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O teste da linguinha nos recém-nascidos agora é 
obrigatório nas maternidades de todo o país.

O Senado aprovou a Lei n°13.002 que determina a todas as 
maternidades a realização do teste da linguinha. Com ele o 
médico vai determinar se a criança tem língua presa, o que 
pode prejudicar a fala e a amamentação. 

O teste é mais uma conquista para uma saúde pública 
eficiente e um futuro mais seguro para as nossas crianças.

LIBERDADE PARA NOSSAS LÍNGUAS!

Saiba mais em:
www.senado.leg.br/agoraelei
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Lei 13.002/2014

Teste da linguinha obrigatório em recém-nascidos

O SENADO VOTOU. AGORA É LEI 

Reforma política abre série de 
sessões temáticas no semestre

Uma das propostas que começam a ser analisadas em março, em primeiro turno de debate, estabelece o voto facultativo

Comissão deve dar prioridade 
à duplicação das BRs 104 

(foto) e 423 e à construção do 
Arco Metropolitano do Recife

Senado deverá 
avaliar obras 
em rodovias de 
Pernambuco

Aplicação em  
fundos pode passar  
a ser tributada 
apenas no resgate  4

Projeto simplifica 
homologação de 
sentença de divórcio 
feita no exterior  4

Proposta amplia 
controle de operação 
de financiamento 
externo  4

Os senadores Humber-
to Costa (PT) e Douglas 
Cintra (PTB), ambos de 
Pernambuco, propuse-

ram a criação de uma 
comissão temporária ex-

terna para acompanhar o 
andamento de obras viá-
rias federais no estado.  4

Propostas de mudanças na lei eleitoral serão discutidas na 
terça-feira, dando subsídios para votações, que começam 
em março, sobre coligações, criação de partidos e 
doações. No mesmo dia, serão examinados quatro vetos

Pelo menos dez 
propostas sobre 
reforma política — 

tema de debate entre os 
senadores — estão prontas 
para entrar na ordem do 
dia do Senado. Segurança 
pública e as crises hídrica 
e elétrica motivarão outras 
sessões temáticas.

Projetos apresentados 
recentemente também tra-
tam de reforma política: a 
bancada feminina reserva 

para as mulheres 50% das 
vagas nas candidaturas às 
eleições proporcionais.

Ainda na terça-feira, o 
Congresso vai se reunir 
para analisar quatro vetos 
presidenciais, abrindo ca-
minho para a votação do 
Orçamento da União de 
2015. Mudança no rito de 
votação dos vetos, como a 
instituição de cédulas ele-
trônicas, também deve ser 
examinada.  3

Funcionários do Senado 
formam equipe multidis-
ciplinar para elaborar, em 
três meses, uma minuta de 
ato para propor ao primei-
ro-secretário da Casa me-
didas contra assédio moral 
ou sexual, agressões físicas 
e quaisquer outros tipos de 
violência no ambiente de 
trabalho. Vão também fixar 
um fluxograma de rece-
bimento e tratamento de 
possíveis denúncias.  2

Violência 
no trabalho 
é alvo de 
servidores   
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R e g u f f e 
( P D T - D F ) 
disse esperar 
que o Senado 
aprove a pro-
posta dele que 
acaba com a 
cobrança de impostos sobre 
remédios (PEC 2/2015).

Segundo ele, Inglaterra, 
Canadá e Colômbia isentam 
os remédios de tributos. Já 
no Brasil, 35,7% do preço dos 
produtos refere-se a impostos. 
Para Reguffe, a cobrança é 
inaceitável, já que o produto 
é essencial à vida do usuário.

O senador, que já apresentou 
o projeto quando deputado, 
disse que o governo deixaria de 
arrecadar R$ 3 bilhões, o equi-
valente 0,1% do Orçamento. 

— Impacto ínfimo e benefí-
cio direto na vida de milhares 
de famílias — afirmou.

José Medei-
ros (PPS-MT) 
cobrou do go-
verno atenção 
à reivindica-
ção de cami-
nhoneiros e 
transportadoras que ontem 
bloquearam as principais 
rodovias de Mato Grosso para 
forçar o debate sobre frete e 
aumento dos combustíveis.

