distrito Federal púnicos por participar 
de movimentos reivindicatórios.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É concedida anistia aos policiais e bombei-

ros militares dos Estados de Alagoas, de Minas Gerais, 
do Rio de Janeiro, de Rondônia e de Sergipe que par-
ticiparam de movimentos reivindicatórios por melhorias 
de vencimentos e de condições de trabalho ocorridos 
entre o dia 1º de janeiro de 1997 e a publicação desta 
Lei e aos policiais e bombeiros militares dos Estados da 
Bahia, do Ceará, de Mato Grosso, de Pernambuco, do 
Rio Grande do Norte, de Roraima, de Santa Catarina 
e do Tocantins e do Distrito Federal que participaram 
de movimentos reivindicatórios por melhorias de ven-
cimentos e de condições de trabalho ocorridos entre a 
data da publicação da Lei nº 12.191, de 13 de janeiro 
de 2010, e a data de publicação desta Lei.

Art. 2º A anistia de que trata esta Lei abrange 
os crimes definidos no Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de 
outubro de 1969 (Código Penal Militar), e as infrações 
disciplinares conexas, não incluindo os crimes definidos 
no Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 
(Código Penal), e nas leis penais especiais.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Redação final. (Pausa.) 

Sem objeção, está aprovada a redação final.
Em votação. (Pausa.)
Sem contestação, aprovada a redação final e a 

matéria vai à Câmara dos Deputados.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 

– Sr. Presidente, pela ordem. 
Quero agradecer a V. Exª e saudar o Plenário por 

ter tomado uma medida de harmonização por uma pu-
nição que já não se sustentava mais. Os bombeiros do 
Rio de Janeiro eram os mais mal remunerados do País 
inteiro e havia, inclusive, um acordo com o Governador.

Agradeço a V. Exª por ter nos atendido e espera-
mos, a partir de agora, poder encontrar um caminho 
pacífico para a solução das controvérsias no Rio.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB – 
AP) – ... ao Plenário os projetos sobre os quais não há 
nenhuma divergência. São projetos de rotina na Casa. 

O projeto de Relações Exteriores e Defesa Na-
cional que estabelece a obrigatoriedade da aprovação, 
pelo Senado Federal, dos nomes dos escolhidos para 
titular de Aditância das representações diplomáticas.

O parecer é favorável.
Não foram oferecidas emendas.

É o seguinte o item:

Item 7:

SUBSTITUTIVO AO  
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 153, DE 2011

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 
153, de 2011, de iniciativa da Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional, que 
estabelece a obrigatoriedade da aprovação, 
pelo Senado Federal, dos nomes dos esco-
lhidos para titular de Aditância nas represen-
tações diplomáticas.

Parecer sob nº 592, de 2011, da Comis-
são Diretora, Relatora: Vanessa Grazziotin, 
oferecendo a redação do vencido. (Relator no 
turno único: Senador Gim Argello, CRE)

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Discussão do Substitutivo. (Pausa.)

Sem oradores, encerro a discussão.
Encerrada a discussão, sem apresentação de 

emendas, o Substitutivo é dado como definitivamente 
adotado, sem votação, nos termos do art. 284 do Re-
gimento Interno.

A matéria vai à Câmara dos Deputados.

É a seguinte a matéria aprovada:

SUBSTITUTIVO AO  
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 153, DE 2011

Estabelece a obrigatoriedade de apro-
vação, pelo Senado Federal, dos nomes dos 
escolhidos para titular de Aditância nas re-
presentações diplomáticas.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o Os escolhidos para titular de Aditância 

nas representações diplomáticas serão aprovados 
previamente, por voto secreto, após arguição públi-
ca pelo Senado Federal, na forma do art. 52, III, f, da 
Constituição Federal.

Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Projeto de Lei do Senado, do Senador Cris-
tovam Buarque, que altera a Lei nº 9.394, para dispor 
sobre a obrigatoriedade do ensino da Libras na edu-
cação infantil e no ensino fundamental.

Os pareceres são favoráveis, com algumas mo-
dificações – emendas e subemendas.

É o seguinte o item:

Item 14:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 14, DE 2007 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do  

Recurso nº 1, de 2009)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 14, de 2007, do Senador 
Cristovam Buarque, que altera a Lei nº 9.394, 
de 1996, para dispor sobre a obrigatoriedade 
do ensino da Libras na educação infantil e no 
ensino fundamental.

Pareceres sob nºs 1.276, de 2008 e 
2.340, de 2009, da Comissão de Educação, 
Cultura e Esportes, 1º pronunciamento (so-
bre o Projeto): Relator ad hoc: Senador Flá-
vio Arns, favorável, nos termos da Emenda nº 
1-CE (Substitutivo), que apresenta; 2º pronun-
ciamento (sobre as Emendas nº 2 e 3-Plen): 
Relatora: Senadora Marisa Serrano, favorá-
vel à Emenda nº 2-Plen, e pela aprovação da 
Emenda nº 3-Plen, na forma de subemenda 
que apresenta.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Discussão do projeto, das emendas e das su-
bemendas. (Pausa.)

Sem oradores, encerro a discussão.
Há, sobre a mesa, um requerimento de preferên-

cia para a votação do projeto.

É o seguinte o requerimento:

REQUERIMENTO No 985, DE 2011

Nos termos regimentais, requeiro preferência 
para a votação do Projeto de Lei do Senado no 14, de 
2007, do Senador Cristovam Buarque, que altera a Lei 
no 9.394, de 1996, para dispor sobre a obrigatoriedade 
do ensino da Libras na educação infantil e no ensino 
fundamental, antes do Substitutivo (Emenda no 1-CE.

Sala das Sessões, 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Os Senadores e Senadoras que aprovam a 
preferência para a votação do projeto permaneçam 
como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
Submeto, então, o projeto à votação.
Os Srs. Senadores e as Srªs Senadoras que o 

aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa)
Aprovado.
Aprovado o projeto, fica prejudicado o Substituti-

vo, (Emenda nº 1, da Comissão de Educação, Cultura 
e Esportes). Votação da Emenda nº 2, de Plenário, de 
parecer favorável.

Os que aprovam permaneçam com se encon-
tram. (Pausa.)

Aprovada.
Votação da Subemenda à Emenda nº 3, de Ple-

nário, que tem preferência regimental, de parecer fa-
vorável.

Os que a aprovam permaneçam como se encon-
tram. (Pausa.)

Aprovada.
Aprovada a Subemenda, fica prejudicada a Emen-

da nº 3, de Plenário.

É o seguinte o parecer oferecendo a re-
dação final:

PARECER No 756, DE 2011 
(Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Lei do 
Senado no 14, de 2007.

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Lei do Senado no 14, de 2007, que al-
tera a Lei no 9.394, de 1996, para dispor sobre a obri-
gatoriedade do ensino da Libras na educação infantil 
e no ensino fundamental, consolidando a Emenda no 
2 – Plen e a Subemenda da Comissão de Educação, 
Cultura e Esporte a Emenda no 3 – Plen, aprovadas 
pelo Plenário.

Sala de Reuniões da Comissão, 11 de agosto 
de 2011.
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ANEXO AO PARECER Nº 756, DE 2011

Redação final do Projeto de Lei do 
Senado nº 14, de 2007.

Acrescenta art. 26-B à Lei nº 9.394, de 
20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional), para esta-
belecer condições de oferta de ensino da 
Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), em 
todas as etapas e modalidades da educa-
ção básica.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 

1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacio-
nal), passa a vigorar acrescida do seguinte art. 26-B:

“Art. 26-B. A Língua Brasileira de Sinais 
(LIBRAS) será obrigatória para todos os estu-
dantes surdos como língua de comunicação, 
em todos os níveis e modalidades da educa-
ção básica, nas instituições públicas e priva-
das de ensino.

Parágrafo único. As condições de oferta 
do ensino da Libras serão definidas em re-
gulamento dos sistemas de ensino, os quais 
disporão sobre:

I – a necessidade de professores bilín-
gues, de tradutores e intérpretes, e de tecno-
logias de comunicação em Libras;

II – o acesso da comunidade estudantil 
ouvinte e dos pais de alunos com deficiência 
auditiva ao aprendizado da Libras.”

Art. 2º O prazo para que os sistemas de ensino 
cumpram as exigências estabelecidas no art. 1º é de 
3 (três) anos.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Redação final. (Pausa.)

Sem objeção, declaro também aprovada a re-
dação final.

A matéria vai à Câmara dos Deputados.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Sr. 

Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Pela ordem, ouço o Senador.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 

sessão de ontem, fomos informados de que sobre o PL 
nº 116 havia um pedido de informação. A informação 
que eu tenho é que essa matéria já foi respondida hoje. 
Eu queria saber da Mesa se o PL nº 116 está pronto 
para ser votado, se já está cumprida a formalidade da 
informação que foi requisitada.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – A informação chegou à Mesa e está sendo 
endereçada ao Líder Alvaro Dias, autor do pedido de 
informação, e a matéria será incluída na ordem do dia 
de terça-feira, como segundo item da pauta.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 
Está bem, Sr. Presidente. Então, ficamos pactuados 
de votar na terça-feira, já que o Senador Alvaro Dias 
não recebeu a matéria ainda. Parece-me que não re-
cebeu ainda a matéria.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr. 
Presidente, realmente não recebi as informações so-
licitadas para dar sustentação ao debate da matéria.

Por essa razão, até apresentaria questão de or-
dem pedindo o sobrestamento da matéria, mas V. Exª 
já se antecipa e providencia o sobrestamento. Nós 
aguardamos. Se as informações chegarem até terça-
-feira, essa questão de ordem perde objeto. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Para cumprir o Regimento, justamente a Mesa 
está endereçando a V. Exª e já pode incluir a matéria 
terça-feira para ser votada. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Para o item 15, temos dois requerimentos: um 
do Senador Aloysio Nunes Ferreira, pedindo o reexa-
me do projeto pela Comissão de Educação, Cultura 
e Esportes. 

Os que aprovam permaneçam como se encon-
tram. (Pausa.) 

Aprovado.

É o seguinte o requerimento aprovado:

REQUERIMENTO No 986, DE 2011

Requeiro nos termos do inciso II, art. 279, do Re-
gimento Interno reexame do PLS no 220, de 2010, pela 
Comissão de Educação, Cultura e Esporte.

Justificação

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Na-
cional trouxe enorme avanço ao exigir que 30% dos 
docentes das universidades tenham titulação mínima 
ao nível de mestrado e doutorado, como forma de ca-
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pacitar os profissionais que serão colocados no mer-
cado de trabalho.

O Estado investe muitos recursos na formação de 
mestres e doutores, e a eliminação dessa exigência, im-
pede que a sociedade tenha o retorno dos seus investi-
mentos e melhor qualificação profissional, mormente nas 
áreas de tecnologia e engenharia, que trata o projeto.

Se faltam profissionais nessas áreas, compete 
ao Estado formá-los adequadamente em qualidade e 
quantidade. Considero, assim, que o projeto é contrário 
ao interesse público, e por essa razão deve ser reexa-
minado pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte.

Sala das Sessões, – Senador Aloysio Nunes 
Ferreira.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – No mesmo sentido, temos o requerimento do 
Senador Alvaro Dias, da Senadora Ana Amélia e do 
Roberto Requião. (Pausa.)

O requerimento também foi aprovado.

É o seguinte o requerimento aprovado:

REQUERIMENTO Nº 987, DE 2011

Requeiro, nos termos do inciso II e do § 3°, inciso 
I, ambos do art. 279 do Regimento Interno do Senado 
Federal, o reexame pela Comissão de Educação, Cul-
tura e Esporte, do Projeto de Lei do Senado nº 220, de 
2010, de autoria da Comissão de Serviços de Infraes-
trutura, que “Altera a Lei n° 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da educação na-
cional), para facultar a portadores de diploma de curso 
superior não titulados em nível de pós-graduação o 
acesso ao magistério na educação superior, nas con-
dições que especifica”.

Justificação

A solicitação ora apresentada se fundamenta em 
razão da superveniência de fato novo que justifica a 
alteração do parecer proferido no bojo do projeto após 
sua tramitação na comissão de mérito competente.

Sala das Sessões,    de julho de 2011. – Sena-
dor Álvaro Dias, – Senadora Ana Amélia, – Senador 
Roberto Requião, – Senador Cristovão Buarque.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Não havendo mais matérias a tratar, está en-
cerrada a Ordem do Dia.

São as seguintes as matérias não apre-
ciadas e transferidas para a próxima sessão 
deliberativa ordinária:

1 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 467, DE 2008-COMPLEMENTAR 
(Em regime de urgência, nos termos do  

Requerimento nº 451, de 2011)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 467, de 2008-Complemen-
tar, da Senadora Ideli Salvatti, que altera a Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 
2006, para acrescentar outras atividades de 
prestação de serviços às já passíveis de op-
ção pelo Simples Nacional.

Parecer sob nº 1.575, de 2009, da Co-
missão de Assuntos Econômicos, Relator: 
Senador Antonio Carlos Junior, favorável, com 
as Emendas nºs 1 e 2-CAE, que apresenta.

2 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  
Nº 1, DE 2010-COMPLEMENTAR 

(Em regime de urgência, nos termos do  
Requerimento nº 475,de 2011)

Projeto de Lei da Câmara nº 1, de 
2010-Complementar (nº 12/2003-Complemen-
tar, na Casa de origem, do Deputado Sarney 
Filho), que fixa normas, nos termos dos incisos 
III, VI e VII do caput e do parágrafo único do art. 
23 da Constituição Federal, para a cooperação 
entre a União, os Estados, o Distrito Federal 
e os Municípios, nas ações administrativas 
decorrentes do exercício da competência co-
mum relativas à proteção das paisagens na-
turais notáveis, à proteção do meio ambiente, 
ao combate à poluição em qualquer de suas 
formas e à preservação das florestas, da fau-
na e da flora e altera a Lei nº 6.938, de 31 de 
agosto de 1981.

3 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 41, DE 2010 

(Em regime de urgência, nos termos do  
Requerimento nº 476, de 2011)

Projeto de Lei da Câmara nº 41, de 2010 
(nº 219/2003, na Casa de origem, do Deputa-
do Reginaldo Lopes), que regula o acesso a 
informações previsto no inciso XXXIII do art. 
5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do 
art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei 

AGOSTO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL460



32656 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2011

nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revo-
ga a Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005, e 
dispositivos da Lei nº 8.159, de 8 janeiro de 
1991, e dá outras providências.

4 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 116, DE 2010 

(Em regime de urgência, nos termos do  
Requerimento nº 801,de 2011)

Projeto de Lei da Câmara nº 116, de 2010 
(nº 29/2007, na Casa de origem, do Deputado 
Paulo Bornhausen), que dispõe sobre a comu-
nicação audiovisual de acesso condicionado; 
altera a Medida Provisória nº 2.228-1, de 6 de 
setembro de 2001, e as Leis nºs 11.437, de 28 
de dezembro de 2006, 5.070, de 7 de julho de 
1966, 8.977, de 6 de janeiro de 1995, e 9.472, 
de 16 de julho de 1997; e dá outras providên-
cias. (Pendente de emissão de pareceres da 
CCJ, CAE, CE, CMA e CCT.)

5 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 56, DE 2007

Votação, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 56, de 2007 (nº 3.933/2004, 
na Casa de origem), que inclui a pesca indus-
trial nas atividades vinculadas ao setor rural e 
dá outras providências.

Parecer sob nº 534, de 2008, da Comis-
são de Agricultura e Reforma Agrária, Relator: 
Senador Flexa Ribeiro, favorável, com a Emen-
da nº 1-CRA de redação, que apresenta, com 
voto vencido, da Senadora Marisa Serrano.

6 
SUBSTITUTIVO AO  

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 3, DE 2010

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 
3, de 2010 (nº 2.057, de 2007, na Casa de 
origem), que dispõe sobre o processo e o jul-
gamento colegiado em primeiro grau de juris-
dição de crimes praticados por organizações 
criminosas; altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 
7 de dezembro de 1940 (Código Penal), o 
Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 
(Código de Processo Penal), a Lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997 (Código de Trân-

sito Brasileiro), e a Lei nº 10.826, de 22 de 
dezembro de 2003, e dá outras providências.

Parecer sob nº 231, de 2011, da Comis-
são Diretora, Relator: Senador Cícero Lucena, 
oferecendo a redação do vencido.

(Relator no turno único: “ad hoc” Senador 
Paulo Paim, CDH)

8 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 86, DE 2007

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 86, de 2007 (nº 7.711/2007, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente 
da República, que acresce o art. 19-A à Lei nº 
9.807, de 13 de julho de 1999, que estabelece 
normas para a organização e a manutenção de 
programas especiais de proteção a vítimas e a 
testemunhas ameaçadas, institui o Programa 
Federal de Assistência a Vítimas e a Testemu-
nhas Ameaçadas e dispõe sobre a proteção 
de acusados ou condenados que tenham vo-
luntariamente prestado efetiva colaboração à 
investigação policial e ao processo criminal.

Parecer favorável, sob nº 1, de 2011, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Eduardo Suplicy.

9 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 102, DE 2007

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara no 102, de 2007 (no 3.129/2004, 
na Casa de origem, do Deputado Eduardo Val-
verde), que altera o art. 6º da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943, para equiparar 
os efeitos jurídicos da subordinação exercida 
por meios telemáticos e informatizados à exer-
cida por meios pessoais e diretos.

Pareceres favoráveis, sob nos 364 e 365, 
de 2011, das Comissões de Ciência, Tecno-
logia, Inovação, Comunicação e Informática, 
Relator: Senador Cristovam Buarque; e de 
Constituição de Assuntos Sociais, Relator: 
Senador Casildo Maldaner.

10 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 28, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 28, de 2008 (nº 5.702/2005, 
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na Casa de origem), de iniciativa do Presiden-
te da República, que altera o art. 37 da Lei n° 
10.522, de 19 de julho de 2002, que dispõe 
sobre o Cadastro Informativo dos créditos não 
quitados de órgão e entidades federais e dá 
outras providências.

Parecer favorável, sob nº 1.148, de 2008, 
da Comissão de Assuntos Econômicos, Rela-
tor ad hoc: Senador Inácio Arruda.

13 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 185, DE 2004 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do  
Recurso nº 5, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 185, de 2004, do Senador 
Demóstenes Torres, que regulamenta o em-
prego de algemas em todo o território nacional.

Pareceres sob nº 920 e 921, de 2008, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos 
Valadares, 1º pronunciamento (sobre o Proje-
to): favorável, nos termos do Substitutivo, que 
oferece; 2º pronunciamento (sobre as emen-
das apresentadas ao Substitutivo, em turno 
suplementar, perante à Comissão): favorável, 
na forma da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo).

16 
REQUERIMENTO Nº 1.108, DE 2007

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.108, de 2007, do Senador Cristo-
vam Buarque e outros Senhores Senadores, 
solicitando a criação de Comissão Temporária 
Externa, composta pelos Senadores do Distrito 
Federal, Goiás e Minas Gerais, para, no prazo 
de cento e vinte dias, promover amplo debate 
e propor medidas concretas para o combate à 
violência no Distrito Federal e Entorno.

17 
REQUERIMENTO Nº 932, DE 2011 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do  
art. 222, § 2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 932, de 2011, de iniciativa da Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
solicitando voto de solidariedade ao Excelen-

tíssimo Senhor Comandante do Exército, Ge-
neral Enzo Martins Peri, em virtude de matéria 
veiculada pelo jornal Folha de São Paulo, na 
edição de 31 de julho deste ano.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO No 988, PLEN-2011

Requeiro, nos termos regimentais, a retirada do 
PLS no 210, de 2011, de minha autoria, que “Dispõe 
sobre a instalação de itens de segurança nas escadas, 
rampas e ressaltos nos locais que especifica”.

Sala das Sessões, de agosto de 2011. – Sena-
dor Vital do Rêgo.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – A Presidência defere o requerimento que acaba 
de ser lido, nos termos do Regimento Interno.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 989, DE 2011

Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimen-
to Interno do Senado Federal, que seja encaminhado 
Voto de Congratulações ao jornal Panorama Pradense, 
pelo transcurso dos 40 anos de sua fundação, ocorri-
do em 1º-8-2011.

A homenagem do Senado Federal, que é ex-
tensiva aos seus funcionários e leitores, deverá ser 
encaminhada ao Senhor Paulo Barp, na Sociedade 
Literária e Jornalística Panorama Pradense, no ende-
reço: Rua Waldomiro Brochese, 570, s/ 311 – Antônio 
Prado (RS) – CEP 95250-000.

Sala das Sessões, 11 de agosto de 2011. – Se-
nadora Ana Amélia, Vice-Líder do PP.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – A Presidência encaminhará o voto de congra-
tulações solicitado.

O requerimento vai ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 990, DE 2011

Requeiro, nos termos do § 2º, do artigo 50 da 
Constituição Federal, combinado com o artigo 216 do 
RISF, o encaminhamento de pedido de informações 
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ao Exmo. Sr. Ministro de Estado da Fazenda, a acerca 
das seguintes questões:

1. Quantas são e quais são, no País, as entidades de 
assistência social que prestam serviços na área 
de educação superior, tidas como filantrópicas, 
que fornecem bolsas totais ou parciais para alu-
nos carentes, em troca do pagamento da contri-
buição previdenciária patronal, em atendimento 
à Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009?

2. Quanto essas bolsas representam em renúncia fiscal 
ou valores transformados e quantos alunos são 
beneficiados no período 2010 e 2011?

3. Se essas entidades mantém passivo tributário em 
nível federal, inclusive de contribuição social? 
Caso positivo, qual é a natureza e o valor des-
sa dívida?

Sala das Sessões, – Senador Marcelo Crivella, 
Líder do PRB.

(À Mesa, para decisão.)

REQUERIMENTO Nº 991, DE 2011

Requeiro, nos termos do Art. 50, § 2º, da Consti-
tuição Federal, combinado com o Art. 216 do Regimen-
to Interno do Senado Federal, que seja encaminhado 
pela Mesa do Senado Federal, o seguinte pedido de 
informações ao Ministro de Estado da Defesa, sobre 
a utilização de aviões da Força Aérea Brasileira, por 
civis no período de 1 de janeiro a 31 de julho de 2011.

Justificação

Tem sido divulgado na mídia a utilização de avi-
ões da Força Aérea Brasileira, e, portanto bens pú-
blicos para transporte de civis, e atividades pouco 
republicanas. 

Recentemente foi anunciado o transporte de reli-
giosos, em acidente em Santa Catarina havia passagei-
ros civis, além de termos visto o transporte de paren-
tes de um governador de estado sendo transportados 
nos aviões da FAB, após acidente que vitimou amigos.

Por entender que a FAB não tem estas ativida-
des no escopo de sua missão, entendo que o Sena-
do da República deve conhecer a utilização indevida 
destes meios.

Avião da FAB dá carona a 25 religiosos do Rio 
para evento em MS 

De carona em um turbo-hélice Embraer C-97 da 
FAB (Força Aérea Brasileira), 25 religiosos saíram do 
Rio de Janeiro no fim de semana passado para assistir 

à posse de dom Dimas Lara Barbosa, ex-bispo auxiliar 
do Rio, como novo arcebispo de Campo Grande, em 
Mato Grosso do Sul. 

O avião da FAB passou oito horas no aeroporto 
de Campo Grande esperando os religiosos para trazê-
-los de volta ao Rio assim que a solenidade acabas-
se. Entre os caronas estava o arcebispo do Rio, dom 
Orani Tempesta. 

A FAB informou que os religiosos aproveitaram 
um serviço oferecido regularmente pelo CAN (Correio 
Aéreo Nacional) para qualquer pessoa que compareça 
a um posto do serviço e preencha uma ficha de ins-
crição com cópias da identidade, CPF e comprovante 
de residência. 

“A viagem está condicionada à disponibilidade 
de voos de transporte e ao tipo de missão da Força 
Aérea Brasileira para o destino desejado, assim como 
ao número de vagas colocadas à disposição do CAN”, 
informou a FAB. No caso dos voos dos religiosos, “havia 
disponibilidade de tripulantes e horas de voo”, reiterou. 

A Arquidiocese do Rio havia informado ao jornal 
“O Dia”, que divulgou o caso na terça-feira (12), que 
iria reembolsar as 25 passagens no avião da FAB, 
mas não informou qual seria o valor. Ontem, ela não 
se pronunciou sobre o caso. 

Uma passagem para Campo Grande a partir do 
Rio para este fim de semana, pela Gol, com escala em 
Guarulhos, pode ser comprada a partir de R$ 1.195 
(ida e volta, com taxas incluídas). 

Nem todos os padres foram no voo. “Fui com uma 
passagem oferecida por uma família amiga”, disse o 
padre André Hombardos, da Pastoral Carcerária, que 
disse ter sido avisado da chance de ir pela FAB.

Sala das Sessões, – Senador Aloysio Nunes 
Ferreira.

(À Mesa, para decisão)

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Os requerimentos que acabam de ser lidos 
serão despachados à Mesa para decisão, nos termos 
do Regimento Interno.

Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTOS NºS 992 E 993, DE 2011-PLEN

REQUERIMENTO Nº 992, DE 2011-PLEN

Requeiro, com embase no art. 255, inciso II, item 
12, combinado com o art. 279, inciso I, ambos do RISF, 
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que o Projeto de Lei do Senado nº 83, de 2011, que 
“Dispõe sobre a cobrança de diária de hospedagem 
em hotéis, pousadas e similares”, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição, seja tam-
bém remetido ao exame da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania (CCJ).

Sala das Sessões, de agosto de 2011. – Senador 
Marcelo Crivella.

REQUERIMENTO Nº 993, DE 2011-PLEN 

Requeiro, com embase no art. 255, inciso II, item 
12, combinado com o art. 279, inciso I, ambos do RISF, 
que o Projeto de Lei do Senado nº 83, de 2011, que 
“Dispõe sobre a cobrança de diária de hospedagem em 
hotéis, pousadas e similares”, além da Comissão cons-
tante do despacho inicial de distribuição, seja também 
remetido ao exame da Comissão de Meio Ambiente, 
Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle (CMA).

Sala das Sessões,  de agosto de 2011. – Sena-
dor Marcelo Crivella.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Os Requerimentos que acabam de ser lidos 
serão incluídos em Ordem do Dia oportunamente.

A Presidência recebeu o Requerimento nº 994, 
de 2011, do Senador Luiz Henrique, solicitando au-
torização para participar da Grande Reinauguração 
do prédio histórico do Teatro Bolshoi, no período de 
25 de outubro a 1º de novembro do corrente ano, em 
Moscou – Rússia.

É o seguinte o requerimento:

REQUERIMENTO Nº 994, DE 2011

Requeiro nos termos do artigo 55, III, da Cons-
tituição Federal, combinado com o artigo 39, inciso I, 
e o disposto no art. 40, § 1º, inciso I, do Regimento 
Interno do Senado Federal, autorização para ausen-
tar-me do País, no período de 25 de outubro a 1º de 
novembro do corrente ano, condição necessária para 
que eu possa, como representante do Brasil e do Se-
nado, participar da Grande Reinauguração do prédio 
histórico do Teatro Bolshoi, em Moscou, na Rússia, 
sendo o único brasileiro convidado pela Academia de 
Teatro Bolshoi. (cópia do convite, em anexo).

O teatro Bolshoi é uma das principais companhias 
de balé e ópera do mundo, considerado patrimônio da 
humanidade pela ONU e Unesco.

Como Prefeito de Joinville, consegui trazer para 
o Brasil a Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, que é a 

única Escola do Teatro Bolshoi fora da Rússia, sendo 
o seu ideal o mesmo da Escola Coreográfica de Mos-
cou, criada em 1773: proporcionar formação e cultura 
por meio do ensino da dança, para que seus alunos 
tornem-se protagonistas da sociedade.

Patrono e Fundador da Instituição, fui agraciado 
com a “Medalha Pushkin”, do governo da Rússia, em 
julho de 2010. A medalha Pushkin foi criada em 1999 
pelo então presidente Puttin, e é concedida a pessoas 
que se destacam no desenvolvimento cultural voltado 
para o crescimento do relacionamento entre as Nações.

Ao manifestar minha satisfação com o honroso 
convite recebido, requeiro, ainda, que seja considerada 
minha participação no citado evento, como missão po-
lítica de interesse parlamentar, contribuindo na aproxi-
mação das culturas entre a Federação Russa e o Brasil.

Sala das Sessões, – Senador Luiz Henrique 
da Silveira.

(À Comissão de  Relações Exteriores e 
Defesa Nacional.)

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – O requerimento que acaba de ser lido será 
encaminhado à Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional.

Volto à lista de oradores. 
Com a palavra o Senador Lindbergh Farias.

O Sr. José Sarney, Presidente deixa a 
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Geovani Borges.

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, ontem subi à tribuna deste plenário 
para falar da crise internacional e dos desafios que o 
País tem nesse novo momento. Hoje assumo esta tri-
buna para falar da política industrial, do programa Brasil 
Maior e da política em relação à inovação tecnológica.

Mas antes, Sr. Presidente, queria resgatar o que 
acho essencial neste debate da crise de 2008. Estou 
convencido de que a saída oferecida pelo Brasil, pelo 
governo do Presidente Lula foi a saída correta. Na crise 
de 2008, alguns países, em vez de tomarem medidas 
anticíclicas, de incentivarem o consumo das famílias, 
optaram pela política tradicional de ajustes, de corte 
de gastos, apesar de aquela crise ser claramente uma 
crise de natureza recessiva. Alguns países, em espe-
cial no debate dos Estados Unidos, priorizaram uma 
política para salvar os bancos e as grandes empresas. 
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Aqui, no Brasil, o rumo tomado pelo governo do 
Presidente Lula, estou convencido, foi o mais correto; 
foi a recuperação do salário mínimo, que, além do poder 
de compra do trabalhador, teve o papel da distribuição 
dessa recuperação do salário mínimo pela Previdên-
cia Social. Isso foi fundamental, Senador Paulo Paim, 
na construção desse grande mercado de consumo de 
massas. Foi aumentar o crédito. O nosso crédito aqui 
saiu de 22% do PIB, em 2002, para 46% do Produto 
Interno Bruto agora, no final de 2010. Foram as políti-
cas de transferência de renda. Foram os investimentos 
públicos, em especial o PAC.

Então, acho que o Brasil respondeu, de forma 
muito acertada, à crise de 2008, tanto é que a nossa 
economia em 2010 cresceu 7,5%.

O que vamos enfrentar nesse próximo período? 
Ora, todos nós acompanhamos o debate entre repu-
blicanos e democratas nos Estados Unidos, e infeliz-
mente a decisão, a imposição pelo fundamentalismo 
dos republicanos de um corte de gastos, pelo próximo 
período, nos Estados Unidos, significa, infelizmente, 
que a economia norte-americana ou entra na recessão, 
ou vai ter um ciclo de baixo crescimento.

A mesma situação vamos ter na Europa, inclu-
sive com o problema das dívidas dos países. E vale 
dizer aqui que a oposição, às vezes, ataca o gover-
no do Presidente Lula, mas, é preciso que se diga: a 
nossa relação da dívida com o PIB está em 39%. Nos 
Estados Unidos, estão chegando perto dos 100% do 
PIB; na Itália, 120% do PIB. A nossa situação fiscal é 
completamente diferente.

Mas qual é a avaliação que nós todos temos? A 
Europa e os Estados Unidos vão viver ou um período 
de recessão, ou de baixo crescimento. Qual é a gran-
de questão? Qual é o desafio para o nosso País? Eles 
só têm uma forma de sustentar a economia deles, o 
crescimento deles: avançando sobre o mercado interno 
dos países emergentes. E é por isso que temos que ter 
uma política muito clara de proteção à nossa indústria.

Ontem o Banco Central dos Estados Unidos de-
cidiu que a taxa de juros, até 2013, vai ficar entre zero 
e 0,25% – até 2013. Na próxima reunião do FED, do 
Banco Central norte-americano, não se enganem, vai 
haver uma outra política de afrouxamento monetário, 
porque eles não têm mais o instrumento de política fis-
cal, eles não podem estimular a economia com gastos 
e com investimentos. 

Então, qual o cenário para o Brasil? O cenário 
para o Brasil é de pressão constante na nossa moeda. 

Vão tentar continuar desvalorizando o dólar e valori-
zando artificialmente o real, e vamos viver um período 
de uma competição mundial extremamente agressiva. 

O Governo Federal, há duas semanas, tomou me-
didas importantes: controle de capitais. Aqui, em abril, 
o Governo decidiu colocar o IOF de 6% para captação 
externa. Muitos bancos e empresas deste País estavam 
saindo, Senador Moka, para captar, a 0,50, a 0,25 a 
taxa de juros e voltar para cá para emprestar a 12,5%. 
O Governo Federal colocou o IOF a 6%, mas não fez 
só isso. Há duas semanas, num combate à especula-
ção, colocou o IOF sobre os derivativos, em posições 
vendidas, porque tinha muita gente especulando com 
a valorização do real. Então, estamos tomando medi-
das claras de controle de capitais. Creio que não basta. 

Vou falar aqui do projeto Brasil Maior, mas estou 
convencido de que temos de avançar na discussão 
sobre a nossa taxa de juros. Não há jeito. Essas medi-
das de controle de capitais foram fundamentais, foram 
importantíssimas, mas temos de entrar no debate da 
taxa de juros. Isso é estratégico! O Copom tem reu-
nião daqui a 45 dias. 

Mas vejam, senhores, a nossa taxa de juros re-
ais, hoje, é a maior do mundo: 6,8% ao ano; a segunda 
maior é a da Hungria: 2,4% ao ano; a terceira maior 
é a do Chile: 1,8% ao ano. Com essas taxas de juros 
neste momento, vamos continuar atraindo dólares ,e 
a situação mudou radicalmente. 

O grande debate no nosso País agora não é mais 
o controle da inflação. Não é este! Houve uma mudan-
ça, é um quadro internacional de natureza recessiva. 
Tenho conversado com muita gente do Governo. É 
necessária, na próxima reunião do Copom, uma vi-
rada, uma mudança clara na política de juros. Somos 
o único País do mundo em que existe indexação na 
remuneração dos títulos da dívida pública com a taxa 
Selic. Isso não existe em lugar algum do mundo! Isso 
acaba fazendo uma pressão muito grande pelo au-
mento da taxa Selic. 

Quero dizer, Senador Anibal, que estou apre-
sentando dois projetos na Comissão de Assuntos 
Econômicos, dois projetos neste sentido: um fala na 
proibição da indexação da remuneração dos títulos 
da dívida pública com a taxa Selic; o outro projeto fala 
das competências do Banco Central, porque a gente 
acha que, além de manutenção da estabilidade mone-
tária, o Banco Central tem de ter o compromisso com 
o crescimento econômico. 
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Sr. Presidente, quero entrar na parte do meu 
pronunciamento que tinha preparado sobre o projeto 
Brasil Maior, porque acho que temos de fazer tudo isso: 
controle de capitais, baixar a taxa de juros – essa é a 
mudança que tem de acontecer na economia brasilei-
ra nesse próximo período – e uma política industrial 
clara, que privilegie a inovação tecnológica. E por isso 
entro no meu discurso com o lançamento do progra-
ma Brasil Maior da Presidenta Dilma Rousseff, do dia 
2 de agosto. 

A viga mestra do Plano Brasil Maior foi o slogan: 
“Inovar para competir, competir para crescer”. Esse 
plano, Sr. Presidente, aperfeiçoará os avanços obtidos 
com a Política Industrial, Tecnológica e de Comércio 
Exterior, de 2003 a 2007, e com a Política de Desen-
volvimento Produtivo, de 2008 a 2010. 

Em verdade, Sr. Presidente, o esforço da inovação 
será alavanca decisiva na estratégia do salto da nossa 
indústria rumo ao futuro. A história contemporânea das 
nações já mostrou o papel central do conhecimento 
científico e tecnológico. Da revolução industrial à revo-
lução gerada pela informática e pelas comunicações, 
temos certeza de que o passaporte para o futuro é a 
inovação, especialmente na atual crise econômica. 

Como em outras crises sistêmicas, a destruição 
criadora revigora uns e aniquila outros. Na última crise 
dessa natureza, a grande depressão de 29, o Brasil 
saiu melhor do que entrou. Como nos ensinou Celso 
Furtado em sua Formação Econômica do Brasil, a 
ação deliberada do Estado foi então decisiva para que 
o País conseguisse se integrar ao ciclo de industriali-
zação e expansão econômica que se seguiu. 

O atual contexto impõe a urgência de medidas 
previstas no Plano Brasil Maior. 

O Plano reduz a alíquota de INSS, que hoje é de 
20%, de setores sensíveis ao câmbio e à concorrên-
cia internacional e intensivos em mão de obra, como 
confecções, calçados, móveis e softwares. 

Além da desoneração da folha, o Brasil Maior 
prevê uma série de ações, que vão desde a desone-
ração de exportações, passando pelo fortalecimento 
da defesa comercial, pela modernização do Inmetro 
e pela criação de regimes especiais setoriais com re-
dução de impostos.

Neste aspecto, contempla pedido antigo do setor 
produtivo ao prever devolução imediata de créditos do 
PIS/Cofins sobre bens de capital. 

Para fortalecer a indústria brasileira, o Brasil Maior 
prevê a regulamentação da Lei de Compras Gover-

namentais, que estipula uma margem de preferência 
de até 25% nos processos de licitação para produtos 
manufaturados e serviços nacionais que atendam às 
normas técnicas brasileiras.

A política industrial reserva ao BNDES papel 
de relevo no financiamento, inovação e investimento, 
especialmente por meio da extensão do programa de 
sustentação do investimento até dezembro de 2012 e 
do “BNDES – Revitaliza”. 

O Plano Brasil Maior prevê a concessão de crédito 
de R$2 bilhões do BNDES à Finep, ligada ao Ministério 
da Ciência e Tecnologia e Inovação. 

Aliás, o Ministro Mercadante e o Presidente da 
Finep, Glauco Arbix, trabalham para transformar o Fi-
nep em um banco de inovação nos moldes do BNDES. 

Acreditamos que essa mudança institucional é 
fundamental, porque o Brasil precisa elevar os seus 
investimentos em pesquisa e desenvolvimento.

Em 2009, os setores público e privado brasilei-
ros investiram 1,19% do PIB, cerca de US$24 bilhões 
em pesquisa e desenvolvimento. Em 2010, os investi-
mentos atingiram 1,21%. Ora, o Japão, Senador Moka, 
em vez de 1,21%, investe 3,44% do PIB; em vez de 
24 bilhões, investe 148 bilhões. A Alemanha, em vez 
de 1,21%, investe 2,82% do PIB, 84 bilhões. A China 
investe 1,54% do PIB, 120 bilhões. Os Estados Unidos, 
2,79%, ou seja, 398 bilhões. 

Ou seja, para ser realmente competitivo, o Brasil 
deve aumentar significativamente os investimentos em 
inovação. A meta traçada pela Presidenta Dilma é ousa-
da: elevar os investimentos para 1,8% do PIB, em 2014, 
com o dispêndio empresarial atingindo 0,90% do PIB.

Senador Moka.
O Sr. Waldemir Moka (Bloco/PMDB – MS) – Se-

nador Lindbergh, quero fazer um aparte, embora ob-
jetivo, mas pensando duas coisas. Primeiro, é muito 
importante esse programa. Na verdade, é um projeto 
que pretende realmente ajudar a crise da chamada 
desindustrialização do nosso País. De todos esses 
aspectos, eu realmente já tive oportunidade de me 
pronunciar da tribuna dizendo, particularmente, o que 
me chamou a atenção e acho altamente positivo: 75 
mil bolsas para que os nossos jovens possam fazer 
cursos de pós-gradução, doutorado, e trazer exata-
mente esse tipo de inovação. Investir em pesquisa, 
investir em cérebro. Foi o que fez o Japão. O Japão, já 
por duas vezes, da ruína é uma grande potência, por-
que sempre investiu em cérebro. É a mesma coisa da 
Alemanha. Então, esse é, sem dúvida nenhuma, um 
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programa muito importante. E a chamada desindustria-
lização vai sofrer ainda mais nessa questão agora da 
crise mundial que, novamente, está batendo as nossas 
portas. Agora, particularmente, eu queria dizer o se-
guinte: veja como é importante o setor do agronegócio. 
Da balança comercial, nós temos hoje um superávit 
de US$20 bilhões. US$20 bilhões, porque o chamado 
agronegócio, sozinho, representa 60 bilhões; paga, 
desconta o déficit de todos os outros segmentos, que 
é de 40 bilhões, e dá um saldo positivo de 20. Então, 
é por isso que nós, às vezes, defendemos aqui esse 
setor. É um setor muito importante, sobretudo nas 
contas da balança comercial, porque, não tivesse o 
Brasil hoje uma balança comercial, um saldo positivo, 
nós estaríamos ainda tendo que atrair recursos para 
fazer frente a essa questão da balança comercial. En-
tão, parabenizo a preocupação de V. Exª, o discurso. 
Acho que, no Congresso Nacional, diferentemente 
do que fez o Congresso norte-americano, nós temos 
que nos unir aqui para que possamos, juntos, ajudar a 
Presidente Dilma a reagir, a enfrentar a crise, porque 
esse seria o pior dos cenários. Eu acho que o Con-
gresso tem que ter maturidade, para que, respeitando 
as nossas divergências, possamos convergir naquilo 
que une a Nação, e unir a Nação é criar um clima de 
desenvolvimento de geração de emprego e de renda. 
Muito obrigado, Senador.

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – 
Senador Moka, muito obrigado pelo aparte de V. Exª. 
V. Exª tem razão, o Brasil é considerado o Celeiro do 
Mundo, e nós temos orgulho desse título. Agora, cha-
mo atenção para o fato de que o Brasil não pode virar 
apenas exportador de commodities. Não pode. Não 
podemos aceitar uma lógica de desindustrialização 
aqui no nosso País. Não podemos. E chamo atenção 
para o fato de que esse é o debate dessa nova crise 
internacional. O que querem é uma nova divisão in-
ternacional do trabalho. Nós ficamos exportando com-
modities, e eles querem, na verdade, disputar esse 
mercado interno. Por isso, chamo atenção para um 
conjunto de políticas, no sentido de defender a nossa 
indústria – e o programa Brasil Maior é uma dessas 
políticas –, mas, volto a dizer, ações firmes de defesa 
da nossa moeda vão continuar sendo central e a po-
lítica de juros também. Eu tenho muita confiança de 
que o Banco Central vai entrar num novo momento. 

Dessa forma, agradeço o aparte de V. Exª. 
Nós, como eu falava, não queremos ser apenas 

exportadores de commodities, queremos ser a ex-

pressão da sociedade do futuro, com investimentos 
em setores de alta e média intensidade tecnológica.

Aliás, a ausência de investimento nesses setores 
tem nos levado a déficits comerciais expressivos, como 
nos fármacos. Nos fármacos, o déficit comercial nosso 
era de 1,9 bilhão, em 2002; agora, o déficit comercial 
é de 6,3 bilhões. Equipamento de rádio, TV e comuni-
cação: o déficit comercial era de 1,4 bilhão; agora, es-
tamos em 11 bilhões. Instrumentos médicos, de ótica 
e precisão: 1,6 bilhão para 5,6 bilhões. Nesse ponto, 
instrumentos médicos, é muito importante o aspecto 
do Plano Brasil Maior, que fala de compras governa-
mentais. Nós temos que desenvolver toda essa área 
da indústria aqui no País, e, com essas compras feitas 
pelo Governo brasileiro, acho que vamos no caminho 
correto. Produtos químicos: o nosso déficit era de 4,5 
bilhões; está em 16 bilhões.

Ou seja, temos que seguir os exemplos bem su-
cedidos de países como China e Índia, que, em vez de 
pulverizarem os recursos, priorizaram alguns setores 
estratégicos, utilizando inclusive o poder de compra, 
de que falei agora, do poder público, como alavanca 
para o desenvolvimento da indústria nacional.

O Ministério da Ciência e Tecnologia, sob a li-
derança do Ministro Mercadante, já identificou alguns 
desses setores. São eles: tecnologia de informação 
e comunicação, aeroespacial, fármacos e complexo 
industrial da saúde, produção agrícola sustentável, 
indústria química, petróleo, gás, carvão mineral, ener-
gia, complexo industrial da defesa, bens de capital, 
minerais estratégicos.

Não podemos perder, Sr. Presidente, essa opor-
tunidade histórica que nos foi aberta com a descoberta 
do pré-sal e com os grandes eventos que o Brasil se-
diará, especialmente Copa e Olimpíadas. Temos que 
priorizar os investimentos nos setores de alta e média 
intensidade tecnológica. Esse foi o caminho seguido 
por Alemanha, Estados Unidos, Japão e Coréia, e vem 
sendo reproduzido por China e Índia. 

O grande desafio do Brasil é se preparar para o 
novo salto da produtividade do trabalho via inovação, 
de tal forma a mudar nossa posição competitiva em 
um mundo em profunda transformação. De um lado, as 
economias capitalistas mais avançadas, mergulhadas 
na crise; de outro, um grupo de países emergentes lide-
rados pelo extraordinário crescimento chinês. O Plano 
Brasil Maior é a resposta contemporânea de política e 
desenvolvimento produtivo a esse grande desafio do 
salto de produtividade.
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Parabéns à Presidenta Dilma, aos Ministros Fer-
nando Pimentel, Aloizio Mercadante e Guido Mantega.

Sr. Presidente, encerro meu discurso dizendo 
que aqui fala um Senador que confia neste País, 
que acredita que nós vamos ser a 5ª economia do 
mundo, justamente porque fizemos a inclusão social. 
Nós estamos a caminho de virar uma grande demo-
cracia popular. 

Eu tenho, desde o começo do Governo da Presi-
denta Dilma, elogiado as posições do Banco Central. 
Eu me lembro aqui da pressão que houve de setores 
do mercado para que o Governo aumentasse a taxa 
Selic de forma significativa. E, quando o presidente 
do Banco Central Alexandre Tombini introduziu a ló-
gica do gradualismo, em vez de perseguir a busca do 
centro da meta da inflação para este ano, jogou para 
o próximo ano. Quando falava em compatibilizar esta-
bilidade monetária e crescimento econômico, aquela 
foi uma medida de coragem da Presidenta Dilma e 
do presidente do Banco Central. Eu digo: agora, de-
pois do controle de capitais, agora, depois da polí-
tica Brasil Maior – vou repetir, pela terceira e última 
vez, porque estou tão convencido disso –, a mesma 
política corajosa significa agora, na próxima reunião 
do Copom, o Banco Central começar a redução da 
nossa taxa de juros.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Srs. e Srªs Senadoras.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR.) – Sr. 

Presidente, peço a palavra, pela Liderança do Gover-
no, para fazer um pequeno registro.

O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. Bloco/
PMDB – AP) – Antes de conceder a palavra a V. Exª, 
Senador Romero Jucá, V. Exª me permita, eu quero re-
gistrar neste momento – gostaria até que ficassem em 
pé para que as câmeras pudessem registrar este mo-
mento – a presença do Desembargador Mário Gurtyev, 
acompanhado do nosso amigo Elpídio, lá do Amapá, 
que é o Presidente do Tribunal de Justiça lá do meu 
Estado. Bem-vindos. 

Aproveito também a oportunidade para parabe-
nizá-lo pelo seu dia hoje, o Dia do Advogado. A Mesa 
parabeniza os desembargadores, os juízes, porque é 
uma data muito importante e significativa para V. Exª 
e para todos nós. Bem-vindos. Sintam-se em casa.

Com a palavra V. Exª pela ordem.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. como 

Líder. Pela ordem.. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, pedi a palavra para fazer dois registros rápidos. 

O primeiro deles é que tenho lutado, o nosso Estado 
de Roraima, pela titulação das terras, pela regulariza-
ção fundiária, que é um aspecto fundamental para o 
desenvolvimento e para o futuro de Roraima. Ajudei, 
ainda no Governo do Presidente Lula, a editar uma 
medida provisória, discuti essa medida provisória, 
formulamos essa medida provisória, e possibilita a re-
gularização fundiária das terras tanto urbanas quanto 
rurais do nosso Estado. 

E um dado importante é que o Iteraima, Instituto 
de Terras de Roraima, acaba de anunciar que agora, 
a partir de setembro, as comunidades do baixo Rio 
Branco – ou seja, da área mais remota, mais distan-
te do nosso Estado, da área menos aquinhoada por 
atendimento – começarão a ter a sua regularização 
fundiária definida. Quinze comunidades receberão o 
título definitivo de áreas urbanas e também de áre-
as rurais. 

Então, eu gostaria de fazer este registro, para-
benizando o Iteraima, o Governador José Anchieta, o 
Diretor-Presidente Márcio Junqueira, toda a equipe do 
Iteraima, que, efetivamente, está se deslocando para o 
Baixo Rio Branco, uma região de dificuldade. O esforço 
pessoal dessa equipe de servidores está realizando 
o sonho de centenas de famílias que moram em toda 
essa região.

Eu gostaria de fazer este registro, pedindo a 
transcrição do texto “Iteraima anuncia a titulação no 
baixo Rio Branco”.

Eu gostaria também de parabenizar o Minis-
tro Orlando Silva pelo anúncio de que o Bolsa atleta 
deste ano vai beneficiar mais de 3,5 mil desportistas, 
pagando R$52 milhões. É um programa importante, 
que procura fomentar valores do nosso País. Esta-
mos aí às portas de uma Olimpíada, de uma Copa 
do Mundo, portanto, esse esforço tem que ser ainda 
ampliado. E quero fazer o registro de que o Ministé-
rio dos Esportes publicou a programação com a lista 
de mais 461 novos beneficiados, chegando aos 3,5 
mil atendimentos.

Portanto, fica aqui o meu registro. Peço também 
a transcrição do texto “Bolsa Atleta destina R$52 mi-
lhões a 3,5 mil esportistas”. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE 
O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ EM SEU 
PRONUNCIAMENTO

(Inseridos nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. Bloco/
PMDB – AP) – Senador Romero Jucá, V. Exª será 
atendido na forma do Regimento quanto às transcri-
ções solicitadas.

O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB) 
– Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. Bloco/
PMDB – AP) – O Senador Paulo Paim é o próximo 
orador inscrito. Mas, antes de conceder a palavra a 
V. Exª, concedo a palavra, pela ordem, ao Senador 
Wilson Santiago.

O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB. 
Pela ordem. Sem revisão.) – Sr. Presidente, o Brasil, 
hoje, comemora o Dia do Advogado. Todos nós que 
sabemos a importância do advogado, não só do Ma-
gistrado, do Procurador, do representante do Minis-
tério Público, enfim, de todos aqueles que compõem 
a carreira de advogados do Brasil, não poderíamos 
deixar de registrar esta importante data e reconhecer 
o trabalho de todas essas carreiras, de todos esses 
profissionais que, de fato, engrandecem o Brasil, de-
fendem os direitos e, além de tudo, a própria defesa 
nacional. Isso engrandece nosso País e faz com que 
a democracia, cada vez mais, se fortaleça.

Por isso registro este dia com satisfação e solicito 
a V. Exª que aquilo que escrevemos em relação ao Dia 
do Advogado seja publicado nos jornais e nos meios 
de comunicação da Casa, para que se torne público e 
que toda a sociedade brasileira não só continue reco-
nhecendo a importância do advogado como também 
registre e saiba que este dia, de fato, é gratificante 
para toda a classe, que defende os direitos e também 
a própria democracia do nosso País.

Obrigado a V. Exª, e peço a própria publicação, 
na íntegra.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTO DO SR. SENADOR WILSON SAN-
TIAGO

O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB. 
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs 
Senadoras e Srs. Senadores, comemora-se hoje em 
todo o Brasil o Dia do Advogado. Mas, também, o Dia 
do Magistrado e do Direito. Coincidentemente, tam-
bém o dia 11 de agosto é dedicado aos estudantes. 
Tudo isto carrega em si um grande significado, que é 
o da garantia das liberdades democráticas. Advoga-
dos, magistrados, Direito, sinônimos de Justiça; estu-
dantes, símbolo de resistência; todos encerrando no 
exercício de seus papéis um grande significado, que é 
o da defesa da Democracia. Portanto, o 11 de agosto 
é, acentuadamente, uma data em que a democracia 
deve ser celebrada.

Primeiro, um pouco de história para entender a 
origem do 11 de agosto como data em que tudo isto 
é festejado. Em 11 de agosto de 1827, o Imperador 
Dom Pedro I criava os cursos de Direito em São Paulo 
e Olinda. Cem anos depois, num mesmo dia, sendo em 
1827, o dia passa a ser também o Dia dos Estudantes. 
Para 10 anos depois, num mesmo 11 de agosto de 
1837, ser fundada a União Nacional dos Estudantes, 
coroando a data como uma das mais importantes para 
a luta pelas liberdades democráticas no Brasil.

Antes de ser deputado estadual, deputado fe-
deral, e, agora, Senador da República, sou mesmo 
advogado. Atuei durante mais de 10 anos no Tribunal 
do Júri, desempenhando a função de Defensor Públi-
co. Portanto, sou advogado dos mais necessitados, 
assim como fazem todos os demais colegas de pro-
fissão. Entre as atribuições dos defensores públicos, 
encontra-se a de promover a cidadania, garantindo o 
direito de Defesa àqueles que não têm condições de 
promovê-Ia com recursos próprios. O advogado defen-
sor público é, por conseguinte, um agente fundamental 
dasc liberdades civis.

Tenho tido, no desempenho das funções de parla-
mentar, grande preocupação com o exercício da função 
do advogado, com a devida liberdade de atuação da 
Justiça, com uma melhor instrumentalização do exer-
cício da função do defensor público, com a garantia 
de que o Estado de Direito se sobreponha a quaisquer 
desvios autoritários. Aliás, como membro do PMDB, 
este compromisso diário com a democracia se renova, 
tendo em vista o próprio compromisso do partido para 
com a reconstrução do estado democrático, no Brasil.

Dizem os manuais que o advogado é uma peça 
essencial para a administração da justiça e instru-
mento básico para assegurar a defesa dos interesses 
das partes, em juízo. E por esta razão – continuam os 
manuais – que a advocacia não ésimplesmente uma 
profissão, mas, um encargo público, já que, embora 
não seja agente estatal, compõe um dos elementos 
da administração democrática do Poder Judiciário. Isto 
quer dizer, que o advogado é um elemento fundamen-
tal para a operação do Direito, como sustentáculo da 
cidadania.

Mas, também, hoje, é Dia do Magistrado. Ainda 
citando os manuais, no mundo contemporâneo a pala-
vra magistrado remete ao exercício do poder judiciário. 
No Brasil, os magistrados são os juízes, membros do 
Poder Judiciário. Têm, portanto, juntamente com os ad-
vogados, o mister de operar o Direito, de fazer Justiça. 
Uma çonjunção de esforços que mais do que garan-
tir a cidadania, conforme temos acentuado ao longo 
desse pronunciamento, mas, sobretudo, de garantir 
as mais amplas liberdades democráticas, de defender 
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os direitos das mais amplas camadas da população, 
garantindo a igualdade cidadã.

Expresso, nesta data, meus mais sinceros vo-
tos de parabéns a todos os meus colegas advogados. 
Também, aos magistrados, que operam o Direito no 
sentido de fazer a Justiça. Mais particularmente, dirijo-
-me aos meus colegas defensores públicos, advogados 
dos pobres e dos necessitados, garantidores reais do 
direito de defesa aos que não têm condições financei-
ras para tal. São os defensores públicos, muitas vezes 
em condições pouco condizentes com a importância 
do seu trabalho, que buscam promover o que se pode 
chamar de inclusão cidadã, de abertura dos canais da 
justiça aos mais pobres.

Quero crer que ao exaltar o papel da Justiça,’o 
papel do advogado, o papel do Direito, estamos, todos 
nós, relevando a Democracia, as liberdades civis, o Es-
tado de Direito. Enfim, encorajar os estudantes, neste 
11 de agosto de 111, a continuarem firmes na dispo-
sição de defenderem a Democracia, de defenderem 
o Estado de Direito, de cada vez mais se envolverem 
com a defesa dos mais necessitados, dos que clamam 
diariamente por Justiça.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. Bloco/

PMDB – AP) – Grande representante do Estado da 
Paraíba, Senador Wilson Santiago, será rigorosamente 
atendida, na forma do Regimento, a solicitação de V. Exª.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Sr. 
Presidente, eu queria também me associar às palavras 
do Senador Wilson Santiago, parabenizando os advo-
gados por este dia, toda a Magistratura, a Defensoria 
Pública, o Ministério Público, a OAB, enfim, todos os 
setores da advocacia brasileira que efetivamente dão 
uma contribuição grande para fazer deste País um 
grande país. Fica também a nossa homenagem.

O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. Bloco/
PMDB – AP) – A solicitação de V. Exª, Senador Ro-
mero Jucá, junto com a do Senador Wilson Santiago, 
será duplamente atendida, na forma do Regimento.

Concedo a palavra ao Senador Paulo Paim, lá 
do extremo Sul do País, do Estado do Rio Grande do 
Sul, do PT. 

V. Exª disporá de vinte minutos.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Sem revi-

são do orador.) – Sr. Presidente, com todo respeito ao 
meu querido Senador Paim, é só para um breve registro.

Esta semana, no Estado do Acre, tivemos a honra 
de receber o Arcebispo de Porto Velho, Dom Moacyr 
Grechi, que é nascido em Santa Catarina, mas tem 
toda uma vida dedicada ao Acre, aos direitos huma-
nos e à busca de garantia e igualdade social. Dom 
Moacyr Grechi, neste período, está comemorando 50 

anos – estamos todos celebrando – de vida sacerdotal 
e 27 anos de trabalho dedicado, no Acre, como Bispo 
e como Padre. E o Governo do Estado, o Governador 
Tião Viana e o Prefeito Raimundo Angelim, assim como 
toda a sociedade acreana organizaram um evento cele-
brando, porque é uma vida dedicada às causas sociais. 

O Bispo Dom Moacyr Grechi é uma figura emble-
mática neste País e agora está se afastando da Igreja 
por ter completado 75 anos, ou seja, das obrigações 
ordinárias da Igreja, mas certamente vai seguir semean-
do a paz, o bom conselho, num exemplo de vida que é.

Então, que possa constar nos Anais do Senado 
Federal os 50 anos de vida sacerdotal do Arcebispo 
de Porto Velho e Bispo do Acre, Dom Moacyr, e, ao 
mesmo tempo, registramos esse ato do povo acreano, 
nesse final de semana, em homenagem a uma vida 
exemplar que temos aqui, no Brasil, que é a vida do 
Bispo Dom Moacyr.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. Bloco/

PMDB – AP) – Senador Jorge Viana, do nosso que-
rido Estado do Acre, V. Exª será atendido na forma 
regimental.