O bloqueio, disse o senador, 
compromete o escoamento 
agrícola, principal atividade 
econômica do estado, e revela 
ser preciso investir mais em 
hidrovias e ferrovias.

— No Brasil, se o setor 
rodoviário espirrar, a nossa 
produção toda fica gripada. 
Em outros países se optou 
por ter uma segurança maior, 
fazendo o transporte todo via 
trem, via ferrovia. 

Paulo Paim 
(PT-RS) re-
forçou apelo 
pela rejeição 
do veto presi-
dencial à re-
dução do INSS 
do trabalhador doméstico. O 
Instituto Doméstica Legal, 
disse, lançou petição ao Con-
gresso pela derrubada do veto.

Segundo o senador, o insti-
tuto argumenta que o governo 
concedeu redução de impos-
tos e de INSS a empresas e 
pede o mesmo para o setor, 
com a fixação da alíquota úni-
ca de 6% para a contribuição 
previdenciária de patrões e 
domésticos, como previsto no 
texto vetado.

— A redução da alíquota do 
INSS irá estimular a legalidade 
no setor e ajudar o pequeno 
empregador — afirmou. 
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A agenda completa, incluindo o número de  
cada proposição, está disponível na internet,  

no endereço: http://bit.ly/agendaSenado
AgendA

Confira a íntegra das  
sessões no Plenário:  

http://bit.ly/plenarioOnline

Confira a íntegra das  
sessões nas comissões:  

http://bit.ly/comissoesOnline

SeSSão on-line 

 `Plenário  Sessão não deliberativa
9h  A sessão é não deliberativa e destinada a pronunciamentos de senadores.

A TV Senado transmite a partir das 9h, segundo o Regimento Interno e o Ato 21/2009 da 
Comissão Diretora, a sessão plenária. As reuniões podem ser acompanhadas ao vi-
vo pela internet (www.senado.leg.br/tv) e, em Brasília, pela TV Senado Digital, nos 
canais 51.1 a 51.4.

TV SenAdo

Servidores proporão política 
contra violência no trabalho
Grupo que reúne funcionários de várias áreas do Senado pretende elaborar minuta de ato e fixar 
fluxograma de recebimento e tratamento de denúncias de agressões físicas, assédio moral ou sexual

A EqUIPE MULTIDISCIPLI-
NAR que vai elaborar uma 
política de prevenção e com-
bate à violência no trabalho no 
Senado iniciou as atividades 
sexta passada. O objetivo é ela-
borar uma minuta de ato para 
propor ao primeiro-secretário, 
Vicentinho Alves (PR-TO), e 
estabelecer um fluxograma de 
recebimento e tratamento de 
possíveis denúncias de agres-
sões físicas, assédio moral ou 
sexual e quaisquer outros tipos 
de violência.

O grupo, coordenado pela 
psicóloga Camila Hummel, do 
Serviço de qualidade de Vida e 
Reabilitação Funcional, conta 
com representantes da Secre-
taria de Gestão de Pessoas, do 
Núcleo de Comissão Proces-
sante, da Polícia do Senado, 
da Advocacia do Senado, do 
Programa Pró-Equidade de 
Gênero e Raça e de servidores 
com experiência na área.

— Não existe um canal único 

de recebimento. As denúncias 
chegam fragmentadas, espon-
taneamente ou diretamente 
por processo administrativo 
disciplinar — explica Camila, 
frisando a importância de falar 
sobre o tema.

Hoje, segundo a coordena-
dora, as pessoas ficam perdi-
das, sem saber onde procurar 
ajuda, e não se sentem seguras 
para romper o silêncio.

Na primeira reunião, os 

servidores estabeleceram 
uma agenda de trabalho, com 
reuniões semanais. A previsão 
é de que as atividades, parte 
do Programa Dignidade e 
Respeito no Trabalho, sejam 
concluídas em três meses.

— A educação sobre esse 
tema é mais importante que a 
punição. A punição é a última 
instância — frisou o diretor 
da Secretaria de Gestão de 
Pessoas, Rodrigo Brum.