Quero aproveitar a oportunidade para, finalmente, 
conceder a palavra ao Senador Paulo Paim, pela sua 
paciência, já sabendo que V. Exª é muito generoso e 
compreensivo com o sistema e com as condições de 
trabalho da Mesa. 

V. Exª dispõe do tempo necessário para o seu 
pronunciamento, podendo, dentro da tolerância, ultra-
passar os 20 minutos.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Da mes-
ma forma que V. Exª, Senador Geovani Borges, que 
está na presidência dos trabalhos.

Eu queria aqui, na mesma linha do Senador Wil-
son Santiago, do Senador Romero Jucá e do Senador 
Mozarildo Cavalcanti, lembrar que hoje é o Dia do Ma-
gistrado, o Dia do Advogado, o Dia do Estudante – nós 
lembramos aqui a UNE, as entidades dos estudantes 
nos Estados, nos Municípios e as entidades dos estu-
dantes do grêmio estudantil, o meu tempo de líder na 
sala de aula e que presidi também o grêmio estudantil 
do ginásio noturno para trabalhadores e também do 
Santa Catarina, lá no meu Rio Grande – e também o 
Dia do Garçom, os nossos garçons que atendem a nós 
todos não só aqui dentro, mas também na caminha-
da pelos Estados, sempre com muito carinho e muito 
respeito. Sintam-se todos homenageados.

Entendo que o Senador Mozarildo fez um pro-
nunciamento completo sobre cada um deles. Somo-me 
ao pronunciamento de todos, especialmente ao de V. 
Exª, Senador Mozarildo.
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Sr. Presidente, tivemos, esta semana, mais uma 
decisão do Supremo Tribunal Federal em relação aos 
aprovados em concursos públicos. Cada vez que ve-
nho à tribuna e há uma decisão do Supremo, sinto-me, 
confesso-lhe, Sr. Presidente, contemplado, porque a 
gente apresenta o projeto na Casa, a Casa não vota. 
Passam alguns anos, e o Supremo... Inclusive, em mui-
tos dos casos, os Ministros... Cito, inclusive, projetos 
não só meus, mas de outros – nesse caso, meu –, que o 
Congresso não votou, e o Supremo decide. Então, noto 
que há uma crítica de alguns, e eu respeito a crítica, 
faz parte da democracia, dizendo que o Supremo não 
deveria interferir em questões do Legislativo. Mas, se 
o Legislativo não cumpre a sua parte, o Supremo tem 
mais que decidir, quando há injustiça, que é esse caso. 

Ainda em 2004, apresentei a Proposta de Emen-
da à Constituição nº 48, de 2004, que altera a redação 
do inciso III do art. 37 da nossa Constituição. O artigo 
dispõe sobre a obrigação da nomeação de candidatos 
aprovados dentro do número de vagas fixado em edital 
de concurso público. O Congresso não votou; o Supre-
mo decidiu. Ontem, 10 de agosto, o Supremo Tribunal 
Federal entendeu, ao julgar um recurso extraordinário, 
que, aprovado em concurso público, dentro do número 
de vagas, tem direito à nomeação. Exatamente igual à 
PEC que apresentei aqui, ainda em 2004. A decisão 
foi unânime. Consequentemente, só depende agora da 
promulgação e, daí para frente, da aplicação.

A decisão é do Estado de Mato Grosso do Sul, 
que questionou a obrigação da Administração Públi-
ca em nomear candidatos aprovados para o cargo de 
Agente Auxiliar da Polícia Civil. Vão ter que nomear. 
Vamos acabar com a indústria de concursos, que fa-
vorece uma máquina montada. Não tenho nada con-
tra cursinho. Que tenha cursinhos aos milhares, mas, 
uma vez que fez o cursinho, aprovado no concurso, 
vamos contratar a moçada. Nada de deixar a moçada 
fazendo outro concurso e outros concursos enquanto 
as nomeações não acontecem.

Quero aqui me somar a essa decisão. Quero elo-
giar o Relator, Ministro Gilmar Mendes, que conside-
rou que o concursado terá que ser chamado quando 
a administração quiser novos funcionários, desde que 
isso aconteça dentro do prazo de validade do concurso.

Diz ele: “De acordo com o edital, passa a 
constituir um direito do concursando aprovado 
e, dessa forma, um dever, imposto ao Poder 
Público, a sua contratação”. 

O Ministro Mendes...
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) – V. 

Exª me concede um aparte, Senador?

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador 
Maldaner, com enorme satisfação. É sempre uma ale-
gria um aparte de V. Exª que tem nos ajudado muito 
aqui, em todos os temas de que trato, do mundo, prin-
cipalmente das questões sociais.

O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) – Eu 
quero me somar à exposição de V. Exª e me congra-
tular com essa tese. Primeiro, aproveitando a carona, 
quero-me associar ao Dia do Advogado, extensivo 
aos que estão militando dentro da área do Direito – no 
Ministério Público, na Magistratura, os Procuradores, 
a OAB, enfim, os que estão lidando nessa área, os 
profissionais da área. Também, ao Dia do Estudan-
te. Quero-me somar ao que V. Exª expôs. Inclusive, 
o Senador Mozarildo e outros colegas já expuseram 
aqui e quero-me somar a essa tese. Agora, nessa aí. 
Tem um projeto tramitando na Casa justamente sobre 
isso, para que se pare com a indústria dos concursos 
sem assumir. Quando se abre um concurso, há uma 
inscrição e sem limite. Todo mundo se inscreve e tem 
de pagar, há um custo. Muitas vezes, abrem concurso 
numa linha correta, etc, mas também tem esses con-
cursos que são chamados por V. Exª de indústria de 
concursos. É uma forma de se arrecadar. Dizem que 
tem “x” ou “y” vagas, mas, depois, ficam com aquele 
negócio, dizem que ficam em estoque, que é para ficar 
aqui, que é para ficar lá, para não sei quando. Aí, vai 
passando o tempo, as pessoas correm, fazem e ficam 
nessa. Com essa decisão, agora, do próprio Supremo, 
decidindo isso que V. Exª está dizendo, tendo como 
Relator, inclusive, o Ministro Gilmar Mendes, eu quero 
me congratular também. Então, o projeto de V. Exª vem 
justamente com essa tese. A PEC de V. Exª é nesse 
sentido. Abrem-se concursos, tudo bem. Precisou, faz. 
Quantas vagas? São “x” vagas. Vamos fazer e, dentro 
do prazo, vamos preencher essas vagas. Então, se 
quer fazer o concurso, a repartição, a instituição, en-
fim, o órgão que vai fazer o concurso – tem de fazer, 
sem dúvida alguma – vai estipular, mas tem de cumprir 
isso. Vamos pensar bem antes de fazer um concurso.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Exata-
mente.

O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) – E 
quantas vagas? Para nós não ludibriarmos, como se 
diz, a moçada – V. Exª diz no bom sentido -, os jovens, 
as pessoas que passam os fins de semana, muitas 
vezes, se preparando, com tempo: “Vamos lá”. O pa-
drinho, o tio, a mãe, o pai, o irmão estimulam: “Olha, 
abriu um concurso aqui. Está aqui, abriu um concurso 
em tal lugar, vai-se inscrever. Tem de ir pessoalmente?” 
Às vezes, é longe, em outro lugar.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – De um 
Estado para outro.
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O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) – 
De um Estado para outro. “Como é que faz? Posso 
fazer via Internet ou tenho de ir pessoalmente? Como 
é que é? Como é que não é?” Alguém telefona: “Abriu 
concurso em tal lugar.” Aí, é uma correria. “Olha, acho 
que é minha vez. Eu estou estudando.” Aí, faz, anun-
ciam tantas vagas e não têm aquele compromisso 
de preenchê-las. Eu quero me congratular com o Su-
premo por essa tese e congratular-me também com 
a preocupação de V. Exª e com a exposição que faz 
nesse sentido, na tarde de hoje. Aliás, V. Exª sempre 
está presente, não só com essa tese, mas com outras 
tantas que são as demandas que vêm da sociedade e 
que precisam de uma voz, precisam de um reclamo, 
precisam de alguma coisa. É nesse sentido que quero 
me congratular, Senador Paulo Paim.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito 
obrigado, Senador Maldaner.

Diz, ainda, o Ministro Gilmar Mendes que, “de 
acordo com o edital, passa a constituir um direito do 
concursando aprovado” e, dessa forma, o Poder Pú-
blico tem de cumprir.

O Ministro salientou que as vagas previstas em 
edital já pressupõem a existência de cargos e a previ-
são de lei orçamentária, e que, no momento em que 
o órgão torna o edital público, “gera uma expectativa 
(foi o que V. Exª falou) quanto ao seu comportamento 
segundo as regras previstas nesse edital”.

Por fim, quero, mais uma vez, cumprimentar o 
Supremo Tribunal Federal, que vai decidir também a 
respeito do aviso prévio proporcional, um projeto que 
apresentamos há anos à Casa e para o qual não que-
rem nem indicar o relator. Continua: vai para cá e vai 
para lá, de uma comissão para outra, e o relator não 
é indicado.

Ora, o Supremo vai decidir, e vai decidir da forma 
mais dura, pelas informações que eu tenho.

Então, fico satisfeito com essa decisão, que aten-
de a uma demanda da sociedade.

Termino com as palavras de Gilmar Mendes, que 
quero aqui cumprimentar mais uma vez: 

Aqueles cidadãos que decidem se inscre-
ver e participar do certame público depositam 
sua confiança no Estado-administrador, que 
deve atuar de forma responsável quanto às 
normas do edital e observar o princípio da se-
gurança jurídica como guia de comportamento.

Ora, nós, aqui, recebemos caravanas, Senador 
Cristovam, de jovens que fazem concurso e não são 
chamados. “Ah, liga para o Ministério tal. Ah, liga aqui 
para a Câmara. Ah, liga para a direção do próprio 
Senado, liga para o Ministério “x”.” Estivemos com os 

fiscais do trabalho e tantos outros. Eu fiz até audiên-
cia pública a respeito desse tema e já recebi, eu diria, 
mais de 300 companheiros, homens e mulheres, que 
fizeram concurso e não foram chamados.

Quero ainda, Sr. Presidente, neste momento, re-
forçar a decisão que a Casa tomou no dia de ontem. Eu 
entendo que ontem foi uma data histórica, pois, com o 
objetivo de reduzir a informalidade e ampliar o acesso 
a benefícios, o Governo Federal editou a Medida 529, 
de abril deste ano.

A matéria foi aprovada mediante o PLV 19, de 
2001, reduzindo a alíquota de contribuição previden-
ciária de 11% para 5% sobre o salário mínimo.

O projeto de conversão inclui donas de casa cujas 
famílias são de baixa renda. 

Entendo que a inclusão do trabalhador de baixa 
renda e da dona de casa no âmbito da Previdência 
representa um grande passo na sustentação de ren-
da e no combate à pobreza entre os mais pobres. Por 
isso, apresentei, Sr. Presidente, o PL 253, em 2005, 
que estende o benefício a todos os trabalhadores de 
baixa renda e para as donas de casa. 

Sinto-me contemplado, Sr. Presidente, com as 
emendas colocadas nessa MP. 

Eu apresentei, na minha campanha ao Senado 
na TV, quase todos os dias, que uma das propostas 
que eu iria defender seria aposentadoria da dona de 
casa. Diziam: “Olha, isso é propaganda de campanha.” 

Mais uma vez, como às vezes digo, Senador 
Cristovam, de forma respeitosa, lembrando o velho 
Zagalo, “vão ter de me engolir”, porque estávamos 
certos. Aprovamos aqui, ontem, a aposentadoria da 
dona de casa, conforme consta de um projeto por mim 
apresentado em 2005. O projeto está na Comissão 
de Assuntos Sociais, aguardando o relatório do hoje 
Senador Eduardo Braga, que sei que será favorável.

Aproveito este momento para cumprimentar, em 
primeiro lugar, a Senadora Gleisi Hoffmann, eleita pelo 
Estado do Paraná e hoje Ministra Chefe da Casa Civil. 
Foi fundamental a apresentação da emenda feita por 
ela, com a assinatura também da Senadora Ângela 
Portela. 

A emenda garante aposentadoria para as donas 
de casa. Estava no projeto, mas não estava na medi-
da provisória original e a nossa querida Ministra da 
Casa Civil, Gleisi Hoffmann, com a sua sensibilidade 
social, antes de ir para aquele Ministério, apresentou 
a emenda que, ontem, foi aprovada por unanimidade 
aqui, não havendo nenhuma divisão.

A Ministra Chefe da Casa Civil, mais uma vez, 
demonstrou toda a sua responsabilidade com o social.
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Parabéns à Ministra pela emenda que contemplou 
aquilo com que todos sonhávamos, que é a aposenta-
doria das donas de casa. 

Estou absolutamente convencido de que não vai 
haver veto por parte da Presidenta Dilma.

Quero, também, por uma questão de justiça, di-
zer que a pessoa que apresentou lá atrás, ainda na 
Constituinte, esse debate, foi a hoje ex-Deputada Luci 
Choinacki. Defendeu quando era ainda líder sindical 
e, depois, apresentou um projeto, em 2002, na Câ-
mara dos Deputados, pedindo aposentadoria para as 
donas de casa.

Eu reapresentei o seu projeto, aqui como Sena-
dor, já que ela não voltou nesse último período e só 
voltou agora.

Assim, todos estão de parabéns – oposição e situ-
ação. O sonho de décadas está se tornando realidade.

A medida provisória aprovada ontem garantiu, 
Sr. Presidente, um outro benefício fundamental que 
colocamos no Estatuto da Pessoa com Deficiência. 
Foi aprovado aqui, está lá, na Câmara dos Deputa-
dos, que é para a pessoa com deficiência não perder 
o benefício no momento em que ela tenha uma opor-
tunidade de trabalho. 

O que estava acontecendo? Ora, a pessoa de-
ficiente tinha o benefício, ia trabalhar, dali uns dias, 
o empregador não achava ou, pelo contrário, achava 
que ela não correspondia à expectativa e a demitia. Ela 
ficava sem emprego e sem benefício. Com essa medi-
da aprovada ontem, com a participação do Romário, 
do Lindbergh, com a participação do Wellington Dias, 
enfim, de inúmeros Senadores e Deputados, foi garan-
tido o princípio que colocamos lá no Estatuto, de que 
a pessoa com deficiência que tem direito ao benefício, 
e é de um salário mínimo, já que teve de provar que a 
renda per capita da família não ultrapassava um quarto 
do salário mínimo, durante os dois anos em que estiver 
em atividade, ficará acumulando o benefício. Depois 
de dois anos, se assim mesmo for demitida, ela terá 
todo o direito de fazer uma nova perícia e voltar a re-
ceber o benefício.

Por isso, quero cumprimentar também por essa 
decisão da Casa e todos aqueles da Frente Parlamen-
tar da Previdência que caminharam nesse sentido.

Quanto à desoneração da folha, Sr. Presidente, 
que é um tema de que trato tanto, digo que aqueles 
que falavam que a Previdência estava quebrada, que 
era deficitária, como digo, estão pianinho, pianinho, 
pianinho. Não falam nada, não falam nada. Ninguém 
mais fala que a Previdência é deficitária, porque sa-
bem que eu tinha razão. 

Então, não estou preocupado, não, porque re-
duziu de 10 para 5%, como não fiquei preocupado 

porque reduziram de 20 para 1,5 sobre o faturamento 
as contribuições para a Previdência, porque sei que a 
nossa Previdência é superavitária.

Então, estou a cavaleiro para debater, discutir e 
aprovar, mas tinha muitos que diziam: “O Paulo Paim 
vai quebrar a Previdência, porque quer dar mais R$5,00 
de reajuste.” 

Em nenhum momento a perda de arrecadação 
da Previdência, pelos projetos que apresentei, é seme-
lhante a essa, só que, agora, não ouço mais ninguém 
dizer que a Previdência está deficitária, porque está 
bem, sim, senhor, e pode garantir.

Estou tranquilo, porque estou coerente com aquilo 
que sempre defendi, e tenho dito o seguinte: isso só 
fortalece a tese de que podemos acabar com o fator 
previdenciário e garantir aumentos reais para os apo-
sentados. Existe uma crise internacional, e nós esta-
mos, inclusive, ajudando a combatê-la: os trabalhado-
res, os aposentados, os pensionistas, os assalariados, 
que contribuem religiosamente para a Previdência, jun-
tamente com os empregadores e junto com as outras 
contribuições, que são fruto da Constituição de 1988, 
que ajudamos a construir, nesse momento estão se 
dando o direito de financiar parte da nossa economia 
para garantir a saída da crise. Isso tudo demonstra, 
mais uma vez, que – pelo amor de Deus, não digam 
mais isso – a Previdência está falida. Vocês acham que 
se a Previdência estivesse falida, íamos desonerar a 
folha em 20%? Só se fôssemos loucos. Isso prova que 
eu tinha razão. Ou íamos agora baixar, mais uma vez, 
para 5% sobre o salário mínimo, não é sobre o total 
da folha, como já foi no passado, que era 20% sobre 
o total da folha para todos? Por isso, foi a Previdência 
que construiu Brasília, foi a Previdência que construiu 
a ponte Rio/Niterói, a Transamazônica, Volta Redon-
da, Itaipu, e, mais uma vez, nesse momento de crise, 
a Previdência está ajudando. 

Quero dizer que não sou contra. Quero reafir-
mar a minha disposição, porque votei favoravelmente 
e acredito ser possível, sim, termos, agora, o fim do 
Fator e garantir reajustes reais para os aposentados.

Sr. Presidente, por fim, quero também deixar re-
gistrado que há um movimento muito forte na minha 
cidade natal, também a do Senador Simon, para a cria-
ção de uma extensão da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul em Caxias, que fica a 125 quilômetros 
de Porto Alegre. 

Caxias do Sul, Sr. Presidente, é a segunda ou 
terceira maior cidade do Estado. Portanto, o Município 
tem todas as condições de receber essa universidade. 
A população do Município gira em torno de 435 mil 
habitantes, sendo que 92,5% vivem na área urbana; 
7,5%, na área rural. 
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Depois de Porto Alegre – agora me confirmam 
– Caxias é a segunda maior cidade do Estado em nú-
mero de habitantes. 

Caxias do Sul é um pólo regional na área da edu-
cação e tem 11 instituições de ensino superior. Esse 
contexto tem como base uma forte renda de ensino 
pré-escolar, ensinos fundamental e médio, educação 
profissional. 

A economia de Caxias é constituída por um uni-
verso de aproximadamente 31 mil estabelecimentos, 
com um número estimado de sete mil empresas, entre 
elas, 1.800 constituem o pólo metal-mecânico. 

Existem também segmentos fortes, como material 
elétrico, eletrônico, plástico, madeira, mobiliário, têxtil, 
vestuário, produtos alimentícios, bebidas, vinho, uva, 
construção civil, área gráfica e editorial. 

A economia caxiense emprega mais de 157 mil 
trabalhadores, com um PIB que se aproxima de R$12 
bilhões de um total estadual de mais ou menos R$200 
bilhões, dados de 2009.

Caxias do Sul, Sr. Presidente, acolhe pessoas...

(Interrupção do som.)

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – ... das 
diferentes cidades, porque é um polo – obrigado, Sr. 
Presidente. (Fora do microfone.)

Como é um polo regional, Sr. Presidente, acolhe 
gaúchos das mais variadas regiões do nosso Estado, 
que para lá vão em busca de emprego e de melhores 
condições de vida, educação, saúde, fazendo de Ca-
xias uma referência em diversidade cultural e étnica. 

Por esses motivos é que venho à tribuna fazer 
essa manifestação, tendo em vista a importância de a 
Universidade Federal ser instalada em Caxias do Sul.

Sei que a Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul olhará com muito carinho não só este meu pro-
nunciamento, mas o trabalho intenso feito por todas as 
forças políticas da nossa cidade natal.

Aqui quero destacar, Senador Simon, o Prefeito 
Sartori – eu o visitei –, que está liderando também esse 
movimento juntamente com a Câmara de Vereadores. 

Mas, Sr. Presidente, permita-me mais um último 
minuto.

Senador Simon, eu comentava com V. Exª o cari-
nho que tinha pelo nosso Ex-Presidente e ex-Senador, 
recentemente falecido, Itamar Franco. Eu tinha um ca-
rinho muito grande por ele. Aliás, conversei muito com 
ele aqui, inclusive quando ele era Presidente, e V. Exª 
o Líder do Governo Itamar nesta Casa. 

Naquele dia, Senador Cristovam, em que fizeram 
as homenagens a Itamar, eu presidia a Comissão, por 
isso cheguei aqui somente às 14 horas, no momento 
em que a Mesa fazia o seu pronunciamento. 

Mas, eu, que já havia falado inúmeras vezes de-
pois da morte de Itamar, venho à tribuna de novo hoje 
para reconhecer aqui a vida bonita, a história e a luta 
do grande Itamar Franco. 

Tomei a liberdade, Sr. Presidente, de dizer que 
Itamar entra para a história como os grandes homens 
públicos...

(Interrupção do som.)

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – ... deste 
País, não só pela implantação do Plano Real, porque 
ele foi o grande articulador do Plano Real, que, sabe-
mos, trouxe vantagens ao País vigentes até hoje.

Digo mais: quando escrevi o livro, Salário Mí-
nimo – uma História de Luta, eu recebi laudas do 
Presidente José Sarney, do Ex-Presidente Fernando 
Collor de Melo, do Ex-Presidente Fernando Henrique 
Cardoso, do então Presidente Luiz Inácio Lula da Silva 
e uma bela lauda, escrita com muito carinho, do Ex-
-Presidente Itamar Franco, que está nesse livro.

Diz ele: 

É, sobretudo, uma honra, no momento 
em que vem a lume mais uma obra do grande 
parlamentar Paulo Paim – digno representante 
da gloriosa tradição e importância política do 
Rio Grande do Sul –, fazer um breve depoi-
mento sobre o notável homem público gaú-
cho. Sempre acompanhei, com admiração e 
respeito, desde a sua chegada ao Congresso 
Nacional, em 1987, em seus quatro mandatos 
de deputado federal e, agora, como senador 
da República, a sua atuação corajosa [ vou 
resumir] em defesa dos mais pobres.

O depoimento que resgato não é para elogiar a 
mim, é para dizer da coragem dele ao dizer que eu 
estava certo em lutar por um salário mínimo decente, 
por uma jornada decente, por condições de trabalho, 
e mandou que eu publicasse. Isso está no livro que foi 
editado aqui no Senado.

O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – Mas 
eu não concordo com V. Exª ao dizer da coragem que 
ele teve ao elogiar V. Exª. Não há coragem alguma em 
elogiar V. Exª. É obrigação de todos que o conhecem 
elogiar V. Exª. O Itamar não fez mais do que nós faze-
mos, elogiar V. Exª.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Obrigado, 
Senador Pedro Simon. V. Exª sabe que um aparte de 
V. Exª, desse nível, é um orgulho para este humilde 
Senador, lá do seu Rio Grande, que já disse, e repi-
to, que, no passado havia MDB e Arena, e eu tive o 
orgulho de votar por diversas vezes em V. Exª. Quis o 
destino que eu, ao longo da minha vida pública, viesse 
sentar ao seu lado, dividindo com o senhor muitas das 
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questões importantes do nosso País aqui no Senado 
da República.

Para mim, é um orgulho, pode ter certeza V. Exª.
O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – Eu 

só sinto que estou a caminho de sair, e V. Exª vai ficar 
muito mais tempo aqui. Mas terei, em casa, a oportu-
nidade de assisti-lo pela televisão.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Com 
certeza.

V. Exª continuará sendo o meu conselheiro. Todas 
as vezes que eu tiver de tomar uma decisão, se eu ficar 
mais quatro anos, o mandato vai me permitir, eu terei 
sempre como referência para o meu trabalho V. Exª.

Enfim – peço que conste dos Anais –, o que 
quero dizer é que ele foi corajoso porque defendeu, 
aqui, os grandes temas sociais nessa apresentação 
que ele faz no livro. 

Ele termina dizendo: “O seu novo livro, Salário 
Mínimo – uma História de Luta é o corolário de uma 
admirável e patriótica vida pública.

Itamar Franco – Presidente da República (2-10-
1992 a 1º-1-1995).”

Sr. Presidente, peço a V. Exª, e aqui termino, Sr. 
Presidente, claro que eu não li todo o manifesto do 
meu querido e amigo Ex-Presidente Itamar, mas quero 
deixar bem claro, que não há nenhum homem públi-
co neste País que não tenha admiração pela história 
bonita do nosso querido ex-Senador e Ex-Presidente, 
falecido, Itamar Franco. 

Vida longa às idéias do grande Itamar Franco!
Obrigado, Sr. Presidente 

O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco/
PDT – DF) – Obrigado Senador Paim por todo o seu 
discurso, pela referência aos dias que hoje simbolizam, 
alguns desses dias são muito conhecidos, como o do 
estudante, mas fico feliz que tenha lembrado o dia do 
garçom, que pouca gente sabe e conhece, e é uma 
profissão tão, tão utilizada por todos nós. 

Parabenizo pela referência, hoje ainda, ao nosso 
querido, saudoso, admirado Itamar Franco.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Solicito a 
V. Exª que considere o meu pronunciamento na íntegra.

SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTOS DO SR. SENADOR PAULO PAIM.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, em 2004 apresentei a Proposta de Emenda 
à Constituição 48/04 que altera a redação do inciso III, 
do art. 37 da Constituição Federal. 

O artigo dispõe sobre a obrigatoriedade da no-
meação de candidatos aprovados dentro do número 
de vagas fixados em edital de concurso público.

Pois bem, ontem, dia 10 de agosto, o Supremo 
Tribunal Federal (STF) entendeu, ao julgar um recur-
so extraordinário, que aprovado em concurso público 
dentro do número de vagas tem direito a nomeação. 

A decisão foi unânime e o processo que gerou a 
decisão é do estado do Mato Grosso do Sul que ques-
tiona a obrigação da administração pública em nomear 
candidatos aprovados para o cargo de agente auxiliar 
de perícia da Polícia Civil.

O estado defendia que não há qualquer direito 
líquido e certo quanto à nomeação dos aprovados e 
que as normas que definem isso preservam a autono-
mia da administração pública.

O relator, ministro Gilmar Mendes, considerou 
que o concursado poderá ser chamado quando a ad-
ministração achar oportuno, desde que isso aconteça 
dentro do prazo de validade do concurso.

Ele afirmou que a nomeação em si, “de acordo 
com o edital, passa a constituir um direito do concur-
sando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao 
poder público”.

O Ministro Mendes salientou que as vagas pre-
vistas em edital já pressupõem a existência de cargos 
e a previsão de lei orçamentária e que, no momento 
em que o órgão torna o edital público, “gera uma ex-
pectativa quanto ao seu comportamento segundo as 
regras previstas nesse edital”.

Sr. Presidente, fiquei muito satisfeito com a deci-
são do STF, que mais uma vez faz justiça àqueles que 
querem ver seus direitos assegurados.

Fico muito satisfeito também em ver que essa 
decisão vem ao encontro da PEC que apresentei e 
pela qual tenho lutado tanto.

Como disse o Ministro Gilmar Mendes e eu as-
sino embaixo; “Aqueles cidadãos que decidem se ins-
crever e participar do certame público depositam sua 
confiança no Estado-administrador, que deve atuar 
de forma responsável quanto às normas do edital e 
observar o princípio da segurança jurídica como guia 
de comportamento”.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, o assunto que me traz a esta tribuna no 
dia de hoje está em todos os jornais do nosso país.

Ontem à noite fiz aqui um comentário, mas, pela 
importância do assunto creio serem necessárias outras 
considerações. Com o objetivo de reduzir a informalida-
de e ampliar o acesso aos benefícios previdenciários, o 
Governo Federal editou a MP 529, em abril deste ano.

A matéria foi aprovada mediante o PLV 19/2001 
reduzindo a alíquota da contribuição previdenciária de 
11% para 5% sobre o valor do salário mínimo.
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O Projeto de Conversão incluiu as donas de casa 
cuja família é de baixa renda (até dois salários mínimos).

Entendo que a inclusão do trabalhador de baixa 
renda e da dona de casa no âmbito da Previdência 
Social, representa um grande passo na sustentação 
da renda e no combate à pobreza entre os idosos. Por 
isso apresentei o PLS 253 de 2005 que estende os 
benefícios a todos os trabalhadores de baixa renda, 
inclusive as donas de casa. 

O Projeto está na CAS (Comissão de Assuntos 
Sociais) aguardando o Relatório do nobre Senador 
Eduardo Braga. Quero aproveitar para parabenizar, em 
primeiro lugar, a senadora Gleisi Hoffmann, eleita pelo 
estado do Paraná, e hoje ministra chefe da Casa Civil.

Foi fundamental a apresentação da emenda feita 
por ela, em conjunto com a Senadora Ângela Portela. A 
emenda amplia, para as donas de casa, o direito pre-
visto inicialmente para os empreendedores individuais.

A ministra chefe da Casa Civil mais uma vez de-
monstrou toda a sua responsabilidade para com os 
que mais precisam.

Parabéns, Ministra!
Lembrando que esta também é uma antiga luta 

da ex-deputada Luci Choinacki, que apresentou esse 
projeto em 2002 na Câmara dos Deputados e que me 
pediu para apresentar a proposta aqui no Senado. 

O sonho de décadas se tornou realidade. E isso 
é muito bom para o país e para a nossa gente. 

A MP aprovada, senhoras e senhores senadores, 
contempla também as pessoas com deficiência impe-
dindo o cancelamento do recebimento do Benefício de 
Prestação Continuada no caso dos dois primeiros anos 
de trabalho. Mesmo depois mediante perícia, se ficar 
desempregado terá direito ao Benfício.

Isso engrandece a nossa Casa Legislativa e os 
projetos que aqui tramitam, pois o projeto do Estatuto 
da Pessoa Com Deficiência, de nossa autoria, no seu 
parágrafo 62, inciso III, juntamente com o PLS 105/2008, 
pendentes da aprovação contemplam a questão do 
incentivo ao empreendedorismo e o estabelecimento 
de linhas de crédito orientadas especificamente às 
pessoas com deficiência.

O PLS foi aprovado aqui no Senado e recebido 
na Câmara dos Deputados como PL 1784/2011. Impor-
tante destacar que na MP está contemplado também 
projeto da senadora Vanessa Graziottin. 

Sr. Presidente, toda vez que o governo federal 
encaminha ao Legislativo, matérias de projetos que 
tramitam nestas duas casas fico a me perguntar: por-
que um projeto com o mesmo conteúdo leva décadas 
para se apreciado? Nos 25 anos de vida parlamentar 
já constatei inúmeros casos como este.

Por um lado quero ressaltar a relevância social 
dessa aprovação, que é uma conquista histórica há 
muito sonhada. Por outro não entendo o porquê da 
necessidade de uma medida provisória para aprovar 
matérias que já tramitam nesta Casa e que já deve-
riam ter sido aprovadas há tempo, uma vez que só 
fazem justiça. 

Cabe aqui uma reflexão de cada um de nós so-
bre o atual papel do Congresso Nacional. E, assim 
mesmo, sinto-me contemplado, pois a aposentadoria 
da dona de casa foi um dos eixos da minha última 
disputa ao Senado. Como a defesa das pessoas com 
deficiência também.

Quando falava na televisão, durante os debates, 
diziam que isso era demagogia. Com a aprovação pro-
vamos mais uma vez que estávamos certos.

Srªs e Srs. Senadores.
A aprovação da medida provisória e do projeto de 

lei de conversão com a redução de 11% para 5% da 
contribuição previdenciária é, no meu entendimento, 
mais uma demonstração de que a Previdência Social 
é superavitária. E não como foi apregoado por todos 
esses anos de que ela é deficitária. 

Por isso eu saúdo este novo momento do nosso 
país... Estamos combatendo a crise com as nossas 
próprias armas.

E reitero a minha certeza de que existem recursos 
para por fim ao fator previdenciário e garantir reajustes 
reais às aposentadorias e pensões.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, informo a esta casa que estou dando to-
tal apoio ao movimento para levar uma extensão da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 
para o município de Caxias do Sul, localizado na região 
serrana e distante 125 km de Porto Alegre. 

Recentemente a comunidade caxiense teve uma 
importante vitória com a assinatura de um protocolo 
de intenções entre a universidade e a Associação dos 
Municípios da Encosta Superior do Nordeste. Desta-
que para a Câmara Municipal de Vereadores que está 
tendo um importante papel em todo esse processo e 
que tenho convicção será de fundamental valia para 
o desenvolvimento econômico e social de toda aque-
la região.

Conforme manifesto que recebi do legislativo 
caxiense e que foi entregue ao reitor da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, Srº Carlos Alexandre 
Neto, o município tem condições de receber tal reivin-
dicação pelos motivos que passo a ler.

A população do município gira em torno hoje de 
435 mil, sendo que 92,5% vivem na área urbana e 7,5% 
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na rural. Depois de Porto Alegre é a segunda maior 
cidade do estado em número de habitantes. Caxias do 
Sul é um pólo regional na área de educação: onze ins-
tituições de ensino superior. Esse contexto tem como 
base uma forte rede de ensino pré-escolas, ensino 
fundamental e médio, e educação profissionalizante.

A economia está constituída por um universo de 
aproximadamente 31 mil estabelecimentos, com um 
número estimado de 7 mil empresas, dentre elas cerca 
de 1800 constituem o pólo metal mecânico. Existem 
também outros segmentos como material elétrico/ele-
trônico, plástico, madeira, mobiliário, têxtil, vestuário, 
produtos alimentícios, bebidas, construção civil, edito-
rial e gráfico. A economia caxiense emprega mais de 
157 mil trabalhadores, com um PIB equivalente a R$ 
11.716 bilhões de um total estadual de R$ 199.499 
bilhões (últimos dados atualizados – 2009).

Caxias do Sul, senhor Presidente, acolhe pesso-
as de diferentes cidades brasileiras, que, até lá vão, 
em busca de emprego, melhores condições de vida, 
educação, saúde, fazendo de Caxias uma referência 
em diversidade cultural e étnica.

Por esses motivos que aqui citei e por tantos ou-
tros, eu entendo que Caxias do Sul preenche todos 
os requisitos para receber uma extensão da UFRGS. 
Para finalizar, informo que no dia 23 de setembro será 
realizada, naquela cidade, a primeira audiência pública 
para tratar do tema. 

Era o que tinha a dizer,
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, o ex-presidente Itamar Franco não só dei-
xou a sua marca na recente história brasileira com a 
implantação do Plano Real mas também com sua sen-
sibilidade e cuidado em relação aos graves problemas 
sociais do nosso país. 

Por algumas vezes, aqui neste plenário ou nas 
comissões, tive o privilégio de trocar algumas palavras 
com ele. Aliás, tenho o dever de ser justo, mais ouvia 
os seus ensinamentos e aprendia com sua bagagem 
política e cultural. 

Quando no ano de 2005 eu lancei o livro “Salá-
rio Mínimo – Uma história de luta”, os ex-presidentes 
da República José Sarney, Fernando Collor de Melo, 
Fernando Henrique Cardoso, e o então, Luiz Inácio 
Lula da Silva deram depoimentos a meu respeito para 
o enriquecimento da obra. Itamar Franco assim me 
presenteou:

“Ao Senador Paulo Paim
É, sobretudo, uma honra, no momento 

em que vem a lume mais uma obra do grande 
parlamentar Paulo Paim – digno representante 
da gloriosa tradição e importância política do 

Rio Grande do Sul –, fazer um breve depoi-
mento sobre o. notável homem público gaú-
cho. Sempre acompanhei, com admiração e 
respeito, desde a sua chegada ao Congresso 
Nacional em 1987, em seus quatro mandatos 
de deputado federal e, agora, como senador da 
República, a sua atuação corajosa, coerente e 
denodada – com a sua têmpera forte, forjada 
nas mais legítimas causas de sua trajetória 
sindical intensa e autêntica – e de extrema fi-
delidade aos seus representados e às reivin-
dicações e anseios das classes trabalhadoras 
e menos favorecidas.

Sua preciosa e brilhante produção legis-
lativa, invariavelmente fundamentada nos mais 
relevantes postulados dos direitos sociais dos 
cidadãos, tem como bandeira do ideário de 
uma vida inteira a batalha constante e sem 
tréguas ou descanso por um salário mínimo 
justo, digno, equiparado às remunerações dos 
países mais avançados em políticas sociais e 
que represente a contraprestação econômica 
a que tem jus o trabalhador brasileiro, pela sua 
participação na riqueza nacional e a que tem 
direito inalienável as suas respectivas famílias.

O seu novo livro, Salário Mínimo – uma 
história de luta, é o corolário de uma admirá-
vel e patriótica vida pública”.

Itamar Franco – Presidente da República 
– (2-10-1992 a 1º-1-1995).

Era o que tinha a dizer.

Durante o discurso do Sr. Paulo Paim, 
o Sr. Geovani Borges deixa a cadeira da Pre-
sidência, que é ocupada pelo Sr. Cristovam 
Buarque.

O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco/
PDT – DF) – Está considerado e aceito; vamos colocá-
-lo, na íntegra.

O próximo orador seria o Senador Jayme Cam-
pos, que não está presente. (Pausa.)

Em seguida, o Wellington Dias, que cedeu o lugar 
ao Senador Walter Pinheiro. 

Com a palavra o Senador Walter Pinheiro.
Depois, aviso que será a vez do Senador Ro-

drigo Rollemberg, se estiver presente; em seguida, o 
Senador Taques, que, espero, sejam informados que 
estão próximos.

Senador Walter Pinheiro com a palavra.
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, Sr. Presidente, tocar em um assunto de 
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extrema importância, diria que é um assunto funda-
mental para o processo de desenvolvimento e cresci-
mento da nossa Nação. 

Há pouco, o Líder do Governo, neste Plenário, 
Senador Cristovam, anunciou uma das respostas que 
demos ao requerimento apresentado ontem, acerca 
do PL nº 116, outro importante projeto que organiza 
essa base da área de produção cultural, do audiovi-
sual brasileiro, da questão que envolve, por exemplo, 
o sistema de TV por assinatura em nosso País, mas, 
principalmente, a base de toda uma relação que en-
volve a produção local, a produção independente, a 
participação de diversos atores.

Agora quero me referir a um outro ponto, que é 
fundamental, e que nós não o temos discutido, nesta 
Casa, Senador Cristovam, com a devida preocupação. 
Não estou colocando isso aqui como elemento que 
eu diria, de nossa parte, negligência. Não. Até porque 
quero inclusive aqui realçar o papel importante da Co-
missão de Infraestrutura desta Casa, Senador Pedro 
Simon, dirigida pela Senadora Lúcia Vânia, que já havia 
tomado a iniciativa, patrocinando bons debates com 
representantes das empresas, com representantes 
do Governo, com representantes dos consumidores, 
com organismos interessados. E nós achamos que é 
fundamental que esse debate, até de certa maneira, 
se estenda, mas que determinemos um prazo para 
resolver a questão, que envolve o setor elétrico e, eu 
diria, pior do que isso, envolve um dos gargalos que 
pode se apresentar em 2014, que é o prazo final para 
a renovação ou não das concessões dos operadores 
de energia elétrica no Brasil.

Então, o setor elétrico brasileiro passa por mo-
mentos, eu diria até, de expectativa, Senador Cristo-
vam, em função da proximidade do vencimento dessas 
concessões de hidrelétricas, de rede de transmissão 
e de distribuição de eletricidade no nosso País. Essas 
concessões começam a vencer a partir de 2015. Por-
tanto, Senador Cristovam, até 31 de dezembro de 2014 
nós teríamos que ter uma solução para esse caso. 

Espante-se V. Exª, que é pernambucano, portan-
to, meu parceiro ali de Nordeste, apesar de, desculpe 
a expressão, candango há muito tempo. V. Exª é um 
conhecedor profundo desses sistemas e desses de-
bates no Brasil. E nordestino que é nordestino, como 
V. Exª, continua nordestino.

A nossa Chesf, Senador Cristovam, que gera 
e alimenta com energia boa parte do Nordeste, boa 
parte deste País, em 2015 90% do seu potencial terá 
que ser de novo leiloado. Até 2015 tem que ser feito 
isso, Senador Cristovam. Como é que nós vamos fa-
zer isso da noite para o dia – tum! –, como quem toca 
no interruptor e acende uma lâmpada? Talvez a ação 

nossa tenha que ser na velocidade da luz. Mas nós 
sabemos que essas coisas, Senador Pedro Simon, não 
se processam na velocidade da luz. Elas precisam, 
Senador Paulo Paim, de todo um arcabouço jurídico 
constituído para dar respostas, de todo um processo 
inclusive para identificar quais os locais, quais as ne-
cessidades, a distribuição, a própria geração. 

Como é que nós vamos fazer isso? Ora, se es-
sas concessões começam a vencer a partir de 2015, 
meu caro Senador Paulo Paim, a inexistência de re-
gras sobre essas renovações de contratos vão obrigar 
o Congresso Nacional a se debruçar sobre esse pro-
blema; prevenir uma eventual insegurança jurídica que 
poderá gerar inclusive problemas no abastecimento de 
energia elétrica. 

Estamos falando das concessões de 114 usinas. 
Prestem bem atenção, Srªs Srs. Senadores! Ninguém 
constrói 114 usinas da noite para o dia, muito menos 
tratando-se de energia na velocidade da luz. São 114 
usinas hidrelétricas que começam a vencer a partir de 
2015. Os empreendimentos somam algo em torno de 
30.7 mil megawatts de potência, o que representa mais 
do que o dobro do que é gerado pela usina hidrelétri-
ca de Itaipu, a maior do Brasil e a segunda maior do 
mundo, com 14 mil megawatts.

Desses empreendimentos, meu caro Senador 
Aníbal, do nosso glorioso Acre, 67, dos 114, 67 terão 
suas concessões expiradas em 2015, o que representa 
18.2 mil megawatts.

Segundo dados da Agência Nacional de Energia 
Elétrica, as outras 47 hidrelétricas vencem em 2016 e 
2035. Portanto, com mais 12.5 mil megawatts;

Entre as usinas que terão as suas concessões 
vencidas em 2015 estão a hidrelétrica de Ilha Solteira, 
no rio Paraná, com 3.4 mil megawatts; a Companhia 
Energética de São Paulo, Cesp; a hidrelétrica de Xingó, 
no nosso glorioso rio São Francisco, Senador Cristo-
vam, com 3.1 megawatts, da Companhia Hidrelétrica 
do São Francisco.

Além das hidrelétricas, oito usinas térmicas terão 
suas concessões vencidas a partir de 2015, somando 
mais de 2 mil megawatts, 2 mil megawatts de potência. 
As maiores são as de Santa Cruz, no Rio de Janeiro; 
Furnas, Centrais Elétricas, com 1 mil megawatts; e a 
Piratininga, em São Paulo, da empresa da Baixada 
Santista de Energia, com 470 megawatts.

Das 63 concessionárias de distribuição, portan-
to, outra leva – estou falando agora das distribuidoras 
de energia elétrica no País –, 41 terão suas licenças 
vencidas entre 2015 e 2016. Outras nove concessões 
de serviço público de transmissão de energia, que so-
mam cerca de 70 mil quilômetros de extensão, vencem 
em 2015 e pela atual legislação – atenção, Srªs e Srs. 
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Senadores, Senado da República! – não poderão mais 
ser prorrogadas. Vou repetir: em 2015, cerca de 70 mil 
quilômetros de extensão de transmissão vão vencer – 
a exploração, o serviço – e, pela lei, não podem mais 
ser prorrogadas. O que fazer?

A realização de leilões, prevista na legislação, 
não deixa de ser um risco, diante da inexistência de 
concorrentes suficientemente capitalizados para as-
sumir esses empreendimentos.

Uma eventual derrota das atuais concessioná-
rias... Isso imaginando, Senador Cristovam, um ambien-
te em que vamos abrir de novo o processo licitatório e 
teremos disputa nessa área de concessões no País in-
teiro. Então, imaginemos que quem vai disputar o leilão 
na renovação dessas concessões, volto a repetir, que 
vencem em 2015, uma vez derrotadas essas conces-
sionárias, efetivamente poderemos ter uma verdadeira 
precariedade. Porque quero ver alguém implantar da 
noite para o dia. Portanto, isso significa risco e ameaça 
ao serviço de fornecimento de energia.

Creio que o Ministro Edison Lobão está extrema-
mente ligado, usando um termo associado aqui a esse 
tema. Eu diria que ele está extremamente antenado. 

Hoje pela manhã, aprovamos, na Comissão de 
Infraestrutura e na Comissão de Assuntos Econômicos, 
Senador Paulo Paim, um ciclo de debates. Na quarta-
-feira, estaremos com o Ministro de Minas e Energia e 
ainda, se possível, no mesmo dia, com a Ministra Glei-
se Hoffmann, da Casa Civil. Os dois são Senadores 
da República, portanto, os dois, que vão pilotar essa 
decisão, sabem que é fundamental que seja disparado 
o processo para esta Casa – e aí eu me refiro ao Con-
gresso Nacional –, para que consigamos um caminho 
na busca da solução desse problema.

Portanto, eu poderia dizer que seria um salto no 
escuro ou numa nuvem de fumaça. Envolver as tais 
concessionárias que, desclassificadas num eventual 
leilão, teriam desvalorizado todos os seus ativos e 
evaporado vultosos investimentos feitos nas últimas 
décadas. Portanto, não se desfaz de um patrimônio 
desses da noite para o dia. A quem vender, Senador 
Cristovam? Porque se fosse como eu penduro lá qual-
quer produto e: “Eu não vou mais fazer isto aqui, vou 
vender para outro”... Não pode ser desse jeito.

Não é um processo de transferência. Alguém 
ganha o leilão e corre ali para pegar na mão do ex-
-operador: “Me dá aí o seu ativo, que agora passo a 
gestar eu”. Não é assim que se processa. Você tem 
todo um ambiente, inclusive jurídico, regulatório e todo 
um ambiente técnico. Eu não estou tratando de algo 
simples. Eu estou tratando de um sistema complexo, 
de um sistema que tem uma dimensão continental. O 
sistema brasileiro de energia é um dos melhores do 

mundo, mas é grande, e toda imensidão carece de um 
cuidado especial, porque um simples erro aqui, ali e 
acolá pode comprometer um sistema dessa magnitude.

Diante desse quadro, a renovação nos parece a 
solução mais adequada para um setor que ainda de-
manda grandes investimentos das atuais concessioná-
rias. Eu não estou dizendo aqui, Senador Cristovam, 
que as atuais concessionárias são maravilhosas. Elas 
têm problemas. Nós precisamos fazer a renovação e, 
ao mesmo tempo, continuar o projeto, encabeçado pelo 
nosso governo, de abrir novos leilões. Os especialistas 
falam que no setor de energia, Senador Cristovam, se o 
País crescer a 4%, nós precisamos crescer a oferta de 
energia a 7%, 3% a mais do que o crescimento econô-
mico. Não adianta falar em levar fábrica para a Bahia, 
resolver o problema no Nordeste, no Centro-Oeste, 
aqui, aqui e acolá, o desenvolvimento econômico, se 
essa matriz preponderante para o desenvolvimento 
econômico, que é a energia, faltar.

Antes de 1998, o setor elétrico brasileiro era domi-
nado por empresas que eram sociedades de economia 
mista sob o controle dos governos federal, estaduais e 
até municipais. Boa parte dessas empresas, principal-
mente as distribuidoras, como o caso da nossa Coel-
ba, a companhia que atua no Estado da Bahia, essas 
distribuidoras passaram por processo de privatização 
e até assinatura de novos contratos de concessão. 

As que permanecem sob controle federal, esta-
dual e até municipal e algumas poucas empresas pri-
vadas também tiveram suas concessões prorrogadas 
pelo prazo de 20 anos.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 
Elas representam perto de 25% da potência instalada 
de geração de eletricidade, mais de 80% da capaci-
dade de transmissão e cerca de 60% das empresas 
de distribuição.

Em relação ao controle acionário, estão, por exem-
plo, sob controle dos entes federados 98% da potência 
de geração, mais de 90% da capacidade de transmissão 
e mais 70% da capacidade de distribuição. Nós não 
estamos falando de qualquer coisa. É nisso que quero 
insistir aqui. Não é uma medida simples para se tomar.

As concessões prorrogadas vencerão até 2015. 
Pelos estudos iniciais, creio que se exigirá uma nova 
prorrogação por emenda constitucional. Preparei essa 
emenda, mas quero discutir com os meus pares da 
Comissão de Infraestrutura, da Comissão de Assun-
tos Econômicos e com o Governo, alterando o art. 
175 da Carta Magna, que só admite concessão por 
meio de licitação. Portanto, nós teríamos de abrir um 
novo certame.
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A proximidade da extinção dessas concessões 
tem ensejado um vivo e caloroso debate em torno 
das duas opções de que dispõe o Poder Concedente, 
primeiro, para dar continuidade à prestação dos ser-
viços de eletricidade: reversão dos ativos, seguida de 
licitação, ou nova prorrogação?

Lembro que, ainda nesse contexto de preocupa-
ção pelo fornecimento, entra a preocupação central com 
você que está nos ouvindo nesta hora, nos acompa-
nhando, que é a questão tarifária, meu caro Paim. Nós 
precisamos resolver isso também neste momento. A 
modicidade tarifária faz parte desse contexto. E é para 
essa gente que precisamos trabalhar neste momento.

Portanto, como feito à época das privatizações, 
em face dessa aproximação, já se desenvolve um po-
deroso lobby procurando desqualificar as atuais con-
cessionárias, seja quanto à qualidade dos serviços 
prestados ou ao valor das tarifas praticadas.

Essa orquestração tem sido conduzida notada-
mente por representantes de grandes consumidores 
ou até de aventureiros que pretendem se posicionar 
diante desse processo licitatório. Mas, como já ad-
vertimos – e aí vou concluir, Senador Cristovam –, a 
reversão, seguida de licitação, nos casos envolven-
do empresas estatais, pode representar uma efetiva 
privatização de entidades com uma rica história de 
pioneirismo e de competência em benefício do País. 
Então, portanto, estamos falando de empresas, por 
exemplo, como a Chesf, que perderia grande parte de 
sua receita caso não conseguisse vencer a licitação, 
provocando um enorme problema de sustentabilidade 
financeira e de pessoal.

Imagine a Chesf não renovar a maior parte do 
parque que ela opera! Ela teria de desativar os seus 
serviços e continuar operando uma pequena parte. 
Imagine o que significa isso!

Furnas, Eletronorte, Eletrosul, Cesp e Cemig 
também poderiam sofrer descontinuidade semelhante, 
meu caro Taques.

Em face desse risco, é recomendável que as 
empresas com concessões já prorrogadas continuem 
gerindo as concessões após seu vencimento mediante 
nova prorrogação. Tal medida propiciaria mais tempo 
e recursos financeiros para um processo de transição.

Volto a insistir que isso deve ser feito com um 
processo permanente de novos leilões para novos 
entrantes, para que, de tempos em tempos, não fique-
mos, meu caro Taques, na mão daqueles que: “Ah, vai 
renovar, mas não pode. Não pode licitar de novo porque 
o tempo está em cima”. E aí nós vamos convivendo 
com essa lógica.

É por isso, Senador Aníbal, que estou preocupado 
com o tempo – se é 2015. Ninguém faz investimento 

em três anos, Taques, para uma geração de energia. 
Imagine o que é o problema de construir um grande 
lago, construir uma grande usina, estabelecer rede de 
transmissão. Não se constrói isso em três anos!

Então, não podemos também ficar prisioneiros 
dessa questão. Ninguém faz isso. Quando chega, num 
afogadilho, justifica não ter licitação. Então, não dá para 
ser isso também. Por isso, estou insistindo em que é 
necessário mexer nesse problema, já abrir concomi-
tantemente; ou até no mesmo instante em que esta-
mos discutindo agora, portanto antes da prorrogação, 
intensificar os leilões. 

(Interrupção do som.)

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – Já 
vou concluir.

Quero fazer uma colocação aqui, Senador Cris-
tovam, para que esse processo efetivamente ande. O 
mercado de energia no País, aí compreendidos gera-
ção, transmissão e distribuição de eletricidade, par-
ticularmente com a introdução da matriz energética 
brasileira, de fontes alternativas de energia, é muito 
amplo, meu caro Taques. Nós podemos cuidar da ener-
gia do vento, da energia advinda do sol. É melhor do 
que investir bilhões e bilhões na energia nuclear, cujos 
riscos até conhecemos, mas não sabemos como lidar 
com os riscos quando eles se apresentam.

É importante a amplitude dessa energia alterna-
tiva, que oferece um leque enorme de oportunidades 
para quem deseja investir no setor – e é necessário 
que aprofundemos isso.

São os novos aproveitamentos hidrelétricos ou 
termoelétricos, junto com essas fontes alternativas 
de energia, que precisam ser efetivamente colocados 
para novos investimentos. Esses seriam, de uma for-
ma muito clara, desviados nas licitações para parte 
do setor elétrico brasileiro já instalado e bem operado 
pelos atuais concessionários.

Em face dessa enorme importância da renovação 
das atuais concessões de energia – geração, transmis-
são e distribuição – em nosso País, defendemos uma 
nova prorrogação, de modo a garantir uma transição 
segura para esse modelo de reversão da concessão, 
seguido de licitação, sem sobressaltos para essas em-
presas que hoje operam no setor.

Firmemente, Senador Cristovam, é necessário 
fazer isso, mas preparar o próximo passo, senão da-
qui a 20 anos a gente fica aguardando: “Ah, mas vai 
ter de renovar, de novo, porque agora ficou em cima 
da hora”. Combinado com isso, a aplicação principal-
mente de medidas, de leilões, de fontes alternativas, 
para que a gente possa fornecer energia, continuar 
desenvolvendo, não agredir tanto a natureza, como 
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se faz, a partir, às vezes, de constituição de fontes de 
geração de energia.

Era isso, Sr. Presidente, que tinha a dizer. E fico 
satisfeito porque a nossa Comissão, presidida pela 
Senadora Lúcia Vânia, tomou a decisão enérgica de 
propiciar esse debate, mas, ao mesmo tempo, ir ao 
encontro do Governo, para que medidas sejam toma-
das até o final de agosto, e, de uma vez por todas, o 
caminho que vai ser trilhado possa ser definido. E, em 
2015, o Brasil continue mais do que aceso, crescendo. 

Um abraço.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTO DO SR. SENADOR WALTER PINHEI-
RO.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, o setor elétrico brasileiro passa por 
momentos de grande expectativa, em função da pro-
ximidade do vencimento de concessões de hidrelé-
tricas, de redes de transmissão e de distribuição de 
eletricidade.

Essas concessões começam a vencer a partir 
de 2015, mas a inexistência de regras sobre a renova-
ção desses contratos exige que o Congresso Nacional 
se debruce sobre o problema para prevenir eventual 
insegurança jurídica que poderá gerar problemas no 
abastecimento de energia elétrica.

Estamos falando das concessões de 114 usinas 
hidrelétricas que começam a vencer a partir de 2015. 
Os empreendimentos somam 30,7 mil megawatts de 
potência, o que representa mais que o dobro do que 
é gerado pela Usina Hidrelétrica de Itaipu, a maior do 
Brasil e a segunda maior do mundo, com 14 mil me-
gawatts.

Desses empreendimentos, 67 terão suas con-
cessões expiradas em 2015, o que representa 18,2 mil 
megawatts, segundo dados da Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel). Outras 47 hidrelétricas ven-
cem entre 2016 e 2035, com mais 12,5 mil megawatts. 

Entre as usinas que terão suas concessões ven-
cidas em 2015 estão a Hidrelétrica Ilha Solteira, no Rio 
Paraná, com 3,4 mil megawatts, da Companhia Ener-
gética de São Paulo (Cesp); e a Hidrelétrica Xingó, no 
Rio São Francisco, com 3,1 megawatts, da Companhia 
Hidroelétrica do São Francisco (Chesf). 

Além das hidrelétricas, oito usinas térmicas terão 
suas concessões vencidas a partir de 2015, somando 
mais de 2 mil megawatts de potência. As maiores são 
a Santa Cruz (RJ), de Furnas Centrais Elétricas, com 
1 mil megawatts, e a Piratininga (SP), da empresa Bai-
xada Santista Energia, com 470 megawatts.

Das 63 concessionárias de distribuição de ener-
gia elétrica do país, 41 terão suas licenças vencendo 
entre 2015 e 2016. Outras nove concessões de ser-
viço público de transmissão de energia, que somam 
cerca de 70 mil quilômetros de extensão, vencem 
em 2015 e pela legislação atual não podem mais ser 
prorrogadas.

A realização de leilões, prevista na legislação não 
deixa de ser um risco diante da inexistência de con-
correntes suficientemente capitalizados para assumir 
esses empreendimentos. 

Uma eventual derrota das atuais concessioná-
rias poderá se revelar não só uma precariedade, mas 
uma ameaça aos serviços de fornecimento de energia.

Seria um salto no escuro, envolvendo numa nu-
vem de fumaça as concessionárias que se desclassifi-
cadas num eventual leilão teriam desvalorizados todos 
os seus ativos e evaporados vultosos investimentos 
feitos nas últimas décadas.

Diante desse quadro, a renovação nos parece 
solução mais adequada para um setor que demandou 
e ainda demanda grandes investimentos das atuais 
concessionárias para a garantia do fornecimento de 
eletricidade.

Antes de 1988, o setor elétrico era dominado 
por empresas que eram sociedades de economia 
mista sob controle dos governos federal, estaduais e 
municipais. Boa parte dessas empresas – principal-
mente as distribuidoras estaduais – passou por pro-
cesso de privatização e assinatura de novo contrato 
de concessão. 

As que permaneceram sob controle federal, es-
tadual e municipal e algumas poucas empresas priva-
das tiveram suas concessões prorrogadas pelo prazo 
de vinte anos.

Elas representam perto de 25% da potência ins-
talada de geração de eletricidade, mais de 80% da 
capacidade de transmissão e cerca de 60% das em-
presas de distribuição. 

Em relação ao controle acionário, estão sob con-
trole dos Entes federativos 98% da potência de geração, 
mais de 90% da capacidade de transmissão e mais de 
70% da capacidade de distribuição.

Essas concessões prorrogadas vencerão até 
2015. Uma nova prorrogação exigirá emenda consti-
tucional alterando a redação do artigo 175 da nossa 
Carta, que só admite a concessão por meio de licitação.