Atividades da equipe são parte do Programa Dignidade e Respeito no Trabalho 

PSDB quer Comissão de 
Fiscalização e Controle

Na divisão das comissões 
temáticas permanentes do 
Senado, o PSDB quer presidir 
a de Meio Ambiente, Defesa 
do Consumidor e Fiscali-
zação e Controle (CMA) e 
vai indicar Aloysio Nunes 
Ferreira (SP) para o posto. A 
informação é do líder do par-
tido na Casa, Cássio Cunha 
Lima (PB). 

Aloysio explicou à Agência 
Senado que a CMA é impor-
tante, em primeiro lugar, 
porque cuida da fiscalização 
e controle. Sendo assim, atua 
no âmbito de todas as ações 
do Poder Executivo e em “ín-
tima relação com o Tribunal 
de Contas da União”. 

O parlamentar também 
lembrou da pauta ambiental, 
agora reforçada pela questão 
da água, e da especial atenção 
do partido com a defesa do 
consumidor.

Assim como outros líde-
res partidários e o próprio 
 presidente do Senado, Renan 
Calheiros, Cássio Cunha 
Lima acredita que a definição 
dos presidentes de comis-
sões ocorrerá em clima de 
 entendimento.

— Antevejo um ambiente 
de distensão — disse.

O senador informou so-
bre vários contatos entre o 
comando político da Casa 
e a oposição com o objetivo 
de reverter a tensão causada 
pela eleição da Mesa Dire-

tora. A disputa entre Renan 
Calheiros (PMDB-AL) e Luiz 
Henrique (PMDB-SC), que 
se lançou com o apoio de 
oposicionistas, foi temperada 
por debates acirrados.

Na semana passada, Renan 
cobrou dos líderes partidá-
rios as indicações para os 12 
colegiados, visando a uma 
solução conciliatória.

— Faço um apelo aos líde-
res. É muito importante que 
eles ultimem essas indicações 
para que possamos rapida-
mente realizar a escolha dos 
presidentes — disse.

Pelo critério de ordem de 
escolhas em função do tama-
nho das bancadas, o PMDB, 
maior partido do Senado, será 
o primeiro a fazer a opção. 
Deve indicar o presidente da 
Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania (CCJ). O 
partido também deverá fazer 
a terceira escolha, que ainda 
não está definida.

O PT, segunda maior ban-
cada da Casa, tem direito à 
segunda escolha e deverá 
optar pela Comissão de As-
suntos Econômicos (CAE). 
Também poderá ficar com 
a presidência de uma outra 
comissão. A quarta escolha é 
do PSDB, que tem a terceira 
maior bancada do Senado.

— Não há precedente de 
reversão das escolhas mani-
festadas em negociação de 
líderes — disse Aloysio.
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Medeiros pede 
diversificação da 
malha de transporte

Reguffe propõe 
isenção de imposto 
para remédios

Paim defende 
rejeição a veto sobre 
inSS de doméstico
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Senado discute reforma política na terça-feira
No mesmo dia, haverá sessão do Congresso para examinar quatro vetos presidenciais, que precisam ser apreciados para que o Orçamento de 2015 possa ser votado

O PRESIDENTE DO Senado, 
Renan Calheiros, convocou 
sessão temática para terça-feira,  
às 10h, para discutir a reforma 
política. A iniciativa integra 
agenda de trabalho para as 
próximas semanas apresentada 
no início de fevereiro.

Renan já adiantou que se-
rão realizadas outras sessões 
temáticas neste semestre para 
debater assuntos como segu-
rança pública e as crises hídrica 
e elétrica.

Além do debate sobre  reforma 
política na terça, Renan anun-
ciou que propostas que mudam 
as regras eleitorais começarão 
a ser votadas em março (veja 
quadro). São pelo menos dez 
proposições que estão prontas 
para entrar na ordem do dia.

Ainda na terça-feira, às 19h, 
será realizada sessão do Con-
gresso Nacional para exame 
de quatro vetos presidenciais, 
que passam a trancar a pauta a 
partir do fim do mês e precisam 
ser apreciados para permitir a 
votação do Orçamento da União 
de 2015.

Estarão em exame os vetos 

31/2014, apresentado ao PLC 
150/2009, que dispõe sobre a 
jornada de trabalho do psicó-
logo; 32/2014, apresentado ao 
PLC 99/2013 — Complementar, 
que altera a Lei de Responsabi-
lidade Fiscal; 33/2014, aplicado 
ao PLS 47/2008, que destina 
para o transporte escolar das 
prefeituras veículos de trans-
porte coletivo apreendidos por 
terem ingressado irregularmen-
te no país; e 34/2014, aposto 
ao PLS 161/2009, que reduz a 
contribuição previdenciária 

para patrões e empregados 
domésticos.

Na mesma reunião do 
 Congresso, estará em análise 
o PRN 1/2015, que altera as 
regras para análise de vetos 
presidenciais. O texto  institui 
“cédulas eletrônicas” para o 
 exame de vetos e trata, entre 
outras medidas, do regulamento 
para apresentação de destaques 
— pedidos de parlamentares 
para que partes específicas dos 
vetos sejam votadas separada-
mente.
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Sessão eleitoral no DF: mudanças nas regras devem começar a ser votadas em março 

Cristovam Buarque (PDT-DF) 
avaliou ontem, em Plenário, que 
o Brasil vem “submergindo” nos 
 últimos dez anos, citando pro-
blemas como a crise hídrica, o 
descontrole do custo de vida e o 
aumento da  corrupção. O senador 
lembrou que há dez anos o país 
era visto como um exemplo para 
o mundo, mas desde então a economia brasileira 
saiu de controle, enquanto as conquistas sociais 
ficaram estagnadas.

Cristovam considera que o Brasil errou 
 fundamentalmente na condução da política, man-
tendo campanhas eleitorais de custo exagerado e 
financiamento que considera “carregado de desvios”. 
O senador também lamentou a subordinação do 
Parlamento ao Poder Executivo e cobrou uma visão 
a respeito dos rumos do país que não esteja presa 
ao “imediatismo”.

— A falta da visão de médio e longo prazo é que 
levou a sairmos da emergência à imersão. Saímos 
de um país que nadava o futuro para um país que 
está se afogando nos erros que cometeu. Nós pre-
cisamos refletir cada vez mais sobre onde é que nós 
erramos — afirmou.

Alvaro Dias (PSDB-PR) afirmou 
ontem que não é hora para criar 
nova CPI para apurar denúncias 
de irregularidades na Petrobras. 
Para ele, o momento é de inves-
tigar supostas irregularidades nos 
empréstimos do governo brasilei-
ro, por meio do BNDES, a países 
governados por ditadores.

Alvaro mencionou o patrocínio da Guiné Equa-
torial, país africano comandado por um ditador, à 
escola de samba Beija-Flor, campeã do Carnaval do 
Rio deste ano. Ele lembrou que aguarda o julgamen-
to, pelo Supremo Tribunal Federal, de mandado de 
segurança que obriga o governo brasileiro a informar 
as condições dos empréstimos do BNDES à Venezue-
la, ao Paraguai, a Cuba e a alguns países africanos.

O senador lamentou que os empréstimos tenham 
sido feitos com o apoio do Congresso, que aprovou as 
transferências de recursos dos cofres da União para 
o BNDES e não derrubou projetos que perdoaram 
as dívidas desses países com o governo brasileiro.

— Isso é inaceitável — afirmou Alvaro, argumen-
tando que o povo brasileiro sofre com serviços pú-
blicos de péssima qualidade enquanto o dinheiro 
está sendo investido em outros países.

João Capiberibe (PSB-AP) 
informou que seu partido vai 
apresentar projeto para anular 
edição normativa do Tribunal 
de Contas da União (TCU) que 
prevê que os acordos de leniên-
cia devem passar pelo tribunal. 
Esses acordos permitem a pessoas 
físicas ou empresas a colaboração 
com as investigações em troca de benefícios, como 
imunidade contra processos e garantia de continuar 
participando de licitações do governo. 