A proximidade da extinção dessas concessões 
tem ensejado um vivo debate em torno das duas op-
ções de que dispõe o Poder Concedente para a con-
tinuidade da prestação dos serviços de eletricidade: 
reversão dos ativos, seguida de licitação, ou nova 
prorrogação? 
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Como feito à época das privatizações, face a essa 
aproximação já se desenvolve um poderoso lobby pro-
curando desqualificar as atuais concessionárias, seja 
quanto à qualidade dos serviços prestados ou ao valor 
das tarifas praticadas. 

Essa verdadeira orquestração tem sido conduzida 
notadamente por representantes de grandes consumi-
dores ou de aventureiros que pretendem se posicionar 
para licitações. 

Mas, como já advertimos, a reversão, seguida de 
licitação, nos casos envolvendo empresas estatais, pode 
representar uma efetiva privatização de entidades com 
uma rica história de pioneirismo e de competência em 
benefício do país, ou mesmo sua extinção. 

A Chesf, por exemplo, perderia grande parte de 
sua receita caso não conseguisse vencer a licitação, 
provocando um enorme problema de sustentabilidade 
financeira e de pessoal. 

Furnas, Eletronorte, Eletrosul, Cesp e Cemig 
também poderiam sofrer descontinuidade semelhante.

Em face desse risco, é recomendável que as 
empresas com concessões já prorrogadas continuem 
gerindo as concessões após seu vencimento mediante 
nova prorrogação. Tal medida propiciaria mais tempo 
e recursos financeiros para uma transição. 

Essas empresas já vêm investindo maciçamente 
e, ao final do novo prazo, as concessões prorrogadas 
não terão mais peso tão apreciável em relação aos 
seus outros ativos. A prorrogação significa preservar 
a capacidade de investimento dessas empresas.

Na nova prorrogação será preciso que a modici-
dade tarifária seja preservada, que haja ônus em favor 
da União e que se garantam as cláusulas essenciais 
dos contratos de concessão, particularmente os meca-
nismos de apropriação dos ganhos de eficiência para 
o consumidor, mediante revisões periódicas. 

Deve-se garantir também que a base de remune-
ração dos ativos não ultrapasse os valores que já são 
praticados por novos empreendimentos. Seria difícil 
explicar para o consumidor como um ativo depreciado 
lhe custaria mais do que um ativo novo.

O mercado de energia do país, aí compreendido a 
geração, a transmissão e a distribuição de eletricidade, 
particularmente com a introdução na matriz energéti-
ca brasileira de fontes alternativas de energia, é muito 
amplo e oferece um grande leque de oportunidades 
para quem desejar investir no setor.

São os novos aproveitamentos hidrelétricos ou 
termelétricos, junto a essas fontes alternativas de ener-
gia, que precisam efetivamente de novos investimen-
tos Estes seriam efetivamente desviados na licitação 
dessa parte do setor elétrico brasileiro já instalado e 
bem operado pelas atuais concessionárias.

Em face da enorme importância da renovação 
das atuais concessões de geração, transmissão e 
distribuição de energia elétrica, defendemos uma 
nova prorrogação de modo a garantir uma transição 
para o modelo de reversão da concessão seguido de 
licitação, sem sobressaltos para as empresas contro-
ladas pelo Estado.

Muito obrigado.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Pela 

ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Blo-

co/PDT – DF) – Antes de passar a palavra, Senador 
Anibal, eu quero agradecer o discurso e dizer, Sena-
dor, que estou totalmente de acordo que há um des-
compasso na construção da base da produção e no 
processo de produção.

Mas, será que não está hora de a gente começar 
a pensar se o erro não está na própria produção, no 
próprio crescimento? Será que não está na hora de a 
gente pensar se não há propósitos mais substancial-
mente compatíveis com os desejos da humanidade, 
além do consumo desses bens industriais?

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Fora 
do microfone.) – Que tipo de desenvolvimento nós te-
remos?

O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco/
PDT – DF) – E que tipo de desenvolvimento.

Eu digo isso para dizer que agora, às 18 horas, 
a nossa subcomissão que trabalha, Senador Taques, 
sobre a Rio+20, fará a reunião, toda quinta-feira com 
debate. Nesta tarde agora, o debate vai ser sobre o 
decrescimento como caminho para o bem-estar, um 
tema muito polêmico, mas que hoje se debate muito 
na Europa. Às 18 horas, na Comissão de Direitos Hu-
manos, sendo transmitida pela TV Senado, depois que 
termine a sessão plenária.

Muito obrigado, Senador.
Com a palavra...
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA.) – 

Muito obrigado, Senador, pela boa contribuição e so-
licito a V. Exª a publicação, na íntegra, desse nosso 
pronunciamento. 

O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco/
PDT – DF) – Muito obrigado.

Com a palavra, para uma questão de ordem, o 
Senador Aníbal e, depois, pela inscrição, o Senador 
Taques, já que o Senador Rodrigo Rollemberg não 
está presente.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, obriga-
do pela atenção, mas ocupo este momento para infor-
mar que na próxima terça-feira, dia 16, a Presidente 
Dilma Rousseff e o Ministro da Educação, Fernando 
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Haddad, vão anunciar a expansão da rede federal de 
Ensino Superior e Educação Profissional e Tecnológica 
e, para esse evento, tanto a Presidente Dilma quanto 
o Ministro da Educação estão convocando todos nós, 
Senadores, para nos fazermos presentes. 

E, exatamente para tratar deste assunto da edu-
cação profissional e tecnológica, eu tinha preparado 
um pronunciamento e gostaria que fosse dado como 
lido, para que pudesse constar nos Anais do Senado. 
Gostaria muito de poder refletir sobre todos os avan-
ços que foram possíveis nesses últimos oito anos com 
o Presidente Lula e agora também com a Presidente 
Dilma, no sentido de garantir o avanço, a expansão do 
ensino profissionalizante no Brasil, que é algo muito 
interessante para o povo brasileiro, principalmente dos 
Municípios mais isolados.

Era isso, Sr. Presidente.
Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ANIBAL DINIZ EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO. 

(Inserido nos termos do art. art. 210, in-
ciso I, § 2º, do Regimento Interno.)

 
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL  

NO BRASIL E NO ACRE

Em julho deste ano a reunião da SBPC trouxe 
em sua pauta de debates a expansão da educação 
profissional no Brasil e o papel dos Institutos Federais 
de Educação, ressaltando a importância desses insti-
tutos e um de seus maiores desafios, a consolidação 
de uma identidade própria que preencha o vazio que 
as universidades não ocupam.

Embora a formação do trabalhador no Brasil tenha 
iniciado em 1906, quando foram criadas quatro escolas 
profissionais no Rio de Janeiro, e o embrião da Rede 
Federal de Educação Profissional e Tecnológica date 
de 1909, segundo dados apresentados na reunião 
da SBPC pelo Conselho Nacional das Instituições da 
Rede Federal, até 2001 havia no Brasil apenas 140 
escolas técnicas; nos oito anos seguintes houve um 
salto para 354 unidades, com mais de 400 mil vagas 
em todo o País; e no atual Governo a previsão é que 
até o primeiro semestre de 2012 sejam inauguradas 
mais 81 novas unidades, um investimento de R$1,1 
bilhão por parte do Ministério da Educação.

1 – Programa Brasil profissionalizado
Em 2007, o Governo do Presidente Lula colocou 

a educação tecnológica dentro do Projeto Nacional de 
Desenvolvimento ao instituir o Programa Brasil Profis-
sionalizado, cujo objetivo era integrar o conhecimento 
do ensino médio à prática. O Programa nasceu para 

“estimular o ensino médio integrado à educação profis-
sional, enfatizando a educação científica e humanística, 
por meio da articulação entre formação geral e educa-
ção profissional no contexto dos arranjos produtivos e 
das vocações locais e regionais”.

A meta era fortalecer as redes estaduais de 
educação profissional e tecnológica, possibilitando 
a modernização e a expansão das redes públicas de 
ensino médio integradas à educação profissional, 
uma das metas do Plano de Desenvolvimento da 
Educação (PDE).

Ao ser criado, a previsão de investimentos até 
2011 era de R$900 milhões em 1,8 mil municípios bra-
sileiros, dos quais ao Acre estava destinado um repasse 
de mais de R$3 milhões para obras de infraestrutura, 
desenvolvimento de gestão, formação de professores 
e compra de equipamentos, livros técnicos e recursos 
pedagógicos, beneficiando, num primeiro momento, 20 
escolas de 15 municípios.

2 – Programa Nacional de Acesso à Escola Técni-
ca – PRONATEC

De acordo com a Presidenta Dilma, a construção 
de uma sociedade mais justa passa necessariamente 
pela oferta de educação de qualidade, com a valoriza-
ção de alunos e educadores e tem na educação pública 
um de seus principais instrumentos de fortalecimento.

Uma das primeiras ações do Governo em 2011 
foi a criação de um novo programa de acesso à esco-
la técnica, o Programa Nacional de Acesso à Escola 
Técnica – PRONATEC, com o objetivo de ampliar o 
acesso à educação profissional para os jovens do 
Ensino Médio e para os trabalhadores brasileiros sem 
formação profissional. O Programa está constituído por 
um conjunto de ações voltadas aos estudantes e tra-
balhadores que querem fazer um curso técnico e não 
têm como arcar com os custos.

Nas palavras da Presidenta ao lançar o Pro-
grama, “o Governo está investindo na formação da 
nossa juventude. O mercado de trabalho está ofere-
cendo boas oportunidades e melhores salários para 
quem tem qualificação. Isso vale para o jovem que 
sai do Ensino Médio, e para o trabalhador que já está 
trabalhando ou quer entrar no mercado de trabalho. 
Hoje, no Brasil, quem tem informação tem emprego. 
Por isso, no âmbito do Pronatec também oferece-
remos formação profissional, em cursos com carga 
horária a partir de 160 horas para o trabalhador e a 
trabalhadora brasileira.”

O projeto de lei que institui o Pronatec (PL nº 
1.209, de 2011) tramita na Câmara dos Deputados, 
em regime de urgência; no momento está na pauta 
do Plenário para ser votado.
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Sobre o Pronatec
O Programa tem como meta oferecer, até 2014, 

8 milhões de atendimentos na educação profissional 
para estudantes do Ensino Médio e trabalhadores que 
necessitam de qualificação, democratizando a oferta 
de cursos técnicos e profissionais de nível médio e de 
cursos de formação inicial e continuada para os tra-
balhadores. A expansão da rede federal de educação 
profissional vai assegurar que 52% da população bra-
sileira tenham acesso a uma escola técnica em seu 
município até 2014.

A medida tem como metas principais: expan-
dir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de 
Educação Profissional Técnica de nível médio e de 
cursos e programas de formação inicial e continuada 
de trabalhadores; fomentar e apoiar a expansão da 
rede física de atendimento da Educação Profissional 
e Tecnológica; contribuir para a melhoria da qualida-
de do Ensino Médio público por meio da Educação 
Profissional; ampliar as oportunidades educacionais 
dos trabalhadores por meio do incremento da forma-
ção profissional.

Dentre as ações propostas pelo Programa des-
tacam-se:

intensificar a expansão de escolas técnicas em todo o 
País – a rede federal deverá concentrar, até 2014, 
cerca de 600 unidades escolares administradas 
pelos 38 institutos federais de educação, ciência 
e tecnologia, com atendimento direto a mais de 
600 mil estudantes em todo o País;

 ampliação da Escola Técnica Aberta do Brasil (E -
-Tec), que já instalou 259 polos em 19 estados 
até 2010, atendendo a cerca de 29 mil estudan-
tes. Em 2011 serão mais de 46 mil vagas; mais 
de 59 mil em 2012; mais de 156 mil em 2013 e 
cerca de 173 mil em 2014;

 dar celeridade ao acordo firmado no governo anterior 
com o “Sistema S” (Sesi, Senai, Sesc e Senac), 
que receberão alunos das redes estaduais do 
Ensino Médio, para complementar sua formação 
com a capacitação técnica e profissional;

 oferta de Bolsa-Formação: as escolas do Sistema S 
e das redes públicas também ofertarão cursos 
de formação inicial e continuada para capacitar 
os favorecidos do seguro desemprego que sejam 
reincidentes nesse benefício; esta ação se aplica 
também ao público beneficiado pelos programas 
de inclusão produtiva, como o Bolsa Família. Se-
gundo o Ministro da Educação, Fernando Haddad, 
até R$2 bilhões podem ser destinados à oferta 
de bolsas-formação para estudantes do ensino 
profissionalizante;

 ampliação do alcance do Fundo de Financiamento 
ao Estudante do Ensino Superior (FIES), que 
passa a chamar-se Fundo de Financiamento 
Estudantil.

No próximo dia 16 o MEC anunciará a expansão 
da Rede Federal de Educação Superior e Profissional 
e Tecnológica, evento que contará com a presença 
da Presidenta Dilma e para o qual fomos convidados.

3 – Ensino profissionalizante no Acre
Os últimos doze anos foram marcados por uma 

revolução na educação no Acre. Em 2010, o Estado 
ficou entre os 10 com os melhores resultados no Índi-
ce de Desenvolvimento da Educação Básica — IDEB, 
contra o 15º lugar obtido na edição 2007 do exame. O 
indicador apresenta um retrato da educação no País. 
Nesse ano, o município de Brasileia alcançou a maior 
média entre os municípios, com nota 5,2, seguido de 
Rio Branco, com 4,8 e Senador Guiomard com 4,7. O 
destaque maior ficou por conta de Manoel Urbano, que 
saiu de 1,8, em 2005, para 4,0 em 2010.

A ênfase no ensino profissionalizante tornou-se 
prioridade no Estado antecipando-se às iniciativas do 
Governo Federal.

Em 1999, foi criada a Coordenação de Educa-
ção Profissional. A partir do ano 2000, com a elabo-
ração do Plano de Educação Profissional (PEP), o 
Governo estadual iniciou a estruturação de sua rede 
de Educação Profissional e Tecnológica, inicialmente 
desenvolvida pela Secretaria de Estado de Educação 
(SEE) por meio da Gerência de Educação Profissional 
(GEPRO). Com a evolução contínua e acelerada das 
ações estruturantes implementadas pela SEE/GEPRO, 
a Educação Profissional adquiriu o status de política 
de estado, inserida transversalmente nos programas 
do Governo estadual.

O Governo estadual aderiu ao Programa Brasil 
Profissionalizado, do MEC; processo de consolidação 
da Política Estadual de Educação que culminou com a 
criação de uma autarquia responsável por sua gestão – 
o Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação 
Profissional Dom Moacyr Grechi (IDM) — instituição 
vinculada à Secretaria de Estado de Educação que 
descentralizou unidades por todo o estado, instituindo 
cursos de formação básica e de habilitação técnica nas 
mais diversas áreas profissionais.

Pela primeira vez a educação profissional che-
gou a todos os 22 municípios do Estado, sendo que 
no período de 2002 a 2010, foram beneficiadas mais 
de 38 mil pessoas, alavancando os arranjos produtivos 
locais e beneficiando e capacitando as organizações 
comunitárias.
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Instituto Dom Moacyr
Sua missão é promover educação, integrada às 

Políticas de governo, que eleve a capacidade de traba-
lho dos acrianos; tem como responsabilidade principal 
a formulação e implementação da política e do Plano 
Estadual de Educação Profissional e Tecnológica. Está 
presente nas cidades, nos ramais, nas comunidades 
florestais e até mesmo nas mais distantes terras indí-
genas da fronteira Amazônica, executando a Política 
Estadual de Educação Profissional em parceria com 
uma rede mais ampla de instituições, que inclui prefei-
turas, sindicatos, empresas, cooperativas, associações 
de moradores, organizações não governamentais e 
outras instituições públicas e privadas. Em articulação 
com a Secretaria de Estado de Educação são execu-
tados cursos de formação profissional integrados com 
outras modalidades de ensino da rede pública estadual 
(Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação de 
Jovens e Adultos).

Todo o planejamento do Instituto é pensado e 
executado de forma integrada com os principais eixos 
temáticos que compõem a vocação maior do Estado: 
Florestania, Empreendedorismo e Sustentabilidade, 
promovendo o fortalecimento do capital social e do 
desenvolvimento sustentável do Acre.

Atualmente, o Instituto mantém seis Centros de 
Educação Profissional, responsáveis pela elaboração 
e execução dos planos de curso aprovados:

Saúde Maria Moreira da Rocha, na cidade de Rio 
Branco, oferecendo cursos na área de saúde;

Roberval Cardoso, na zona rural de Rio Bran-
co, com cursos nas áreas de produção e meio 
ambiente;

-
pos Pereira, na cidade de Rio Branco, com 
cursos nas áreas de gestão, informática e co-
municação;

CEFLORA, localizado na cidade de Cruzeiro do 
Sul, atua como unidade regional do Juruá com 
cursos em diversas áreas como gestão, informá-
tica, comunicação, serviços, florestal, ecoturismo, 
agroflorestal e agroindústria;

de Deus, no município de Plácido de Castro, 
atua como unidade regional do Baixo Acre, com 
cursos em diversas áreas como gestão, imagem 
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pessoal, informática, agroindústria, serviços e 
agroflorestal;

de Xapuri, no município de Xapuri, atua como 
núcleo regional da região do Alto Acre, com cur-
sos nas áreas de gestão, movelaria, marcenaria 
e manejo florestal.

Novas ações do Instituto:

-
sional 2009-2016, o Instituto implantará novos 

Centros nos municípios de Brasileia, Feijó, Ta-
rauacá e Rio Branco;

instituições públicas e privadas, está criando 
núcleos de formação profissional em todos os 
municípios do Acre – cursos de formação inicial 
e continuada em consonância com os arranjos 
produtivos locais –, utilizando a infraestrutura 
existente nos locais (espaços didáticos, mate-
riais e pessoal).
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Expansão do Ensino

No próximo dia 16 de agosto, a Presidente Dil-
ma Rousseff e o Ministro da Educação, Fernando Ha-
ddad, anunciam, no Palácio do Planalto, a expansão 
da Rede Federal de Educação Superior, Profissional 
e Tecnológica.

A Rede Federal de Educação Profissional, Cien-
tífica e Tecnológica cobre todos os estados brasileiros, 
oferecendo cursos técnicos, superiores de tecnologia, 
licenciaturas, mestrado e doutorado.

As escolas que compõem a rede federal são 
referência nessa modalidade de ensino. Seus alunos 
sempre estão entre as primeiras colocações em ava-
liações nacionais.

No Acre, temos o Instituto Federal do Acre, o 
Campus Rio Branco, o Campus Cruzeiro do Sul, o 
Campus Sena Madureira e o Campus Avançado de 
Xapuri. O site para mais informações: http://www.ifac.
edu.br

O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco/
PDT – DF) – Seu pedido será atendido, Senador Anibal.

Eu passo a palavra ao Senador Taques.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, nesse 
final de semana, como sempre faço, acordo cedo no 
domingo e vou a uma banca comprar jornal. Ali, naquela 
banca, encontrei um cidadão que me reconheceu como 
Senador e me perguntou: “O que faz um Senador”?

Senador Paim, esse cidadão bem simples per-
guntou o que faz um Senador. E eu comecei a explicar 
a ele o que faz um Senador da República; ao menos 
em tese, qual é ou qual seria a atribuição de um Se-
nador da República. 

Em tese, conforme determina a Constituição, um 
Senador da República deve inovar a ordem jurídica, 
criar leis para que nós tenhamos segurança, para que 
nós tenhamos tranquilidade.

Eu tenho certeza de que a Dona Maria, que está 
a me ouvir na cidade de Acorizal, em Mato Grosso, 
deve estar a pensar: nós temos muitas leis no Brasil.

Sim, nós temos muitas leis no Brasil.
Eu disse a esse cidadão que um Senador tem 

por atribuição fiscalizar o Executivo, o Judiciário e o 
próprio Legislativo.

Disse a ele também que um Senador tem a atri-
buição de levar recursos para o seu Estado. Eu disse 
isso a ele, fui para casa e, à noite, eu me coloquei a 
pensar: será que nós estamos a cumprir as nossas 
atribuições? Nós não estamos a cumprir as nossas 
atribuições.

Senador Cristovam, um grande poeta mato-gros-
sense, Manoel de Barros, diz o seguinte: “O que não 
sei fazer, desmancho em frases”. Nós não estamos 
cumprindo as nossas atribuições. E por que, Senador 
Paulo Paim? Porque nós não criamos leis. Não cria-
mos leis porque um Senador hoje é um apêndice, um 
satélite do Poder Executivo.

Já decantamos aqui, em prosa e verso, a utilidade 
da medida provisória e também o estrago que a medida 
provisória faz no Poder Legislativo. Alguns países não 
possuem medida provisória, mas não existe hoje, no 
que se denomina de sociedade de risco, a possibilida-
de de um chefe do Executivo, Senador Cyro, Senador 
Mozarildo, governar sem um instrumento ágil como a 
medida provisória. No entanto, a forma como ela vem 
sendo utilizada no Brasil enfraquece o Poder Legislativo.

Muito bem. E o processo legislativo que temos? 
O processo legislativo que temos é bizantino. Ele é do 
início do século XVIII. Esse processo legislativo nos 
faz aqui apenas debatedores, e não resolvemos abso-
lutamente nada, com raríssimas exceções.

Temos quase trinta mil projetos de lei. Se nenhum 
deputado e nenhum senador apresentar nenhum pro-
jeto, nós ficaríamos aqui debatendo quase cem anos 
esses projetos. Precisamos mudar essa realidade.

De que maneira nós cumpriremos nossas obri-
gações inovando a ordem jurídica? Mudando o rito da 
medida provisória e também trabalhando num processo 
legislativo que seja mais democrático, num processo 
legislativo que nos dê oportunidade de dar segurança 
ao cidadão no tempo que ele deseja. O tempo, nós 
todos sabemos o que é, mas poucos sabem definir o 
tempo. O tempo nada mais é que o espaço compreen-
dido entre dois instantes, já dizia um filósofo católico. 
É o espaço compreendido entre dois instantes, mas 
esse instante, aqui no Senado e no Congresso, é muito 
longo. O processo legislativo precisa ser modificado, 
precisa ser alterado.

Estou a trabalhar numa proposta de emenda à 
Constituição para a criação do que se denomina Me-
dida Legislativa de Urgência, para fazer com que nós, 
parlamentares, possamos exercer essa atribuição que 
nós não estamos exercendo decentemente.

Uma outra possibilidade é dar às comissões par-
lamentares uma maior força, o que o nosso legislador 
constituinte já fez no art. 58, § 2º, no chamado Pro-
cesso Legislativo Abreviado, pelo qual uma comissão 
pode aprovar, de forma terminativa, um projeto de lei, 
a depender do que esteja estabelecido no Regimento 
Interno – no nosso caso, o art. 91 combinado com o art. 
101. É preciso dar maior força para as comissões para 
que possamos aqui, no plenário, debater as questões 
estruturantes para a República Federativa do Brasil. 
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Não legislamos. E será que nós, como Senadores, 
fiscalizamos? Não fiscalizamos. Existe a Comissão de 
Meio Ambiente e Fiscalização, faço parte dessa Co-
missão, mas nós estamos a falhar nessa atribuição.

Existem duas espécies de fiscalizações. Existe 
a fiscalização que é política, fiscalização se faz atra-
vés das comissões parlamentares de inquérito. Não 
podemos criar comissões parlamentares de inquérito. 
Sabe por quê, Senador Pedro Simon? Porque muitos 
que estão a precisar de investigação, aqui e em ou-
tros lugares, dizem: “Eu já mandei para o Ministério 
Público, eu já mandei para a CGU, a Polícia Federal 
já está a investigar”. Nós nos socorremos da inércia e 
da demora desses órgãos.

Um processo, no Brasil, demora em média doze 
anos; no Chile, oito meses. Isso é um absurdo! O pri-
meiro processo que eu, como Procurador da República, 
junto com um grupo de Procuradores, ajuizamos no 
caso da Sudam foi no dia 13 de outubro de 1997. No 
dia 14, nasceu a minha filha, que vai atingir 14 anos, 
mas o processo não terminou. Catorze anos! Inclusive, 
um dos envolvidos logo estará entre nós, aqui nesta 
Casa. Catorze anos, e o processo não terminou! Isso 
é uma vida! No Chile, oito meses.

Nós não fiscalizamos porque a CPI não é possível. 
Uma situação não exclui outra, uma coisa é uma coi-
sa, outra coisa é outra coisa. A investigação por parte 
do Ministério Público e da Polícia Federal não exclui a 
nossa fiscalização. Nós não fiscalizamos. Um Sena-
dor não pode requerer informações, um Delegado de 
Polícia pode requerer informações, um Procurador da 
República também. Um Senador precisa passar pela 
Mesa, e demora dias, meses, quase anos, para que 
a resposta venha. Portanto, nós não criamos leis, nós 
não fiscalizamos. 

Nós levamos recursos para as nossas bases 
através das chamadas emendas parlamentares indi-
viduais. Aqui se encontra o pai e a mãe da corrupção: 
na emenda parlamentar individual, que transforma o 
parlamentar em despachante do Orçamento da União.

Nós não passamos de despachantes do Orça-
mento da União. É essa a função de um parlamentar? 
Levar recursos para a sua base através das emendas? 
Os grandes escândalos nacionais – Anões do Orça-
mento; Sanguessuga; Mensalão; Vampiro; Operação 
Voucher, de anteontem – têm como causa a emenda 
parlamentar individual. 

Nós não criamos leis, nós não fiscalizamos, nós 
não levamos recursos para as bases. O que nós faze-
mos no Senado? 

Senador Mozarildo, muito me honra o seu pedi-
do de aparte. Tenho certeza de que ele engrandecerá 
a minha fala.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Se-
nador Pedro Taques, quero dizer que, quase sempre, 
concordo com V. Exª nas análises que faz, seja sob o 
aspecto jurídico ou sob o aspecto político, das ações do 
Parlamento. Hoje não é diferente. Realmente, a situação 
do Senado e da Câmara, de ficar à mercê de medidas 
provisórias... Temos um Orçamento que, na verdade, é 
uma peça de ficção, porque é um orçamento autoriza-
tivo, não um orçamento impositivo. Agora, eu discordo 
no que tange às emendas, porque, na verdade, o mal 
não está nas emendas. Quando apresentamos uma 
emenda aqui, nós o fazemos depois de ouvir as neces-
sidades que um município nos traz, que uma faculdade 
nos traz, que uma instituição séria nos traz. Agora, se 
alguns se utilizam de maneira equivocada desse me-
canismo, não podemos apenas dizer: “Então, vamos 
tirar o sofá”. Porque o grosso da corrupção, Senador 
Pedro Taques, é o dinheiro do Orçamento colocado 
pelo Executivo. Veja o caso do Ministério dos Trans-
portes: o grosso mesmo... Eu vou falar do meu Estado: 
a BR 174, que é a rodovia principal, que nos liga com 
o Amazonas e com a Venezuela, não é de emenda 
parlamentar, é dinheiro do Orçamento do Executivo. O 
que é preciso no meu entender, nesse particular das 
emendas, é que sejam impositivas, que obedeçam, 
Senador Pedro Taques, o comando dos princípios ele-
mentares, primordiais, da Administração Pública, que 
são a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a 
publicidade e a eficiência. Qual é o critério para a li-
beração de emendas, coisa que o Tribunal de Contas 
já está vendo? Nenhum. O critério é o da cupinchada. 
Quer dizer, sendo o Orçamento autorizativo, consegue 
maior liberação de emendas aquele que – desculpem 
o termo – puxa mais saco, aquele que faz qualquer 
coisa. Aquele que fica sério e apresenta uma emenda 
séria não tem a sua emenda liberada. Eu espero que, 
no Governo da Presidente Dilma, isso mude, porque, 
embora autorizativo, esse Orçamento não pode deso-
bedecer aos princípios que norteiam a Administração 
Pública. Muito obrigado pelo aparte.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Eu 
recebo com muita humildade e respeito o seu aparte. 
Tenho certeza de que parlamentares sérios, como V. 
Exª, não se utilizam de mecanismos não republicanos 
para definir suas emendas parlamentares. Mas, na es-
sência, a existência de emendas parlamentares tem o 
objetivo de encabrestar Deputados e Senadores. São 
raríssimos os Deputados e Senadores – vamos ser 
verdadeiros aqui – que não fazem esse jogo na Re-
pública. Liberam a emenda de acordo com a posição 
que se toma aqui. Nós temos acompanhado nos jornais 
quase todos os dias, se não todos os dias, escândalos 
envolvendo emendas parlamentares individuais. É uma 
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forma de o Executivo fazer com que o Legislativo seja 
mais submisso, e é uma forma de o Legislativo fazer 
do Executivo um sujeito de chantagem. Isso é fato. 

Agora, o que ocorre nessas situações na maio-
ria das vezes é que nós abandonamos o centro das 
discussões e passamos a discutir a perfumaria, pas-
samos a discutir o que é colateral. 

Um exemplo disso temos nessa última operação 
da Polícia Federal, de segunda ou terça-feira desta 
semana, na qual 38 pessoas foram presas – não sei 
quantas já foram soltas. Quem determina a prisão – e 
aí vou dizer por que estamos a debater a perfumaria, 
o lateral – não é a Polícia Federal, não é o Ministério 
Público, é um Poder da República: é o Poder Judiciário 
que determina. A Polícia Federal investiga, o Ministé-
rio Público requer a prisão, mas quem determina é um 
Poder da República: o Poder Judiciário. E nós estamos 
aqui a debater a perfumaria: “Algemou? Não algemou?” 

Parece-me, Senador Paim, que, no momento em 
que a Polícia Federal, o Ministério Público e o Poder 
Judiciário da República abandonam a senzala e pe-
netram na casa-grande, vemos e ouvimos Ministros 
do Supremo Tribunal Federal e altas autoridades da 
República dizerem que a Polícia Federal não pode al-
gemar, mas eu nunca vi Ministro do Supremo Tribunal 
Federal sair na televisão dizendo que o José da Silva 
das favelas do Rio de Janeiro e das senzalas do Bra-
sil foi algemado.

Sabe por que, Senador Paim? Porque pobre não 
tem rosto, pobre tem cara, e o Ministro do Supremo não 
vem dizer que ele não pode ser algemado. Quando o 
Direito Penal, no Brasil, abandona a tese da Teologia 
da Libertação, ele deixa de fazer opção pelos pobres, 
Senador Cristovam, e encontramos várias autoridades 
da República dizendo que não pode algemar, deba-
tendo a perfumaria.

Aí eu concordo com V. Exª. Estamos debatendo 
a venda do sofá, não estamos debatendo o que ocor-
reu em cima desse sofá. O que eu quero dizer para 
encerrar, Senador Cristovam, é que nós vivemos um 
momento difícil na República. Aliás, este momento não 
é diferente dos outros. Muitos momentos já passamos 
difíceis na República, mas a corrupção grassa. A cor-
rupção vem comendo as estruturas da República. E 
nós aqui no Senado, no Congresso, temos uma função 
importante. Estamos a debater, junto com alguns Se-
nadores e Deputados, um pacote anticorrupção. Mais 
um pacote?! Mais um pacote?!

Nós precisamos de leis. Mas temos muitas leis. 
Aquela senhora que eu mencionei, de Acorizal, um 
Município bem simples do Mato Grosso, responderia 
isso. Mas temos leis que são feitas para “pegar” e ou-
tras que não “pegam”. E V. Exª sabe bem o que é isso.

Esse pacote anticorrupção conteria mudanças 
no Direito Penal, e trago um exemplo: dois cidadãos 
bem simples, na maioria das vezes cidadãos negros, 
entram em um supermercado com fome e ali subtra-
em um quilo de carne. Esses dois receberão dois anos 
de reclusão.

Agora, uma alta autoridade da República que 
rouba – isso porque corrupção é eufemismo para o 
roubo de coisa pública – rouba ou corrompe, ou é cor-
rompida, e desvia da União R$50 milhões também vai 
receber dois anos de reclusão.

Isso é inconstitucional, porque estamos a tra-
tar bens jurídicos que são diferentes de forma igual. 
Apresentamos um projeto para que a pena mínima 
para a corrupção seja de quatro anos, e a corrupção 
seja crime hediondo, porque a corrupção – e hedion-
do significa nojento –, nada há mais nojento do que 
corrupção. Nada há de mais nojento, Senador Pedro 
Simon, porque a corrupção mata. Não mata de forma 
eufemística; mata de forma literal, porque nós acom-
panhamos aí a corrupção, a mudança de escopo, o 
roubo no Ministério dos Transportes.

Quantas pessoas morreram em função das es-
tradas no Brasil? Será que não morreram em razão 
da corrupção? A corrupção, portanto, mata. E além 
de matar, Senador Cristovam, a corrupção rouba o 
futuro de muitas crianças no Brasil. Porque as escolas 
de péssima qualidade, em que o filho do trabalhador 
estuda, estas escolas, os professores mal pagos, os 
professores sem dignidade, a corrupção roubou e está 
a roubar o futuro das nossas crianças. Portanto, a cor-
rupção mata, literalmente; ela não mata só através de 
eufemismo, de uma metáfora, ela mata literalmente. 

Nós, neste pacote anticorrupção, temos que tratar 
também da Constituição. De que maneira? Foro por 
prerrogativa de função. No Brasil, o Supremo Tribunal 
Federal, em 22 anos, condenou duas autoridades. 
Duas autoridades. 

O que é foro por prerrogativa de função para o 
Sr. José, da cidade Rosário Oeste, em Mato Grosso? 
Aqueles mais iguais são julgados pelo Tribunal. O Su-
premo, me parece, duas autoridades. Nós temos que 
mudar isso. Imunidade parlamentar desta forma da 
nossa Constituição só existe no Brasil. Só existe no 
Brasil. Mudança na Constituição. 

Nós temos, neste pacote anticorrupção, que tra-
tar também da matéria eleitoral. Por que associações, 
organizações não governamentais não podem ajuizar 
ações na Justiça Eleitoral? Dar a elas a mesma legiti-
midade que possuem na ação civil pública, para defesa 
do patrimônio coletivo, inclusive o ambiental. 

Neste pacote anticorrupção, temos que mudar a 
lei de improbidade administrativa, para dar também às 
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associações a possibilidade de ajuizamento de ações 
de improbidade administrativa. Portanto, o combate à 
corrupção ele pode ser feito em várias áreas, inclusive 
na área educacional, que é uma sugestão do Senador 
Cristovam Buarque.

O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – Per-
mite, Senador.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Com 
muita honra eu oferto o aparte ao Senador Pedro Simon.

O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – Há tem-
po estou aqui pensando em pedir o aparte, mas não 
me sinto bem fazendo isso porque V. Exª está fazendo 
mais uma conferência do que um pronunciamento. E 
o fio do seu pensamento é tão completo e tão lúcido 
que a gente se preocupa em terminar atrapalhando o 
caminho tão correto que está. Mas gostaria de dizer 
duas questões: primeiro com relação às comissões 
parlamentares de inquérito. Eu fui um apaixonado pe-
las comissões parlamentares de inquérito. Continuo 
sendo um apaixonado pelo que deve ser uma comis-
são parlamentar de inquérito. Agora, nestes últimos 
quatro anos, esta Casa desmoralizou as comissões 
parlamentares de inquérito. Nós conseguimos, nas 
comissões parlamentares de inquérito, no passado, 
criar um ambiente altamente positivo. Na comissão 
parlamentar de inquérito, primeiro, as lideranças indi-
cavam as pessoas mais identificadas com o assunto 
que estava sendo tratado. Hoje, cada grupo indica... 
Eu, por exemplo, nunca mais fui indicado para uma co-
missão parlamentar de inquérito. Há muito tempo que 
eu não sou indicado para uma comissão parlamentar 
de inquérito. Por razões óbvias. Porque são indicados, 
dentro do PMDB, aquelas pessoas que estão com a 
cúpula, no sentido de não fazer nada. Isso acontece em 
todos os partidos. Ou é indicado alguém que é radical 
contra ou é indicado alguém que é radical a favor. O 
que acontecia aqui era indicar pessoas pela compe-
tência, pela capacidade, e que no evoluir da comissão 
parlamentar de inquérito iam tomar conhecimento, iam 
para apurar, mas sem a predeterminação do que que-
riam buscar. Não. Iam conhecer (fora do microfone. o 
que acontecia para, em cima disso, tomar a decisão...) 

(Interrupção do som.)

Nós tivemos a CPI do Impeachment, e ela só 
saiu porque eu consegui junto ao Senador Amin, Lí-
der do PP de Santa Catarina, que ele concordasse em 
não indicar membro. Então ele indicou o Bisol, Sena-
dor do Rio Grande do Sul. Eu disse: indica o Bisol, é 
um desembargador, um cara formidável. E ele indicou 
o Bisol, que foi o Voto de Minerva para criar a comis-
são, para instalar a comissão, para ouvir as pessoas. 
E com o tempo as coisas foram evoluindo. No início, 

a CPI quase não ia nada, e com o tempo ela foi cres-
cendo, foi crescendo e quase por unanimidade toma-
ram as decisões. Tivemos uma CPI aqui que quando 
foi constituída foi chamada de CPI Chapa Branca, que 
tinha o ilustre Senador do PT de Mato Grosso do Sul 
de Presidente e o ilustre Senador que hoje é Ministro 
da Previdência de Relator. No entanto, essa comissão 
foi debatendo, foi debatendo, foi debatendo e foi daí 
que se originou o Mensalão, foi daí que saiu a denún-
cia do Mensalão e as coisas apareceram. Hoje não é 
mais assim. Criaram a CPI das ONGs. Deu uma bri-
ga do PSDB com o PT, o PT querendo investigar o 
PSDB, mas não o PT; o PSDB querendo investigar o 
PT, mas não o PSDB. Resultado: não saiu coisa ne-
nhuma. Não saiu coisa nenhuma. Criaram a CPI dos 
Cartões Corporativos. Quem criou foi o PSDB em cima 
do PT. Criou um escândalo, um carnaval. Aí veio o PT 
e mostrou que os cartões corporativos tinham sido 
criados pelo Fernando Henrique. Aí deu uma confusão, 
o PSDB querendo investigar o Lula e o PT querendo 
investigar o Fernando Henrique. Eles se acertaram e 
não deu coisa nenhuma. Esse é o mal de hoje. Quer 
dizer, sabemos que, se for criada uma CPI, os partidos 
vão indicar alguém com predeterminação. É uma pena 
que isso tenha acontecido, porque nós abrimos mão 
de algo que nós não tínhamos o direito de abrir mão. 
A CPI do Impeachment foi uma coisa emocionante, 
porque nós transformamos esta Casa num Supremo 
Tribunal e os votos eram dados com responsabilidade, 
com competência, com capacidade. Hoje não dá. V. 
Exª me disse que vai fazer um pronunciamento daqui 
a alguns dias sobre algo – eu não sei se vou cometer 
uma imprudência, leve isso pela minha velhice –, so-
bre a questão das lideranças e o papel exagerado que 
elas têm. Eu medi as palavras, não usei a palavra que 
V. Exª usou, o papel exagerado que elas estão tendo 
hoje no andamento dos trabalhos da Casa. 

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Sim. 
V. Exª me permite um aparte ao seu aparte? A 

expressão é “a ditadura da liderança”
O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – Gos-

tei de ver V. Exª falar. É que eu não tive a coragem de 
falar, mas é a ditadura dos líderes, que realmente se 
reúnem, fazem o que querem e o que não querem, e 
nós tomamos conhecimento pelos jornais das coisas 
que estão acontecendo. A segunda questão V. Exª está 
levantando agora. É a ficha limpa. Foi um ato bonito 
aqui do Congresso. A Ficha Limpa foi votada à revelia 
da maioria dos Parlamentares, mas a maioria dos Par-
lamentares mostrou consciência de que entenderam a 
mensagem da sociedade; a sociedade, com milhões 
de assinaturas – três, quatro milhões –, veio, e as en-
tidades falaram, e a Câmara, por ampla maioria, e o 
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Senado, por unanimidade, aprovaram. Baseado nisso, 
veio o Presidente do Supremo trazer essa discussão 
que eu acho que nós temos que analisá-la. Quando V. 
Exª fala no tempo da duração, aí é que está tudo. Eu 
vou dizer sinceramente para V. Exª, que é um mestre; 
V. Exª, na minha opinião, e o Demóstenes são os dois 
grandes juristas desta Casa, V. Exª há de me permitir 
o atrevimento... V. Exª há de me permitir o atrevimento. 
Se eu pudesse escolher hoje a primeira reforma que 
tínhamos que fazer aqui, para aprovar, eu diria: termi-
nar com a impunidade. E terminar com a impunidade 
é uma coisa como a emenda que está vindo do Pre-
sidente do Supremo.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – A 
PEC dos recursos.

O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – Quan-
do ele diz que é uma condenação, recorre; um tribunal 
pluri dá a segunda condenação. Se é para ir para a 
cadeia, vai para a cadeia. Se é para não ser candida-
to, ele não é candidato. Não significa que ele não tem 
direito. Ele continua com seis recursos. Ele continua 
podendo recorrer como quiser, mas recorre na cadeia, 
ou recorre sem ser candidato. Hoje, é o contrário; hoje, 
um Pedro Simon da vida, se é processado por crime 
político, não vai procurar V. Exª. Eu vou procurar um 
advogado malandro, que sabe empurrar com a barri-
ga, para não ser julgado nunca. Esse é o segredo. Se 
você notar, os escritórios de advocacia que defendem 
os Srs. ex-Governadores, os senhores fulanos de tal, 
os senhores banqueiros não sei do quê, eles criaram 
no Brasil uma especialidade. Mas ele não absolve. Tal-
vez nem saiba absolver. O que ele sabe é não deixar 
julgar, porque o que ele quer é: se o juiz condenou, 
recorre para a Junta; a Junta condenou, recorre para 
o Pleno; o Pleno condenou, recorre para Brasília; o Tri-
bunal recorre, vai... E aí são os 14 anos a que V. Exª 
se referiu, e muitos antes disso já prescreveu. Então, 
temos alguns políticos que já foram condenados 50, 
60, 70 vezes. Não no mesmo processo, porque, no 
mesmo processo, foram condenados umas seis, sete, 
oito vezes, mas prescreveu. Aí é outro, prescreveu; aí é 
outro, prescreveu. Se nós aprovarmos que, na segun-
da condenação, babau, ele pode continuar a recorrer, 
mas recorre da cadeia, ou ele pode continuar a recor-
rer, mas não é candidato, aí eu, advogado, vou correr 
para pegar um advogado para botar... Até a OAB, os 
nossos amigos da OAB, o meu querido presidente da 
OAB; a OAB é contrária a esse projeto, e, cá entre 
nós, a OAB é contrária porque acha que vai prejudicar 
os advogados. Acho que a OAB está enganada. Esse 
projeto vai dar mais trabalho para o advogado, porque, 

hoje, se estou sendo processado, eu entro com o ad-
vogado, o advogado entra com a ação, e o negócio é 
o advogado empurrar com a barriga. Se esse projeto 
for aprovado, eu entro com um advogado correndo e 
quero pegar outro advogado, porque vai ter muito mais 
trabalho para os advogados. Acho que a OAB está em 
uma posição muito equivocada. Agora, eu fico em uma 
posição muito engraçada, meu querido Senador. Eu, 
Pedro Simon, que, um gurizinho, peguei o comando do 
Partido, lá no Rio Grande, e que passei a vida inteira 
lutando contra a ditadura, para tirar gente da cadeia, 
gente que estava sendo torturada, gente que estava 
sendo presa, gente que foi condenada, gente exilada... 
Passei o tempo todo defendendo, inclusive nas barras 
dos tribunais, para que dessem um habeas corpus, para 
que fizessem alguma coisa. De repente, parece que eu 
sou... “O Pedro Simon quer botar os caras na cadeia!” 
Eu estou recebendo aula de Direitos Humanos: “Não, 
mas e os Direitos Humanos?”. Pelo amor de Deus, eu 
acho que não é por aí. Ninguém aqui pode ensinar 
nem para V. Exª, nem para mim aula de Direitos Hu-
manos. Nós queremos isto: o direito da pessoa. Claro 
que sim! Ninguém pode ser condenado sem que seja 
dado amplo direito de defesa. Sim. Mas daí a ele ficar 
trinta anos... E essa mentira que acontece na Justiça 
brasileira é um absurdo que não acontece. Então, eu 
acho que, se nós fizéssemos esse movimento e se nós 
aproveitássemos essa circunstância em que o próprio 
Presidente do Supremo manda para cá um projeto 
com essa iniciativa, eu acho que o momento era agora. 
Agradeço a V. Exª. Eu atrapalhei todo o discurso de V. 
Exª. Perdeu a graça. Desculpe-me.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Não. 
Eu agradeço o aparte de V. Exª, que, tenho absoluta 
certeza, transformou a minha fala em algo muito me-
lhor em razão da competência e da história de V. Exª.

E eu respondo a V. Exª com o trecho de um dis-
curso aqui pronunciado, há poucos dias, pelo Senador 
Pedro Simon, Senador que é orgulho do Brasil.

“Resistência. Temos que resistir. Esse tipo 
de CPI que acaba em pizza não é esse tipo de 
CPI que estou a defender como instrumento 
de fiscalização. Não nesses casos concretos. 
Não estou a debater os últimos escândalos 
de corrupção no Brasil, mas a CPI como um 
instrumento constitucional, um instrumento de 
defesa das prerrogativas de um Senador da 
República. Esse tipo de CPI.”

Agora, nós, Senadores – e agora falo direta-
mente a V. Exª, Senador Pedro Simon –, temos que 
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resistir. Resistir. E apoiar a Presidente da República, 
a Presidente Dilma, no que ela vem fazendo. Apoiar. 
Faço parte do PDT, com muito orgulho, Partido da 
Base. Faço parte da chamada coalizão que sustenta 
a Presidente. Coalizão não é sinônimo de submissão. 
Coalizão não é sinônimo de omissão. Eu, aqui, como 
Senador, várias vezes votei contra projetos vindos do 
Poder Executivo, com fundamento na independência 
constitucional. 

Mas o que a Presidente da República está fa-
zendo, nós temos que apoiar. Não interessa o partido 
político. Não interessa.

Outro tema de outra fala poderia ser o aparelha-
mento do Estado pelos partidos políticos. Nós ouvimos, 
nos últimos 30, 40 dias, que o partido “a” é dono do 
ministério “b”, que o partido “c” é dono do ministério 
“z” – aparelhamento do Estado por partidos políticos. 
O partido político serve para chegar ao poder e, ali no 
poder, sustentar o seu programa e ajudar o governo, 
mas o governo é temporal. Agora, o Estado e a Repú-
blica são algo que é espacial. Ele não tem tempo. Por 
isso, o partido político não pode aparelhar o Estado.

E partido político não comete crime, senhores. 
Pessoa jurídica no Brasil, apesar de um projeto que 
existe na Câmara, não comete crime. Quem comete 
crimes são as pessoas que fazem parte do partido 
político. E o crime é chamado de mudança de esco-
po. O crime é chamado de irregularidade. O crime é 
chamado de erro. O nome é este: crime.

Aqui, quero dizer à Presidente da República: ape-
sar de eu não ser Senador da Presidente da República 
e ser um Senador da República, eu estou a apoiar V. 
Exª nessa faxina – é o nome que tem que ser dito – 
que vem sendo feita na República.

Com muita honra, concedo um aparte à Sena-
dora Ana Amélia.

A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Senador 
Pedro Taques, é sempre uma alegria ouvi-lo, porque as 
preocupações de V. Exª, que chega pela primeira vez 
a esta Casa, tanto quanto eu, e bebemos no poço da 
sabedoria e da experiência do Senador Pedro Simon, 
porque os princípios e valores éticos e morais que per-
seguimos agora são ainda mais relevantes diante des-
te cenário nebuloso em que estamos vivemos. Temos 
alguns instrumentos legais, políticos e institucionais, 
como é o caso da Comissão Parlamentar de Inquérito, 
instrumento próprio do Poder Legislativo. Às vezes, é 
preciso usá-lo para exercer a nossa prerrogativa, sem 
o qual, se não exercêssemos esse direito, estaríamos 
abrindo mão e fragilizando ainda mais o Poder Legis-
lativo, o Congresso Nacional, o Parlamento, que, fe-

lizmente, esta semana, dá um sinal de reação a esse 
processo de asfixiamento em relação ao acordo para 
o rito de tramitação das medidas provisórias. É um 
primeiro passo para fortalecer esta Casa. Mas mais 
importante do que todo esse processo é a discussão 
nesta Casa, como está fazendo V. Exª com tanto brilho 
e competência, como aparteou muito bem o Senador 
Pedro Simon e como iniciou a sessão de hoje, Senador 
Pedro Taques, com um correligionário seu, Senador 
Cristovam Buarque, abrindo o debate desta tarde em 
torno dessas questões. De fato, faxina, limpeza, o que 
seja que a Presidente esteja fazendo, moralização do 
setor público... E a raiz do problema todo está no que 
disse V. Exª na palavra aparelhamento do Estado; por 
grupos políticos que nem mesmo estão fazendo parte 
de uma aliança, de uma coalizão. Não correspondem 
às necessidades do País em matéria de qualidade de 
gestão, de moralidade e de atender ao interesse pú-
blico. Nós estaremos vigilantes aqui. V. Exª, Senador 
Pedro Simon, tantos outros, Senador Paulo Paim, Se-
nador Mozarildo Cavalcanti, estaremos aqui, vigilan-
tes, para dar esse apoio político à Presidenta Dilma 
Rousseff nessa ação enérgica para ajudar o País a 
melhorar e mudar os seus critérios e a sua condição 
ética de gestão. Isso é extremamente fundamental, 
sem a qual a população brasileira, a sociedade que 
nos mandou para cá vai perder a esperança de termos 
um País melhor, mais ético, sem corrupção; e que o 
dinheiro que é arrecadado não vá para esses desvios 
que tanto nos envergonham. Cumprimentos a V. Exª. 
Estaremos juntos nessa campanha aqui, no Senado 
Federal, Senador Pedro Taques.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Mui-
to obrigado, Senadora.

Sr. Presidente, já encerro a minha fala, agrade-
cendo e pedindo desculpas em razão do tempo que 
utilizei. Mas, o tempo, ele passa para nós e também 
passa para a paciência do cidadão brasileiro. Nós es-
tamos a acompanhar o que ocorre no mundo todo: 
primavera no Oriente Médio – primavera árabe –, o 
que está a ocorrer em Londres, o que está a ocorrer 
no Chile, e os brasileiros logo, logo ficarão sem mais 
paciência. O tempo está passando.

Quero encerrar a minha fala ressaltando mais 
uma vez que corrupção, no Brasil, mata, e nós temos 
que lutar contra isso, e a palavra é resistir, resistir a 
esse mal que desassossega todos nós.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
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Durante o discurso do Sr. Pedro Taques, o 
Sr. Cristovam Buarque deixa a cadeira da Pre-
sidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Os cumprimentos desta presidência, Senador Pedro 
Taques, pelo seu pronunciamento, exigindo políticas de 
combate à corrupção no nosso País, ao mesmo tempo 
fortalecendo a Presidenta Dilma, para que continue fir-
me na sua conduta de combate a todo tipo de desvio 
de atividade, seja desse ou daquele partido, enfim, 
desvio de conduta, como V. Exª colocou muito bem.

Parabéns a V. Exª. Estamos juntos nessa cami-
nhada. Estaremos aqui na segunda-feira, com V. Exª 
e com outros tantos.

Eu queria, neste momento, passar a palavra ao 
Senador Simon, que é o último orador inscrito.

Enquanto o Senador Simon vem à tribuna, que-
ro apenas aproveitar e dizer à minha querida amiga, 
Senadora Vanessa Grazziotin, e, enquanto o Senador 
Simon vem à tribuna, eu quero apenas aproveitar e dizer 
à minha querida amiga, Senadora Vanessa Grazziotin, 
que está no meu pronunciamento que ela tinha também 
apresentado um projeto, garantindo que a pessoa com 
deficiência não teria prejuízo caso retornasse ao traba-
lho. Então, os deficientes, retornando ao trabalho, não 
teriam prejuízo do benefício que estavam recebendo.

Vanessa, está escrito no pronunciamento.
Senador Simon com a palavra. 
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente Paim, Srª Senadora Ana Amélia, Srs. 
Senadores, eu venho na linha do grande Senador 
Pedro Taques e na linha que começou com o nosso 
querido Senador do PDT, aqui de Brasília, Cristovam, 
e no aparte da Senadora Ana Amélia.

Aliás, Senadora, V. Exª tem tido uma atuação 
brilhante sobre esse ângulo. Eu digo, do fundo do co-
ração, com a maior emoção, que V. Exª está iniciando 
aqui, mas iniciando aqui o que nós todos conhecíamos. 

As pessoas dizem: “Mas como ela é tão brilhan-
te e está se saindo tão bem assim?” Eu não vou dizer 
o número de anos por causa da idade e porque fica 
chato, mas por muito tempo ela foi chefona de rádio, 
televisão, jornal. Por isso ela tem essa experiência. 

Pela linha que V. Exª está adotando, meus cum-
primentos.

Sobre a delegação de V. Exª, lá no seu Estado, 
envolvendo uma determinada ação de um elemento 
de seu Partido, eu digo: sou a seu favor, acho que o 

senhor não tem culpa, mas tem de investigar. Eu acho 
que é algo realmente muito importante.

A imprensa de hoje está muito ruim, principalmen-
te para o meu Partido. Esta manchete, “Chantagem na 
base”, e botando o Líder do MDB lá na Câmara dos 
Deputados, por amor de Deus, não é possível. 

Nobre Líder, com o maior respeito, não é possível!
A Presidenta está atuando. Está! Eu vou dizer 

já de saída, de cara, que, primeiro, eu gosto da Pre-
sidenta. Gosto, porque ela está fazendo o que o Lula 
não fez, o que o Fernando Henrique não fez. Ela está 
tendo coragem, e ela não tem a força política nem do 
Fernando Henrique e nem do Lula! 

O Lula era o homem forte do seu governo, muito 
maior que o PT e o PMDB, mas não fez. Para mim, na 
minha opinião, o Lula é um homem de bem. Eu conheço 
o Lula desde a sua origem, desde que ele era meta-
lúrgico e foi crescendo. Ele não teve comprometimento 
com ninguém. Ele não subiu em nenhuma vantagem, 
ele nunca foi pelego de Ministério, ele sempre esteve 
ao lado da luta. Como Deputado, como líder, como 
metalúrgico, sempre esteve do lado do bem, mas não 
teve coragem. Na Presidência da República, ele não 
teve coragem de fazer o que podia ter feito. Ele podia 
ter deixado o PT seguir o caminho dele, da ética, da 
moral, da dignidade, que era o do grande PT.

Eu, às vezes, quando falo, meu amigo Paim, que 
sonho refazer o velho MDB, acho que alguém como V. 
Exª e outros deviam sonhar refazer o velho PT. Quer 
dizer, aquele PT da luta, da resistência, da garra, da 
dignidade, da seriedade. 

O Lula fez um grande governo, um grande gover-
no. Trabalhou, realizou, fez obras, o Brasil cresceu, o 
Brasil avançou. Não é brincadeira 15 milhões de pes-
soas saírem da miséria e irem para a classe pobre, 
em direção à classe média. É uma grande realização. 

Pela primeira vez, a gente viu crescimento com 
distribuição de renda. O Lula fez um grande governo 
na parte do social. Na parte ética, ele deixou muito a 
desejar, e podia ter feito. O Lula não se dobrou nem a 
empreiteira, nem a banco, nem a coisa nenhuma. Não 
se vendeu, não se curvou, simplesmente não agiu. Não 
botou para a rua, na hora, o José Dirceu. Esperou que 
fosse cassado o mandato dele. Não demitiu Waldomiro 
de Subchefe da Casa Civil, quando a televisão publi-
cou as roubalheiras que ele estava fazendo. Não fez 
nada e as coisas aconteceram. Como, cá entre nós, a 
mesma aconteceu com Fernando Henrique. E as coi-
sas aconteceram.

A Presidenta está agindo. 
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Minha querida Dilma, vá um pouco mais devagar. 
Vá um pouco mais devagar, Dilma. 

Não que ela não esteja certa, mas a coisa está 
tão errada que não pode mudar da noite para o dia.

O grande erro cometido, e até acho que o Lula o 
cometeu na melhor das intenções, foi a organização 
desse Ministério que está aí. As composições foram 
feitas no sentido de se ter uma ampla base partidária, 
e nunca houve governo na história do Brasil com uma 
base partidária tão grande quanto a que teve a Dilma 
quando começou. Mas a que preço?

A Dilma disse, há uns dias: “No meu governo, as 
indicações dos Ministérios, dos cargos públicos podem 
ser políticas, mas têm de ser pessoas moralmente ina-
tacáveis e com capacidade para exercer o cargo.” Nota 
dez. É isso aí. É isso que tem de ser!

Primeiro erro: os partidos estão indicando pes-
soas que não são 100% inatacáveis, pelo contrário; 
pessoas que já têm biografia de erros sérios come-
tidos; pessoas que, com a biografia das coisas que 
já fizeram, não poderiam ter sido indicadas e, se in-
dicadas, o Presidente não poderia aceitar. Essa é a 
questão.

De repente, acontecem esses fatos, e essa ma-
rola não vai parar. Para cada um desses que está 
sendo atingido, há outro e, se formos seguir, daqui 
a pouco vamos pegar todos os Ministérios. Em cada 
lugar tem alguém. 

Aí, vem o José Dirceu dizer que há perigo de a 
Dilma não completar o governo. Essa é uma questão 
realmente muito importante, que devemos analisar.

Eu não concordo com o José Dirceu. Realmen-
te, ele quase não deixou o Lula completar o manda-
to dele. Organizou-se, aqui, o esquema de uma CPI 
sobre o Lula, CPI que não saiu, e eu fui um dos que 
interferiram.

Quando o PFL reuniu os maiores juristas do 
Brasil para discutir a criação da CPI, chamaram-me 
lá pela experiência que eu tinha da CPI do Collor, e 
eu disse: sou um advogado simples, não sou juris-
ta, não sou coisa nenhuma, mas CPI não é coisa de 
jurista, é coisa de embasamento político, é coisa de 
ter um esquema e condições de levar adiante. E os 
juristas concordaram. E, ali, que coisa interessante, 
a conclusão a que se chegou foi de que a CPI não ia 
adiante, e o Lula se transformaria em vítima na CPI. 
É, essa burguesia quer tirar o Lula, que é um líder 
sindical dos trabalhadores, e que o Lula estava tão 
queimado, tão desmoralizado com o mensalão, que 
seria melhor deixar chegar o fim do Governo dele. 
Agora, esse rapaz que foi o chefe da Casa Civil está 

fazendo uma afirmativa muito séria. Diz ele que falou 
com vários Senadores e com vários políticos e que 
o que ele diz é o pensamento desse Senador, e as 
manchetes dos jornais, aqui está o Congresso em 
Foco, mostrando que tanto aqui como no Correio 
Braziliense, as bases do Governo estão agitadís-
simas, estão na ameaça de começarem a implodir. 
O Líder propõe a votação de um projeto polêmico, a 
questão do vencimento de militar, e aquele Deputado 
Eduardo Cunha, que já tem polêmica com a Presi-
dente da República, que tem restrições a ele, quer 
votar aquela questão da saúde, a Emenda 29, que é 
altamente polêmica no seu desenvolvimento.