Para o senador, a nova norma do TCU pode preju-
dicar as investigações da Operação Lava-Jato, sobre 
a corrupção na Petrobras.

— Essa decisão, na prática, transforma o órgão em 
avalista dos acordos com empreiteiras do petrolão, 
o que estimularia os empresários envolvidos no 
propinoduto da Petrobras a desistirem de assinar 
acordo de delação premiada. Para o Ministério 
Público, a manobra pode prejudicar a Operação 
Lava-Jato e as investigações caso chegue aos chefes 
do propinoduto — explicou o senador. 

Na opinião de Capiberibe, a norma é inconsti-
tucional e o tribunal ultrapassou as atribuições de 
órgão auxiliar do Congresso.

Para Cristovam, erros na política 
explicam estagnação do Brasil

Alvaro dias reitera pedido de  
CPi para investigar o BndeS

Capiberibe diz que nova norma 
do TCU pode prejudicar lava-Jato 

Mulheres poderão ter 50% das vagas em eleições proporcionais
A reforma política também é o foco 

da bancada feminina em 2015, que 
quer uma proposta inclusiva. O primei-
ro projeto desta legislatura voltado a 
isso foi apresentado por Ângela Portela 
(PT-RR). 

O PLS 27/2015 traz mudanças re-
lacionadas às questões de gênero na 
Lei Eleitoral (Lei 9.504/1997) e na Lei 
dos Partidos Políticos (Lei 9.096/1995). 
Entre as propostas, está a reserva para 
as mulheres de 50% das vagas nas can-
didaturas às eleições proporcionais.

Segundo a senadora, a regra vigente 
desde 1988, de reservar 30% das can-

didaturas para cada um dos sexos, 
mostra-se ineficaz para ampliar a 
participação feminina na política.

“Na prática, partidos e coligações não 
se preocupam em atrair candidaturas 
competitivas de mulheres. Muitos cum-
prem a cota com mulheres que não irão 
fazer campanha, ou seja, na verdade, 
com candidatas de fachada”, afirma 
Ângela na justificativa do projeto.

Para reverter o cenário, o texto pro-
põe nivelar o parâmetro de reserva de 
candidaturas nas eleições proporcio-
nais (deputados federais, estaduais, 
distritais e vereadores) em 50% para 

cada sexo. Hoje, a Lei Eleitoral fixa o 
mínimo de 30% e o máximo de 70% 
para candidaturas de cada sexo. Pelo 
projeto, o partido que descumprir o 
critério poderá ter o registro dos can-
didatos negado pela Justiça Eleitoral.

Partidos e coligações, segundo a 
proposta, terão de dividir o tempo da 
propaganda eleitoral no rádio e na 
TV na proporção de candidatos de 
cada sexo. 

O texto propõe também mudanças 
para a propaganda gratuita. O objeti-
vo é elevar dos atuais 10% para 50% 
o tempo mínimo que o partido deve 

reservar às mulheres para promover 
a participação feminina na política.

Estabelece ainda alterações no Fun-
do Partidário. A intenção é ampliar a 
aplicação mínima, de 5% para 10%, das 
verbas do fundo destinadas à criação e 
à manutenção de programas de difusão 
da participação política das mulheres.

A Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania (CCJ) deverá se manifestar 
sobre a proposta em decisão termi-
nativa. Se for aprovado e não houver 
recurso para votação pelo Plenário 
da Casa, o texto deverá seguir para a 
Câmara dos Deputados.

Propostas
 ` PeC 40/2011: Permite coligações partidárias somente em eleições ma-
joritárias (presidente, governador, senador e prefeito), vedando-as para 
disputas de deputados federais e estaduais e vereadores.

 ` PeC 38/2011: Trata da data de posse e duração de mandato. Propõe posse 
do presidente em 15 de janeiro e de governador e prefeito em 10 de janeiro. 
Recebeu emenda para unificar posse de deputados estaduais e distritais 
em 1º de fevereiro, já aprovada na CCJ. Previa ainda mandato de cinco 
anos para presidente, governador e prefeito, mas essa parte foi rejeitada.