Então, a chantagem seria essa, Sr. Presidente: 
começar a colocar questões de desgaste em cima de 
questões de desgaste para complicar a vida da Presi-
dente.Não podemos entrar nessa tese, não podemos 
aceitar essa tese. O MDB tem o direito de debater. 
Está-se vendo que o que aconteceu no Ministério do 
Turismo foram coisas que aconteceram quando o Mi-
nistério estava na mão do PT. Então, o MDB está ma-
goado porque estão fazendo essa onda em cima de 
um Ministro do MDB de fatos que ocorreram quando 
o Ministro era do PT. Mas daí a reagirmos dessa ma-
neira, não pode.

Creio que o MDB deve parar para pensar. O MDB 
tem todo o direito de exigir tratamento de respeito, 
tem todo o direito de debater as questões que estão 
acontecendo. Eu acho que houve exagero na questão 
do Ministério do Turismo. Eu acho que deve ser dis-
cutido. Essa questão das algemas é uma coisa muito 
interessante, a gente nem repara, é difícil aparecer 
um Jornal Nacional sem que haja um pobre, um guri-
zinho, algemado. A polícia vai à favela, entra na briga 
e prende não sei quantos, leva, num camburão, todo 
mundo preso, um bolo de gente algemada. Algemar 
pobre pode, não interessa saber se ele oferece peri-
go ou não, se ele oferece resistência ou não. Agora, 
desde que algemaram um dono de banco, a coisa co-
meçou a preocupar. Desde que algemaram gente de 
colarinho branco, a coisa começou a preocupar. Acho 
que a questão das algemas, não importa se é colari-
nho branco, não importa se é político, não importa se 
é o povão, se der para evitar, deve ser evitado. Fazer 
um carnaval em torno do fato só prejudicou. Acho que 
quando a gente debate, quando o MDB diz que está 
magoado ele tem razão, mas a reação não pode ser 
essa. A reação não pode ser à base de chantagem, 
até porque não podemos oferecer de bandeja para a 
Presidenta esse prato: “Ela é a heroína que está que-
rendo moralizar e os partidos não estão deixando”. É 
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assim que a imprensa está colocando. Esta é a inter-
pretação das manchetes de jornais e de televisão. Está 
lá a Presidenta, que quer mostrar, quer moralizar, quer 
colocar a casa em dia, mas a classe política não deixa. 
O MDB, o próprio PT não deixa e ameaçam a Presi-
denta com votações aqui no Congresso. Não pode. O 
MDB não pode entrar nessa, muito menos o PT. 

A Presidenta deve ter um pouco mais de jogo de 
cintura. A Presidenta e suas lideranças devem dialogar 
um pouco mais com o Congresso.

Mas a resposta do Congresso na base da chan-
tagem não pode. 

Quando uma pessoa, podem dizer o que quiser 
dela, é sabedora dos fatos e tem liderança política, 
como o ex-chefe da Casa Civil José Dirceu disse, que 
corre o boato de que há grandes possibilidades de a 
Presidenta não completar o mandato, esta notícia deve 
ser não apenas rejeitada, como o Senador Sarney a 
rejeitou – e fez muito bem o Presidente José Sarney, 
porque a notícia coloca o nome dele, de que ele te-
ria conversado com o Sr. José Dirceu, e o Presidente 
José Sarney deixou muito claro de que sua posição 
é a mesma em favor da democracia, a favor da Presi-
dência da República, que apurem o que tem que ser 
apurado, mas com entendimento e diálogo com toda 
a sociedade.

É isso, Sr. Presidente, que eu, repetindo os pro-
nunciamentos dos outros, venho a esta Casa dizer. 
Espero que, se Deus quiser, saiamos desta crise. Que 
a Presidente Dilma tenha condições de levar adiante 
esta questão, e que esse diálogo, que tem de ser feito 
com o MDB, com o PT e companhia, seja feito o mais 
breve possível. Mas que seja feito assim, Sr. Presi-
dente, vamos conversar. Indicações podem ser feitas. 
Não estou discutindo loteamento ou não loteamento. 
Indicações partidárias podem ser feitas, mas qual é 
a biografia? Qual é o passado? Qual é a dignidade? 
Qual é a seriedade? Qual é a competência?

Acho que é por aí. Cometeu um fato errado, co-
meteu um desmando, a porta da rua é do que precisa, 
e os partidos devem aceitar.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Parabéns, Senador Simon, que, mais uma vez, 
vai à tribuna, defende a Presidenta Dilma, mas, ao 
mesmo tempo, lembra que o combate à corrupção 
tem de ser implacável.

Parabéns, Senador Simon!
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Foram lidos anteriormente os Requerimentos 
nºs 720 e 770, de 2011, do Senador Marcelo Crivella 

e outros Senadores, solicitando a realização de Ses-
são Especial destinada a comemorar o 60º aniversá-
rio da fundação do jornal O Dia, a realizar-se no dia 
29 de agosto.

Em votação o requerimento. (Pausa.)
As Senadoras e os Senadores que o aprovam 

permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 

– Em sessão anterior foi lido o Requerimento 974, de 
2011, do Senador Marcelo Crivella e outros Senadores, 
solicitando a realização de Sessão Especial a realizar-
-se no dia 19 de setembro destinada a comemorar o 
150º aniversário da Catedral da Igreja Presbiteriana 
do Brasil – IPB, a ocorrer em 2 de agosto de 2011.

Em votação o requerimento.
As Senadoras e os Senadores que aprovam per-

maneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Com muita satisfação, agradeço ao Senador Pedro 

Simon, que vai assumir a Presidência nesse momento, 
já que tenho um compromisso às 19 horas.

O Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Pre-
sidência, que é ocupada pelo Sr. Pedro Simon.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco/PMDB 
– RS) – Com a palavra V. Exª.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Com a permis-
são do meu Líder, Senador Eduardo Braga, aproveito 
a oportunidade apenas para anunciar que acabo de 
chegar do meu Estado, o Ceará, onde estive acom-
panhando a Presidente Dilma no lançamento da side-
rúrgica do Estado do Ceará, que hoje teve as obras 
iniciadas, assim como a inauguração de uma correia, 
de 12 quilômetros, que levará o carvão a uma terme-
létrica, lá no porto de Pecém. Visitamos também o es-
paço onde será construída, naquele Estado, a refinaria 
Prêmio de Petróleo. 

E, para orgulho nosso, a Presidenta Dilma foi ex-
tremamente aplaudida nas ruas – desfilamos por várias 
ruas de Fortaleza –, ela foi extremamente aplaudida 
e, lá ela anunciou mais seis escolas técnicas de for-
mação profissional para o nosso Estado e um campus 
avançado de uma universidade federal.

Portanto, eu aproveito aqui, Sr. Presidente, para 
parabenizar todos os cearenses e agradecer mais uma 
vez à Presidenta Dilma pelo trabalho que ela vem fa-
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zendo pela educação e pelo desenvolvimento com o 
Estado do Ceará.

Preocupada com a crise internacional, ela disse, 
em alto e bom som para todos nós, cearenses, para 
todos nós, Senadores, e para o Brasil, que estava ali 
por meio da mídia eletrônica e escrita, que o Brasil, 
se tiver crise, vai enfrentá-la não com recessão, mas 
vai enfrentá-la, se ela chegar aqui, com trabalho, de-
senvolvimento e crescimento do País. 

Então, aproveito a oportunidade para registrar o 
aplauso de todos os cearenses à Presidenta Dilma, 
que teve quase 80% dos votos dos cearenses e con-
tinua aplaudida e sendo recebida com muito carinho 
por toda a população do meu Estado.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco/PMDB 

– RS) – Muito obrigado a V. Exª.
Com a palavra o Senador Eduardo Braga.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srs. Senadores, Senador Eunício Oli-
veira, primeiro, cumprimentar o Senador Eunício Oliveira 
por esse relato tão importante da visita da Presidenta 
ao Estado do Ceará, trazendo notícias e informações 
importantes ao povo cearense e ao povo brasileiro.

Mas, Sr. Presidente, venho à tribuna também 
manifestar exatamente a nossa confiança, a nossa 
crença de que o Brasil terá a capacidade de enfrentar 
essa crise e essa situação de instabilidade presen-
te na economia mundial e nas bolsas de valores do 
mundo todo, fazendo com que, aqui, sejamos capazes 
de fazer um enfrentamento sem recessão, garantindo 
que a indústria nacional seja capaz de competir e en-
frentar muitas vezes uma competição absolutamente 
desleal com a nossa industria através de certos pro-
dutos importados.

Sr. Presidente, para o senhor ter uma idéia, com 
um trabalho árduo executado pelo Estado do Amazo-
nas em parceria com o Governo Federal, à época do 
Presidente Lula, e quando estávamos no Governo do 
Estado, foi possível reconstruir a indústria de ar con-
dicionado split no Brasil, gerando 10 mil empregos di-
retos no polo industrial de Manaus. Fazendo ajustes 
com imposto de importação, fazendo ajustes com o 
IPI conseguimos proteger essa indústria e sobreviver 
às crises cambiais. 

No entanto, desde dezembro essa indústria vinha 
sendo permanentemente atacada por produtos chine-
ses, que entravam no Brasil através de corredores de 
importação, que estimulam a importação de produto 
acabado, produto pronto, a exemplo do que acontece 

em Itajaí e o que acontece no Porto de Vitória, e, desta 
forma, ar condicionado split entrava no Brasil destruin-
do uma indústria que gera emprego e que gera um 
produto de excepcional qualidade: o ar condicionado 
split produzindo no Brasil. Chegamos ao ponto de 10 
mil trabalhadores estarem em férias coletivas, Sena-
dor Eunício, em suas casas, porque os estoques das 
indústrias de produto final é suficiente para abastecer 
o mercado até o fim do ano, se o Governo brasileiro 
não tomasse novas medidas.

Venho a esta tribuna, Sr. Senador Pedro Simon, 
nosso Presidente, para dizer que a Camex, na segun-
da-feira próxima passada, aprovou ajustes tarifários 
importantes com relação à indústria nacional. E entre 
esses produtos, lá estava o ar condicionado Split. 

E vejam como são as coisas. A Camex aprovou 
o aumento de imposto de importação para o ar condi-
cionado Split acabado, produto acabado, e, no entanto, 
por precaução, o Ministério do Trabalho havia pedido 
vista no processo que tratava do aumento de imposto 
de importação para compressores, para ventiladores, 
partes e peças do ar condicionado Split.

Isso nos trazia uma grande preocupação, por-
que uma indústria nacional como a Weg, que é uma 
multinacional brasileira, montada no pólo industrial de 
Manaus para atender a indústria de ar condicionado 
Split nacional, estava tendo que concorrer com com-
pressores importados com isenção de imposto vindos 
da China, gerando emprego na China e gerando de-
semprego no Brasil. 

Esclarecidas as dúvidas do Ministério do Traba-
lho, eu quero aqui agradecer e parabenizar o Ministro 
Carlos Luppi, que, há poucos minutos, nos informava 
que o Ministério do Trabalho convenceu-se de que a 
decisão do ajuste tarifário para partes e peças de ar 
condicionado Split garantia o emprego e o trabalho do 
trabalhador brasileiro no pólo industrial de Manaus e 
que na segunda-feira fará parecer oral positivo favorável 
ao ajuste tarifário também do ar condicionado Split nas 
suas partes, nas suas peças e nos seus compressores.

Com isso, Sr. Presidente, dez mil trabalhadores 
poderão, ao assistir este pronunciamento, ter certeza 
de que terão condições de continuar trabalhando e 
atendendo o mercado nacional com um produto de 
qualidade, com um preço competitivo e garantindo um 
ciclo econômico no Brasil. 

É assim que o Brasil poderá enfrentar essa ins-
tabilidade e essa crise econômica que aí está. Nós 
não poderemos enfrentar essa crise abrindo mão do 
nosso mercado consumidor, abrindo mão da criação 
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de um mercado nacional pela inclusão, que tivemos, 
de milhares de brasileiros na classe média.

Se abrirmos esse mercado a uma concorrência 
ruinosa, a uma concorrência desonesta de produ-
tos que estão sendo desonerados por corredores de 
importação, estaremos desindustrializando o Brasil, 
estaremos prestando um desserviço ao trabalhador 
brasileiro e à indústria nacional. 

Quero aqui, portanto, reconhecer que o ajuste 
tarifário que está sendo feito ao Imposto de Renda, 
melhor dito, ao Imposto de Importação, dos aparelhos 
splits, das partes e peças desses aparelhos, bem 
como para pneus de bicicletas, motocicletas e câme-
ras desses pneus são importantes para trabalhadores 
na Amazônia.

Vejam, Srs. Senadores, Sr. Presidente, que lá 
atrás, na virada do século o Brasil perdeu a capacida-
de produtiva da borracha natural para a Malásia, por 
uma biopirataria, talvez a primeira grande biopirataria 
praticada contra nosso País.

O Polo Industrial de Manaus é capaz, com po-
líticas de incentivos fiscais e com políticas de desen-
volvimento regional, produzir motocicletas de todas as 
tecnologias e de todos os tipos, bicicletas de todos os 
tipos e de todas as tecnologias, mas não era capaz de 
produzir um pneu de bicicleta e um pneu de motoci-
cleta que pudesse usar a borracha natural produzida 
pela seringueira brasileira nativa da Amazônia, dando 
oportunidade de renda para milhares de seringueiros 
que vivem no interior da Amazônia.

Estamos inaugurando, agora no mês de setem-
bro, a primeira indústria de pneus de bicicletas e mo-
tocicletas na Amazônia brasileira. 

Senador Pedro Simon, V. Exª tem toda a razão 
em abrir esse sorriso, porque a ironia de nós incen-
tivarmos produtos finais e não estimularmos arranjos 
produtivos que pudessem adensar a cadeia industrial, 
gerando emprego no campo, gerando emprego na 
floresta, sem destruição da natureza, usando a for-
ça da nossa indústria e do nosso mercado nacional, 
para interiorizar o desenvolvimento econômico, social 
e ambiental, nos parece uma coisa tão simples, mas 
que depois de quase 45 anos de Polo Industrial nós 
teremos, finalmente, a primeira indústria. E essa indús-
tria estava correndo o risco de não ser mais inaugura-
da, depois de pronta, equipada, estruturada, com seu 
arranjo produtivo absolutamente implantado, desde 
uma usina de beneficiamento de borracha à compra 
de borrachas de produtores no interior do Vale do Ju-
ruá, no interior do Vale do Purus, no interior do Vale 
do Madeira, e gerando, portanto, renda, emprego, 

prosperidade, desenvolvimento com sustentabilidade 
econômica, social e ambiental.

Graças a uma decisão importante do Governo 
brasileiro, essa indústria poderá ser inaugurada. Que-
ro, portanto, aqui registrar o meu entusiasmo com a 
decisão do Governo brasileiro de proteger, de tomar 
iniciativas para que o nosso mercado, a nossa indús-
tria, a nossa capacidade produtiva esteja direcionada 
para os brasileiros e para os trabalhadores brasileiros. 
Que a inclusão regional, que a inclusão social e que 
a desconcentração industrial esteja presente nessas 
decisões.

Quero aqui cumprimentar a Presidenta Dilma e 
agradecê-la por essa importante decisão da Camex, 
dos órgãos do Governo Federal que deram pareceres 
favoráveis, e dizer que ainda faltam duas medidas. 
Tenhamos fé de que, na semana que vem, o Minis-
tério da Fazenda possa tomá-la por meio da decisão 
do Ministro Guido Mantega e do Secretário Executi-
vo Nelson Barbosa. Nós precisamos complementar a 
ação importante que o Governo brasileiro adotou esta 
semana, na semana que vem, com a correção do Im-
posto sobre Produtos Industrializados para esses dois 
produtos, quando importados da China, para que a 
combinação do IPI e do Imposto de Importação possa 
garantir que esse modelo, que esse arranjo produti-
vo assegure empregos, na Floresta Amazônica, para 
brasileiros que valorizam a floresta, que se sustentam 
de forma ambientalmente correta, de forma sustentá-
vel, que têm políticas sociais inclusivas importantes 
na educação, na saúde, na melhoria da infraestrutura 
das suas comunidades.

Nós não estamos tratando aqui apenas de tra-
balhadores da indústria do polo industrial de Manaus. 
Estamos falando para os seringueiros que estão no 
Vale do Juruá, no Vale do Purus, no Vale do Madeira, 
que estão nas comunidades rurais, nas estradas de 
seringa, e que vão, através dessas seringueiras, pro-
duzir o látex natural que será vendido a essa indústria 
de pneus e que fará com que o Amazonas volte a pro-
duzir borracha, gerando emprego, renda e desenvol-
vimento econômico.

Quero, portanto, cumprimentar, mais uma vez, a 
Presidenta Dilma e os Ministros envolvidos, o Ministro 
da Indústria e Comércio, o Ministro da Ciência e Tec-
nologia, o Ministro do Trabalho, o Ministro da Fazenda, 
e dizer da nossa esperança de que nesta semana vin-
doura teremos a complementação desta conquista e 
desta vitória, com a correção do IPI sobre pneus de bi-
cicletas, de motocicletas, câmaras, ares-condicionados 
split, partes e peças, para que um arranjo de 20 mil 
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trabalhadores da produção de borracha, da indústria 
de pneu, da produção de ar-condicionado split e dos 
serviços de distribuição, transporte e logística possam 
continuar com seus empregos assegurados.

É assim, Sr. Presidente, que cremos que o Brasil 
será capaz de enfrentar a crise e a instabilidade eco-
nômica internacional. É com exemplos como este que 
a Presidenta Dilma mostra que não estamos parados, 
que não estamos imóveis, que não estamos insensíveis 
às ações que o Brasil e o Governo brasileiro precisam 
adotar, juntamente com os governos estaduais e muni-
cipais, com os setores organizados da nossa sociedade 
e com o Senado da República, para podermos garantir 
que o Brasil superará mais esse desafio, garantindo 
ao nosso povo inclusão social, inclusão econômica e 
responsabilidade ambiental.

Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço, mais 
uma vez, a sensibilidade daqueles que entenderam a 
importância de preservar nossos empregos e garantir 
um futuro promissor aos nossos trabalhadores.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco/PMDB 
– RS) – Obrigado a S. Exª o Senador Eduardo Braga.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco/PMDB 
– RS) – O Sr. Senador Romero Jucá enviou discurso 
à Mesa, para ser publicado na forma do disposto no 
art. 203, do Regimento Interno.

S. Exª será atendido.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs Se-
nadoras e Srs. Senadores, o princípio mais sagrado e 
mais importante do ordenamento jurídico brasileiro é o 
da Dignidade da Pessoa Humana. A despeito do trata-
mento que foi dado a esse princípio pela Constituição 
Federal, é inegável que a cultura brasileira carrega um 
contrapeso terrível, por ter sido durante séculos uma 
sociedade escravista e patriarcal, em que as posições 
sociais eram baseadas no mando e na força. 

De tal maneira, mesmo no ambiente democrático 
do qual desfrutamos há pouco mais de vinte anos, res-
tava o ranço de uma cultura muito agressiva em relação 
a determinadas parcelas da sociedade. As mulheres 
continuaram a figurar no papel de vítimas, sofrendo 
abusos físicos, psicológicos, morais e financeiros por 
parte de maridos, companheiros ou familiares que as 
viam como meros objetos que poderiam sofrer toda 
sorte de abuso.

Em resposta a isso, o Congresso Nacional, 
diante de enorme mobilização social, aprovou a Lei 
11.340/2006, mais conhecida como Lei Maria da Pe-
nha, cujo objetivo foi o de dar um basta à violência 
doméstica e familiar contra a mulher.

A partir desse documento legal foram postos à 
disposição da mulher instrumentos legais tais como o 
estabelecimento de medidas protetivas. Além disso, 
vedou-se a possibilidade de retirada de queixa contra 
agressores e a violência contra a mulher passou a ser 
crime contra os direitos humanos e não mais mero crime 
de menor potencial ofensivo, entre outras ações volta-
das a eliminar a violência doméstica contra a mulher.

Evidentemente, a lei não representa um ponto 
final. É exatamente o contrário. É ponto de partida em 
nossa jornada para enfrentar a questão da violência 
contra a mulher. A despeito da existência desse docu-
mento legal – aliás, considerado pela ONU como um 
dos melhores do mundo em seu gênero –, é inegável 
que milhares de mulheres continuam a ser vítimas de 
violência em todo o País. 

Por isso, é preciso avançar. É preciso evitar os 
retrocessos em proposições legislativas, mesmo que 
bem intencionadas. É preciso, enfim, investir em po-
líticas sociais que protejam as mulheres vítimas em 
abrigos ou que aumentem a efetividade da lei. 

Por fim, o balanço desses cinco anos de Lei 
Maria da Penha, de um lado, é de otimismo. Demos 
um passo decisivo na igualdade de direitos. De outro 
lado, no entanto, resta um longo caminho a percorrer 
no combate a uma arraigada cultura de machismo e 
de violência contra a mulher. O Congresso Nacional, 
como sempre, está de ouvidos abertos aos clamores 
da sociedade e às propostas de evolução legislativa. 
Estamos prontos para atender aos reclamos da socie-
dade civil e estabelecer novos marcos jurídicos que 
possam cada vez mais banir, de nosso País, a violên-
cia contra a mulher.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco/PMDB 

– RS) – Não havendo mais oradores inscritos, convoco 
a reunião para amanhã, na hora regimental.

Invocando a proteção de Deus, declaro encerra-
da a presente sessão.

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 59 
minutos.)

AGOSTO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL500



Pág. Pág.

ÍNDICE ONOMÁSTICO

AÉCIO NEVES

Parecer nº 750, de 2011 (da Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania), sobre as Emendas de 
Plenário à Proposta de Emenda à Constituição nº 11, 
de 2011, tendo como primeiro signatário o senador 
José Sarney, que altera o procedimento de apreciação 
das medidas provisórias pelo Congresso Nacional. . 70

Comunicado da produção de um texto, na 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
que busca reorientar o trâmite das medidas pro-
visórias no Senado Federal. ............................ 328

Requerimento nº 975, de 2011, que solicita 
calendário especial para a Proposta de Emenda à 
Constituição nº 11, de 2011, tendo como primeiro 
signatário o Senador José Sarney, que altera o pro-
cedimento de apreciação das medidas provisórias 
pelo Congresso Nacional, para que a matéria conste 
da Ordem do Dia de sessões deliberativas. .......... 357

ALOYSIO NUNES FERREIRA

Discussão do Projeto de Lei do Senado nº 
325, de 2011, que concede anistia a bombeiros 
militares do Estado do Rio de Janeiro, punidos por 
participar de movimentos reivindicatórios.............. 455

Requerimento nº 986, de 2011, que solicita re-
exame do Projeto de Lei do Senado nº 220, de 2010, 
pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte. .... 459

Requerimento nº 991, de 2011, o qual solicita 
seja encaminhado pela Mesa do Senado Federal pe-
dido de informações ao ministro da Defesa, sobre a 
utilização de aviões da Força Aérea Brasileira, por civis, 
no período de 1º de janeiro a 31 de julho de 2011. ..... 463

ALVARO DIAS

Parecer nº 752, de 2011 (da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania), sobre o Projeto 
de Lei da Câmara nº 39, de 2011 (nº 7.622/2010, 

na origem), do Tribunal Superior do Trabalho, que 
altera a composição do Tribunal Regional do Traba-
lho da 9ª Região (PR) e dá outras providências. ... 77

Encaminhamento à votação do Projeto de 
Lei de Conversão nº 19, de 2011, proveniente da 
Medida Provisória nº 529, de 7 de abril de 2011, 
que altera a Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, 
no tocante à contribuição previdenciária do micro-
empreendedor individual. ...................................... 338

Comentários sobre a posição do Brasil na lista 
dos países mais corruptos, elaborada pela Trans-
parência Internacional, com sede em Berlim, com 
destaque às ações da oposição para combater a 
corrupção no País. ................................................. 450

Requerimento nº 987, de 2011, que solicita 
reexame, pela Comissão de Educação, Cultura e 
Esporte, do Projeto de Lei do Senado nº 220, de 
2010, de autoria da Comissão de Serviços de In-
fraestrutura, que “Altera a Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da 
educação nacional), para facultar a portadores de 
diploma de curso superior não titulados em nível de 
pós-graduação o acesso ao magistério na educação 
superior, nas condições que especifica”. ............... 460

ANA AMÉLIA

Registro do acordo firmado entre as lideranças 
da oposição e do Governo, em torno do rito de trami-
tação das medidas provisórias no Senado Federal. 373

Considerações acerca da aprovação, pela 
Organização Mundial do Trabalho, da Convenção 
nº 189, que determina normas trabalhistas para os 
empregados domésticos de todo o mundo. ........... 373

Requerimento nº 983, de 2011, que solicita 
tramitação conjunta dos Projetos de Lei do Senado 
nºs 431, de 2003; 406, de 2005; 181, 196 e 495, de 
2007; 150, de 2009; e 106, de 2011. ..................... 409

Aparte ao senador Cristovam Buarque. ....... 424



II

Pág. Pág.

Comentários sobre o corte de verbas para 
o combate ao crack, na formulação do Plano 
Plurianual 2012-2015, com destaque às medidas 
tomadas para combater o crack. ........................ 424

Comentários sobre a decisão do Supremo Tri-
bunal Federal, em que os governos estadual, muni-
cipal e federal são obrigados a chamar quem passe 
em edital de seleção no número de vagas do edital. 424

Aparte ao senador Geovani Borges. ............ 438
Requerimento nº 989, de 2011, o qual solicita 

seja encaminhado voto de congratulações ao jornal 
Panorama Pradense, pelo transcurso dos 40 anos 
de sua fundação, em 1º de agosto de 2011. ......... 462

Aparte ao senador Pedro Taques. ................ 494

ANA RITA

Discussão do Projeto de Lei de Conversão nº 
19, de 2011, proveniente da Medida Provisória nº 
529, de 7 de abril de 2011, que altera a Lei nº 8.212, 
de 24 de julho de 1991, no tocante à contribuição 
previdenciária do microempreendedor individual. . 344

ANGELA PORTELA

Requerimento nº 966, de 2011, que solicita 
que o primeiro momento do período do expediente 
do dia 4 de outubro seja destinado a comemorar 
os 23 anos da transformação do Território Federal 
de Roraima em Estado de Roraima, ocorrido em 5 
de outubro de 1988. ............................................... 67

Considerações acerca da importância de 
eventos que discutam questões relacionadas à 
mulher brasileira. ................................................... 315

Registro da aprovação, na Comissão de Assun-
tos Econômicos, do Projeto de Lei nº 278/2011, de 
autoria de Sua Excelência, que altera o Código Bra-
sileiro de Aeronáutica e a Lei 11.182, para disciplinar 
a criação e manutenção de novas linhas aéreas. ..... 315

Discussão do Projeto de Lei de Conversão nº 
19, de 2011, proveniente da Medida Provisória nº 
529, de 7 de abril de 2011, que altera a Lei nº 8.212, 
de 24 de julho de 1991, no tocante à contribuição 
previdenciária do microempreendedor individual. . 339

ANIBAL DINIZ

Registro do anúncio, pela presidenta da Re-
pública Dilma Rousseff e o ministro da Educação 
Fernando Haddad, da expansão da rede federal de 
Ensino Superior e Educação Profissional e Tecno-
lógica, com destaque aos avanços alcançados nos 
8 anos de governo do Partido dos Trabalhadores. 484

ANTONIO CARLOS VALADARES

Discussão do Projeto de Lei de Conversão nº 
19, de 2011, proveniente da Medida Provisória nº 
529, de 7 de abril de 2011, que altera a Lei nº 8.212, 
de 24 de julho de 1991, no tocante à contribuição 
previdenciária do microempreendedor individual. . 346

ARMANDO MONTEIRO

Parecer nº 754, de 2011 (de Plenário), so-
bre o Projeto de Lei de Conversão nº 19, de 2011, 
proveniente da Medida Provisória nº 529, de 7 de 
abril de 2011, que altera a Lei nº 8.212, de 24 de 
julho de 1991, e dá outras providências. ............... 333

Aparte ao senador Jayme Campos. ............. 381

ATAÍDES OLIVEIRA

Projeto de Lei do Senado nº 467, de 2011, que 
extingue a Contribuição para o Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária, que trata o art. 3º do 
Decreto-Lei nº 1.146, de 31 de dezembro de 1970. 15

Requerimento nº 971, de 2011, que solicita 
audiência de comissão na tramitação de matéria - 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), 
sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 201, de 2009. 69

Requerimento nº 972, de 2011, que solicita 
informações ao Tribunal de Contas da União acer-
ca das obras inacabadas no País, notadamente os 
subsídios obtidos em auditorias e inspeções que 
haja realizado......................................................... 69

Esclarecimento e registro de dados referen-
tes ao Sistema S, com destaque à necessidade de 
melhoria na administração deste sistema. ............ 448

CASILDO MALDANER

Considerações acerca da crise econômica 
mundial, com destaque à situação privilegiada do 
Brasil neste cenário e a oportunidade de uma política 
econômica que favoreça o crescimento do País. .. 308

Aparte ao senador Mozarildo Cavalcanti. .... 440
Comentários sobre o Projeto de Lei do Se-

nado nº 31, de 2009, que prevê a isenção de res-
trições de transferências federais para as áreas de 
educação, saúde e assistência social para estados, 
Distrito Federal e municípios. ................................ 445

Comentários sobre a queda do desempre-
go no país, com destaque ao papel das indústrias 
para o crescimento de empregos e à importância 
da educação para a capacitação das pessoas. ..... 445

Aparte ao senador Paulo Paim. ................... 473



III

Pág. Pág.

CÍCERO LUCENA

Parecer nº 755, de 2011 (da Comissão Di-
retora), que dá redação final ao Projeto de Lei do 
Senado nº 325, de 2011. ....................................... 456

Parecer nº 756, de 2011 (da Comissão Di-
retora), que dá redação final do Projeto de Lei do 
Senado nº 14, de 2007. ......................................... 458

CIRO NOGUEIRA

Projeto de Lei do Senado nº 468, de 2011, 
que dispõe sobre a criação de Zona de Proces-
samento de Exportação (ZPE) nos municípios de 
Eliseu Martins e Pavussu, no Estado do Piauí. ..... 28

Comentários sobre as dificuldades encontradas 
por portadores de deficiência visual severa, com destaque 
ao Projeto de Lei nº 361, de 2011, de Sua Excelência, 
que dispõe sobre a isenção do Imposto de Importação 
e do Imposto sobre Produtos Industrializados incidentes 
sobre impressoras de caracteres Braile. ........................ 399

Projeto de Lei do Senado nº 472, de 2011, 
que altera as Leis nºs 9.249 e 9.250, ambas de 26 
de dezembro de 1995, para permitir a dedução, da 
base de cálculo do Imposto de Renda, das contri-
buições e doações efetuadas ao Fundo Nacional de 
Habitação de Interesse Social (FNHIS), instituído 
pela Lei nº 11.124, de 16 de junho de 2005. ......... 412

CRISTOVAM BUARQUE

Indignação com o Ministério da Educação, que 
pediu a retirada da pauta da Câmara dos Deputados, 
de um Projeto de Lei de Sua Excelência, que acres-
centa à condição de recebimento da Bolsa Família, 
a obrigação dos pais irem à escola dos filhos. ........ 310

Considerações acerca do foco dos debates 
levantados pelo Senado Federal, em que a pre-
sidenta Dilma foi criticada pelas suas ações de 
moralização do serviço público. .......................... 423

Requerimento nº 985, de 2011, que solicita 
preferência para a votação do Projeto de Lei do 
Senado nº 14, de 2007, que altera a Lei nº 9.394, 
de 1996, para dispor sobre a obrigatoriedade do 
ensino de Libras na educação infantil e no ensino 
fundamental, antes do Substitutivo (Emenda nº 1º 
da Comissão de Educação, Cultura e Esportes). .. 458

DEMÓSTENES TORRES

Encaminhamento à votação do Projeto de 
Lei de Conversão nº 19, de 2011, proveniente da 
Medida Provisória nº 529, de 7 de abril de 2011, 

que altera a Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, 
no tocante à contribuição previdenciária do micro-
empreendedor individual. ...................................... 352

EDUARDO BRAGA

Considerações acerca da importância de uma 
política que favoreça a indústria nacional. ............. 498

EDUARDO SUPLICY

Comentários sobre reunião organizada 
pela Food and Agriculture Organization of United 
Nations (FAO) e pela Organização das Nações 
Unidas (ONU), para campanha de combate à 
fome na África. ............................................... 323

Aparte ao senador Jayme Campos. ............. 379
Projeto de Lei do Senado nº 473, de 2011, 

que regulamenta o exercício da acupuntura. ......... 418
Considerações sobre o Projeto de Lei da 

Câmara nº 176, de 2008, em que Sua Excelência 
é relator, que dispõe sobre a importação e o forne-
cimento de produtos sujeitos à Regulamentação 
Técnica Federal. ..................................................... 428

EUNÍCIO OLIVEIRA

Registro de presença, junto com a Presidenta 
Dilma, no Estado do Ceará, para prestigiar o início 
das obras da Companhia Siderúrgica do Pecém, 
no Complexo Industrial de Pecém, e a inauguração 
das 21 policlínicas em construção no estado. ....... 348

Registro do anúncio feito pela presidenta 
Dilma Rousseff, juntamente com Sua Excelência, 
do lançamento da construção da siderúrgica do 
Estado do Ceará. ................................................ 497

FERNANDO COLLOR

Projeto de Lei do Senado nº 471, de 2011, que 
dispõe sobre a restituição de contribuição social a 
que se refere o § 2º do art. 31 da Lei nº 8.212, de 24 
de julho de 1991, que dispõe sobre a organização 
da Seguridade Social, institui o Plano de Custeio, 
e dá outras providências. ....................................... 411

GEOVANI BORGES

Registro do lançamento do Projeto Informática 
Comunitária, e da revitalização do projeto comuni-
tário de informática Infoco, que têm o objetivo de 
promover a inclusão digital a crianças e adolescen-
tes no Estado do Amapá. ...................................... 311



IV

Pág. Pág.

Comentários sobre a importância dos municí-
pios para o País, com destaque ao lançamento da 
Frente Parlamentar Mista de Regularização Fundi-
ária Urbana, e sobre os municípios que sofrem com 
o abandono das fronteiras brasileiras. ................... 437

GIM ARGELLO

Homenagem pelo aniversário de 17 anos de 
regularização da cidade do Recanto das Emas, no 
Distrito Federal. ..................................................... 399

HUMBERTO COSTA

Proposta de Emenda à Constituição nº 75, 
de 2011, que dá nova redação aos arts. 128, § 5º, 
I, a, e 130-A, § 2º, III, da Constituição Federal, para 
prever a possibilidade de aplicação, a membros do 
Ministério Público, das penas de demissão e cas-
sação de aposentadoria ou de disponibilidade pelo 
Conselho Nacional do Ministério Público. .............. 5

Projeto de Lei do Senado nº 464, de 2011, que 
estabelece medida cautelar de interesse público de 
suspensão das atividades de estabelecimento empresa-
rial envolvido na falsificação, adulteração ou alteração, 
entre outras práticas, de medicamentos, cosméticos e 
correlatos, e define outras providências. ...................... 9

Projeto de Lei do Senador nº 466, de 2011, 
que altera a Lei nº 10.048, de 8 de novembro de 
2000, para dispor sobre a prioridade de atendimento 
às pessoas com deficiência, no embarque e desem-
barque nos meios de transporte coletivos. ............ 14

Considerações acerca do anúncio da insta-
lação de uma montadora da Fiat no Município de 
Goiana, Mata Norte do Estado de Pernambuco. ... 322

INÁCIO ARRUDA

Requerimento nº 979, de 2011, que solicita 
a retirada de matéria - Projeto de Lei do Senado 
nº 242, de 2011, de autoria de Sua Excelência, 
que altera o art. 13 da Lei nº 9.656, de 3 junho de 
1998, que “dispõe sobre planos e seguros privados 
de assistência à saúde”, para modificar regra sobre 
rescisão contratual por inadimplência. .................. 372

JAYME CAMPOS

Aparte ao senador Wilson Santiago. ............ 377
Comentários sobre a audiência pública na 

Comissão de Assuntos Sociais, em que o minis-
tro do Trabalho, Carlos Lupi, debateu questões 
referentes ao emprego. ...................................... 378

JOÃO DURVAL

Comentários sobre a prisão preventiva de 38 
pessoas, suspeitas de envolvimento na Operação Vou-
cher, com destaque à indignação de Sua Excelência 
com a prisão do secretário Nacional de Programas e 
Desenvolvimento do Turismo, Colbert Martins. ......... 327

JOÃO VICENTE CLAUDINO

Requerimento nº 980, de 2011, que solicita 
informações ao ministro de Minas e Energia sobre 
o Programa Luz para Todos no Estado do Piauí. .. 372

Requerimento nº 981, de 2011, que solicita 
informações ao ministro dos Transportes sobre as 
obras de duplicação e melhorias da BR 316 em 
trechos urbanos de Teresina, estado do Piauí. ...... 373

Considerações acerca do Dia do Economista, 
com destaque à história da profissão no Brasil. .... 383

Registro do pronunciamento de Sua Exce-
lência acerca da criação de um novo aeroporto na 
cidade de Teresina, do encaminhamento ao ministro 
dos Transportes de cobranças sobre a duplicação 
da saída de Teresina, a BR-316, e sobre a apreen-
são de motos pelo governo do Estado do Piauí. ... 383

Encaminhamento ao ministro de Minas e 
Energia, Edson Lobão, relativo à cobrança dos 
cidadãos piauienses sobre o programa Luz Para 
Todos do Piauí, o mais atrasado do País. ............. 383

JORGE VIANA

Homenagem do provo acreano pelos 50 anos 
de vida sacerdotal do Arcebispo de Porto Velho, 
Dom Moacyr Grechi. .............................................. 472

JOSÉ AGRIPINO

Parecer nº 753, de 2011 (da Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania), sobre o Projeto de Lei 
da Câmara nº 40, de 2011 (nº 7.624-B, de 2010, na 
origem), do Tribunal Superior do Trabalho, que altera a 
composição e a organização interna do Tribunal Regio-
nal do Trabalho da 21ª Região, cria Varas do Trabalho 
em sua jurisdição e dá outras providências. .............. 79

JOSÉ PIMENTEL

Encaminhamento à votação do Projeto de 
Lei de Conversão nº 19, de 2011, proveniente da 
Medida Provisória nº 529, de 7 de abril de 2011, 
que altera a Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, 



V

Pág. Pág.

no tocante à contribuição previdenciária do micro-
empreendedor individual. ...................................... 352

JOSÉ SARNEY

Projeto de Resolução do Senado nº 39, de 
2011, que denomina Museu Histórico Senador Ita-
mar Franco o Museu Histórico do Senado Federal. 66

LÍDICE DA MATA

Registro de estudo do Ministério do Trabalho, 
o qual demonstrou que uma mulher de nível supe-
rior, exercendo as mesmas funções de um homem, 
tem o seu salário 30% menor, em média. ............. 316

Registro de dez anos de existência da Lei nº 
10.261, de 2001, a reforma psiquiátrica, que teve o 
objetivo de adequar e humanizar o tratamento aos 
cidadãos que sofrem de transtornos mentais. ....... 316

Registro de celebração do aniversário póstumo 
de 99 anos, do escritor baiano Jorge Amado, na Fun-
dação Casa de Jorge Amado, que completa 25 anos. 316

Homenagem à festa de Nossa Senhora da 
Boa Morte, realizada na cidade de Cachoeira, no 
Estado da Bahia. ................................................... 316

Registro de matéria intitulada “Homenagens e 
festa para os 99 anos de Jorge Amado”, publicada 
no site odiario.com, em 10 de agosto de 2011. ..... 319

LINDBERGH FARIAS

Encaminhamento à votação do Projeto de 
Lei de Conversão nº 19, de 2011, proveniente da 
Medida Provisória nº 529, de 7 de abril de 2011, 
que altera a Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, 
no tocante à contribuição previdenciária do micro-
empreendedor individual. ...................................... 337

Comentários sobre a crise financeira inter-
nacional e seu reflexo no Brasil, com destaque 
às medidas tomadas pelo Governo para enfrentar 
a situação. ...................................................... 394

Considerações acerca da importância do 
programa Brasil Maior, que incentiva o desenvolvi-
mento das indústrias e o crescimento da economia 
do País. .................................................................. 464

LÚCIA VÂNIA

Discussão do Projeto de Lei de Conversão nº 
19, de 2011, proveniente da Medida Provisória nº 
529, de 7 de abril de 2011, que altera a Lei nº 8.212, 
de 24 de julho de 1991, no tocante à contribuição 
previdenciária do microempreendedor individual. . 343

LUIZ HENRIQUE

Comentários sobre a matéria intitulada “Coman-
dante do Exército vira alvo de investigação”, publicada 
no jornal Folha de S.Paulo, com destaque à confiança 
de Sua Excelência na idoneidade do General Enzo. 427

Requerimento nº 994, de 2011, que solicita 
autorização para, como representante do Brasil e 
do Senado, participar da Grande Reinauguração 
do prédio histórico do Teatro Bolshoi, em Moscou, 
Rússia, ausentando-se do País no período de 25 
de outubro a 1º de novembro de 2011. ................. 464

MARCELO CRIVELLA

Requerimento nº 974, de 2011 (de Plenário), 
que solicita a realização de Sessão Especial em 
homenagem ao centésimo quinquagésimo aniver-
sário da Catedral da Igreja Presbiteriana do Brasil 
(PIB), em 12 de agosto de 2011. ........................... 70

Encaminhamento à votação do Projeto de 
Lei de Conversão nº 19, de 2011, proveniente da 
Medida Provisória nº 529, de 7 de abril de 2011, 
que altera a Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, 
no tocante à contribuição previdenciária do micro-
empreendedor individual. ...................................... 354

Pedido ao Ministério do Planejamento para 
a necessidade da contratação de mais auditores 
fiscais do trabalho, com destaque à importância 
econômica e social desta profissão. ...................... 382

Requerimento nº 990, de 2011, que solicita 
informações ao ministro da Fazenda acerca das en-
tidades de assistência social que prestam serviços 
na área de educação superior. .............................. 462

Requerimento nº 992, de 2011, que solicita seja 
submetido à Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania (CCJ), o Projeto de Lei do Senado nº 83, de 2011, 
que “dispõe sobre a cobrança de diária de hospedagem 
em hotéis, pousadas e similares”, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição. ............. 463

Requerimento nº 993, de 2011, que solicita 
seja submetido à Comissão de Meio Ambiente, 
Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle 
(CMA), o Projeto de Lei do Senado nº 83, de 2011, 
que “dispõe sobre a cobrança de diária de hospe-
dagem em hotéis, pousadas e similares”. ............. 464

MARINOR BRITO

Registro do pedido ao ministro das Relações Ex-
teriores, para que receba as senadoras que compõem 
a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Tráfico 



VI

Pág. Pág.

Humano, para tratar da extradição de duas crianças 
brasileiras traficadas da Bahia para Portugal. .............. 326

Crítica à renovação e ao aluguel da frota do Se-
nado Federal que custam muito aos cofres públicos. 326

Discussão do Projeto de Lei de Conversão nº 
19, de 2011, proveniente da Medida Provisória nº 
529, de 7 de abril de 2011, que altera a Lei nº 8.212, 
de 24 de julho de 1991, no tocante à contribuição 
previdenciária do microempreendedor individual. . 347

MÁRIO COUTO

Requerimento nº 973, de 2011, que solicita voto 
de congratulações ao governador do Estado do Pará, 
Simão Robison Oliveira Jatene, e a sua equipe, por 
voltar a realizar grandes eventos esportivos no Pará. . 70

Crítica aos casos de corrupção ocorridos du-
rante a administração do governo do Partido dos 
Trabalhadores (PT), com destaque às acusações 
de corrupção no governo do Estado do Pará. ....... 312

MARTA SUPLICY

Crítica ao comportamento dos repórteres que 
abordaram Sua Excelência, no fim da sessão. ...... 324

Comentários sobre a importância da criação 
de políticas públicas que melhorem a situação 
dos idosos no País. ........................................... 324

MOZARILDO CAVALCANTI

Aparte ao senador Geovani Borges. ............ 438
Homenagem pelo Dia do Advogado e dos magis-

trados, pelo Dia do Estudante e pelo Dia do Garçom. 439
Discussão do Projeto de Lei do Senado nº 

325, de 2011, que concede anistia a bombeiros 
militares do Estado do Rio de Janeiro, punidos por 
participar de movimentos reivindicatórios.............. 456

Aparte ao senador Pedro Taques. ................ 490

PAULO BAUER

Requerimento nº 977, de 2011, que solicita que 
o Projeto de Lei do Senado nº 313, de 2011, que “Dis-
põe sobre destinação dos recursos de premiação das 
loterias federais administradas pela Caixa Econômica 
Federal não procurados pelos contemplados dentro do 
prazo de prescrição, e altera a Lei nº 10.260 de 12 de 
julho de 2011, que dispõe sobre o Fundo de Financia-
mento ao Estudante do Ensino Superior – FIES”, seja 
encaminhado à Comissão de Educação, Cultura e 
Esporte para que esta se pronuncie sobre o mesmo. . 372

Projeto de Lei do Senado nº 470, de 2011, 
que acrescenta § 6º ao art. 43 da Lei nº 8.078, de 
11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do 
Consumidor), para assegurar ao consumidor o 
acesso gratuito às informações sobre ele arquiva-
das nos cadastros de consumo, por meio da rede 
mundial de computadores. .................................. 409

PAULO DAVIM

Registro dos dados publicados pelo Ins-
tituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) 
a respeito do desmatamento da Floresta Ama-
zônica, que teve um crescimento de 79,4% no 
primeiro semestre de 2011. ............................. 320

PAULO PAIM

Menção à deputada federal Luci Choinacki, 
que apresentou, em 2002, o projeto para garantir 
a aposentadoria como dona de casa, consagrado 
depois na Medida Provisória nº 529. ..................... 353

Comentários sobre a situação das pessoas 
com deficiência no Brasil, com destaque ao trabalho 
de Sua Excelência para melhorar a situação destas 
pessoas no mercado de trabalho. .......................... 390

Registro da Conferência Estadual do Idoso, 
no Rio Grande do Sul, com destaque ao documento 
da presidente do Conselho Nacional dos Direitos 
da Pessoa Idosa, Karina Giacomini, que trata da 
situação do idoso no País. ..................................... 390

Registro de homenagem pelo Dia do Magis-
trado, o Dia do Advogado, o Dia do Estudante e o 
Dia do Garçom. ...................................................... 472

Comentários sobre a aprovação, pelo Su-
premo Tribunal Federal, da Proposta de Emen-
da à Constituição nº 48, de 2004, que dá direito 
à nomeação de candidatos que passaram em 
concursos públicos dentro do número de vagas 
estipulado no edital. .......................................... 472

Considerações acerca da aprovação do 
Projeto de Lei de Conversão nº 19, de 2011, no 
tocante à contribuição previdenciária do microem-
preendedor individual, com destaque à situação 
da previdência social do País. ........................... 472

Registro do movimento, na cidade de Caxias do 
Sul, em Porto Alegre, para a criação de uma extensão 
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. ....... 472

Homenagem ao ex-presidente da República 
Itamar Augusto Cautiero Franco, com destaque à 
declaração deste ao livro Salário Mínimo – uma 
História de Luta, escrito por Sua Excelência. ........ 472



VII

Pág. Pág.

PEDRO SIMON

Crítica à notícia publicada pelo colunista Jorge 
Humberto, quanto à preocupação pela possibilidade da 
presidenta da República não concluir o seu mandato. 452

Aparte ao senador Pedro Taques. ................ 492
Considerações acerca das ações da presidenta 

Dilma Rousseff para a regularização da administração 
pública, com destaque às ações tomadas durante o 
governo do Partido dos Trabalhadores (PT). ........... 495

PEDRO TAQUES

Comentários acerca da necessidade de me-
lhoria no processo legislativo, com destaque às difi-
culdades para o debate de projetos e à fiscalização 
das denúncias de corrupção no País. .................... 489

RANDOLFE RODRIGUES

Parecer nº 751, de 2011 (da Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania), sobre as Emendas de 
Plenário ao Projeto de Lei do Senado nº 325, de 2011, 
do senador Lindbergh Farias, que concede anistia a 
bombeiros militares do Estado do Rio de Janeiro, pu-
nidos por participar de movimentos reivindicatórios. 75

Requerimento nº 976, de 2011, que solicita seja 
constituída comissão temporária, composta de quinze 
membros titulares e igual número de suplentes, assegura-
da a participação de um membro de cada partido político 
com representação no Senado Federal, com prazo de 
funcionamento de cento e vinte dias, para acompanhar 
a crise econômica mundial e monitorar as providências 
do governo brasileiro no seu enfrentamento. ................. 372

RENAN CALHEIROS

Comentários acerca da Medida Provisória nº 
529, de 2011, que dá incentivos tributários aos mi-
croempreendedores individuais, com destaque ao 
Projeto de Lei do Senado nº 59, de 2010, de Sua 
Excelência, que garante novas fontes de financia-
mento aos microempreendedores. ........................ 400

Registro da visita de Sua Excelência a 
municípios do Estado de Alagoas, para acompa-
nhar as construções de obras promovidas pelo 
Governo Federal. ............................................ 400

Requerimento nº 984, de 2011, que solicita 
inversão da Ordem do Dia, a fim de que a matéria 
constante do item nº 12 seja submetido ao Plenário 
em 11 de agosto de 2011, como item nº 1º. .......... 451

Discussão sobre o Projeto de Lei da Câmara 
nº 37, de 2011 (nº 7.575/2010, na Casa de origem), 

de iniciativa do Tribunal Superior de Trabalho, que 
dispõe sobre a criação de Varas do Trabalho na 
jurisdição do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª 
Região (AL) e dá outras providências.................... 452

RICARDO FERRAÇO

Projeto de Lei do Senado nº 469, de 2011, que 
dispõe sobre royalties devidos em função da produ-
ção de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos 
fluidos sob regime de concessão na camada pré-sal 
e sob o regime de partilha de produção, instituído 
pela Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010. .... 34

Reflexão sobre as crises institucionais vi-
vidas no País, com destaque ao esgotamento do 
uso dos modelos de presidencialismo de coalizão 
ou de governabilidade. ...................................... 446

RODRIGO ROLLEMBERG

Encaminhamento à votação do Projeto de 
Lei de Conversão nº 19, de 2011, proveniente 
da Medida Provisória nº 529, de 7 de abril de 
2011, que altera a Lei nº 8.212, de 24 de julho 
de 1991, no tocante à contribuição previdenciá-
ria do microempreendedor individual. .............. 336

ROMERO JUCÁ

Encaminhamento à votação do Projeto de 
Lei de Conversão nº 19, de 2011, proveniente da 
Medida Provisória nº 529, de 7 de abril de 2011, 
que altera a Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, 
no tocante à contribuição previdenciária do micro-
empreendedor individual. ...................................... 351

Requerimento nº 978, de 2011, que solicita 
que o Projeto de Lei do Senado nº 101, de 2010, 
seja apreciado pela Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania – CCJ, além das comissões 
constantes do despacho inicial. ............................. 372

Registro sobre o início do pagamento dos pre-
catórios dos professores no Estado de Roraima, com 
destaque ao trabalho do Sindicado dos Trabalhadores 
em Educação daquele Estado (Sinter), dos advogados 
e de Sua Excelência para alcançar esse objetivo. .... 376

Homenagem pela morte do senador e ex-presi-
dente da República Itamar Augusto Cautiero Franco. . 398

Registro de anúncio do Instituto de Terras de 
Roraima (Iteraima), sobre o início da regularização 
fundiária definida para as comunidades do baixo 
Rio Branco, no Estado de Roraima. ...................... 468



VIII

Pág. Pág.

Registro do anúncio feito pelo ministro Orlando 
Silva, sobre o benefício recebido por mais de 3,5 
mil desportistas, do programa Bolsa Atleta. .......... 468

Registro de matéria intitulada “Bolsa-atleta des-
tina R$ 52 milhões a 3,5 mil esportistas”, publicada 
no boletim Em Questão; e matéria intitulada “Iteraima 
anuncia titulação no baixo Rio Branco”, publicada no 
site roraimahoje.com, em 9 de agosto de 2011. ...... 469

Considerações acerca da criação da Lei Maria da 
Penha, que pune a violência doméstica e familiar contra 
a mulher, e o reflexo desta lei na sociedade brasileira. . 500

SÉRGIO SOUZA

Discussão do Projeto de Lei de Conversão nº 
19, de 2011, proveniente da Medida Provisória nº 
529, de 7 de abril de 2011, que altera a Lei nº 8.212, 
de 24 de julho de 1991, no tocante à contribuição 
previdenciária do microempreendedor individual. . 342

Requerimento nº 982, de 2011, que solicita que, 
sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 19, de 2011, seja 
ouvida a Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Con-
sumidor e Fiscalização e Controle, além das comissões 
constantes do despacho inicial de distribuição............. 409

Projeto de Lei do Senado nº 474, de 2011, 
que altera a Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 
1973, que dispõe sobre os registros públicos, e dá 
outras providências, a fim de aprimorar a disciplina 
relativa à cremação de cadáveres. ........................ 419

Homenagem à Polícia Militar do Estado do 
Pará, pelo seu aniversário de 157 anos. ............... 426

Registro da presença do ministro Wagner Ros-
si, para esclarecimentos na Comissão de Agricul-
tura do Senado Federal, e do protocolo do Projeto 
de Lei do Senado nº 440, de Sua Excelência, que 
autoriza o Poder Executivo a criar empresa públi-
ca para gestão do licenciamento de pesquisa nos 
biomas brasileiros, e dá outras providências. ........ 426

VANESSA GRAZZIOTIN

Requerimento nº 967, de 2011, que solicita 
a inserção em ata de voto de congratulações e 
aplausos à União Nacional dos Estudantes (UNE), 
pela realização do seu 52º Congresso, que ele-
geu a nova diretoria para o biênio 2011-2012 e 
que tomará posse no dia 10 de agosto de 2011, 
bem como seja encaminhado o referido voto ao 
senhor Daniel llliescu, presidente eleito, e aos di-
retores amazonenses Renan Alencar e Maria das 
Neves Sá Macedo Filha, no seguinte endereço: 
Rua Vergueiro 2485 – Vila Mariana São Paulo – 
SP – CEP: 04101-200. ....................................... 67

Requerimento nº 968, de 2011, que solicita 
informações ao ministro de Estado da Justiça, no 
âmbito da Funai, acerca da situação da população 
indígena, no que concerne à infecção de doenças 
sexualmente transmissíveis. .................................. 68

Requerimento nº 969, de 2011, que solicita 
informações ao ministro de Estado da Justiça, re-
lativas à imigração de haitianos para o Brasil. ....... 68

Considerações a respeito da política, lançada 
pela presidenta Dilma, denominada Brasil Maior, que 
incentiva o desenvolvimento tecnológico do País, 
com destaque à preocupação com o crescimento 
da Zona Franca de Manaus. .................................. 313

Comentários sobre o evento ocorrido na ci-
dade de São Paulo, chamado Tempo de Mulher, 
que debateu a situação da mulher na sociedade. 313

Discussão do Projeto de Lei de Conversão nº 
19, de 2011, proveniente da Medida Provisória nº 
529, de 7 de abril de 2011, que altera a Lei nº 8.212, 
de 24 de julho de 1991, no tocante à contribuição 
previdenciária do microempreendedor individual. . 348

VITAL DO RÊGO

Requerimento nº 970, de 2011, que solicita 
informações ao ministro de Estado dos Transportes 
acerca das obras da Transnordestina e da BR 230. 69

Requerimento nº 988, de 2011, que solicita a reti-
rada do Projeto de Lei do Senado nº 210, de 2011, que 
dispõe sobre a instalação de itens de segurança nas es-
cadas, rampas e ressaltos nos locais que especifica. .. 462

WALDEMIR MOKA

Projeto de Lei do Senado nº 465, de 2011, 
que altera os arts. 20 e 22 da Lei nº 8.212, de 24 
de julho de 1991, para instituir isenção da contri-
buição destinada à Seguridade Social nos casos 
de contratação realizada conforme a política de 
reinserção social prevista no Sistema Nacional de 
Políticas Públicas sobre Drogas (SISNAD). ........ 11

Aparte ao senador Lindbergh Farias. ........... 466

WALTER PINHEIRO

Considerações acerca do processo definido pelo 
Governo do Partido dos Trabalhadores para a ampliação 
das universidades federais do Brasil, com destaque às 
novas universidades criadas na Região Nordeste. ...... 321

Registro de aversão à prisão do secretário 
Nacional de Programas e Desenvolvimento do Tu-
rismo, Colbert Martins, suspeito de envolvimento 
na Operação Voucher. ........................................ 327



IX

Pág. Pág.

Discussão do Projeto de Lei de Conversão nº 
19, de 2011, proveniente da Medida Provisória nº 
529, de 7 de abril de 2011, que altera a Lei nº 8.212, 
de 24 de julho de 1991, no tocante à contribuição 
previdenciária do microempreendedor individual. . 340

Considerações acerca do fim do prazo para a 
renovação ou não das concessões dos operadores 
de energia elétrica no Brasil. ................................. 479

WILSON SANTIAGO

Encaminhamento à votação do Projeto de 
Lei de Conversão nº 19, de 2011, proveniente da 

Medida Provisória nº 529, de 7 de abril de 2011, 
que altera a Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, 
no tocante à contribuição previdenciária do micro-
empreendedor individual. ...................................... 354

Considerações acerca do aumento de cri-
mes realizados por motoqueiros no País, com 
destaque ao Projeto de Lei nº 453, de 2011, que 
obriga o uso de algum documento de identifica-
ção no capacete do motoqueiro. ........................ 376

Registro de felicitações pelo Dia do Ad-
vogado, com destaque à importância da classe 
para o País. .................................................... 471