 ` PeC 73/2011 e PeC 48/2012: Exigem desincompatibilização do pre-
sidente, governador e prefeito que queiram se reeleger. A PEC 73/2011 
determina que o candidato à reeleição deve renunciar ao mandato até seis 
meses antes do pleito. A PEC 48/2012 exige a licença a partir do primeiro 
dia útil após a homologação da candidatura, conforme emenda aprovada 
na CCJ (o texto original dizia “nos quatro meses anteriores ao pleito”).

 ` PeC 55/2012: Institui o voto facultativo. A proposta foi rejeitada na CCJ. 
Está em Plenário para primeira sessão de discussão, em primeiro turno.

 ` PeC 58/2013: Estabelece como critérios para criação de partidos o apoia-
mento de eleitores correspondentes a pelo menos 3,5% do eleitorado 
nacional em 18 estados, ao menos um estado em cada região, com não 
menos de 0,3% dos eleitores de cada um deles (o texto original previa 
1% do eleitorado nacional, percentual modificado na CCJ).

 ` PlS 60/2012: Veda doações de pessoas jurídicas a campanhas eleitorais. 
A matéria foi aprovada na CCJ e aguarda inclusão na ordem do dia.

 ` PlS 601/2011: Obriga candidatos, partidos e coligações a divulgar na 
internet relatórios periódicos referentes aos recursos arrecadados e 
gastos na campanha eleitoral. Foi aprovada na CCJ e aguarda inclusão 
na ordem do dia.

 ` PlS 268/2011: Institui o financiamento público exclusivo das campanhas 
eleitorais. Tramita em conjunto com o PLS 373/2008, que trata de doações 
a campanhas feitas por meio de cartões de pagamento, de débito e de 
crédito. O primeiro foi aprovado na CCJ e o segundo foi considerado 
prejudicado. As matérias aguardam inclusão na ordem do dia do Plenário.

 ` PlS 295/2011: Eleva o percentual de vagas para mulheres nas eleições 
proporcionais. Aprovado na CCJ, o projeto aguarda inclusão na ordem 
do dia.
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Texto altera tributação de aplicações em fundos
Imposto de Renda, hoje cobrado a cada seis meses, passaria a incidir apenas no momento do resgate do investimento. Objetivo é estimular poupança a longo prazo

OS RENDIMENTOS DE apli-
cações financeiras em fundos 
de investimentos poderão 
passar a ser tributados só no 
resgate das cotas. Hoje a tribu-
tação ocorre semestralmente.

Segundo Ricardo Ferraço 
(PMDB-ES), a incidência a 
cada seis meses do Imposto 
de Renda sobre os rendi-
mentos dos fundos, antes do 
resgate dos recursos, reduz o 
interesse de investidores de 
longo prazo e desestimula a 
poupança. Com isso, observa 
o senador, fica comprometido 
o alongamento dos prazos de 
vencimentos dos títulos pú-

blicos, dificultando a gestão 
da dívida pública.

Ferraço explica que aplica-
ções mantidas por mais tempo 
têm tributação menor que as 
de prazo mais curto, mas o 
incentivo fica prejudicado pela 
tributação semestral, chamada 
de come-cotas, pois o gestor 
do fundo é obrigado a vender 
parte das cotas do investidor 
para recolher o imposto.

A justificativa para a cobran-
ça do imposto antes do resgate 
é a antecipação da receita do 
governo federal, mas o sena-
dor considera que a prática 
afasta investidores e deve ser 

modificada. Para acabar com 
o imposto antecipado, Ferraço 
apresentou o PLS 19/2015. O 
texto altera a Lei 11.003/2004, 
que trata da tributação no mer-
cado financeiro e de capitais.

O senador argumenta que o 
fim do come-cotas não reduz 
a receita do governo, apenas 
adia o recolhimento, poden-
do até mesmo ser vantajoso, 
visto que o imposto passaria 
a  incidir sobre rendimentos 
mais altos no momento do 
resgate.

O texto aguarda designação 
de relator na Comissão de 
Assuntos Econômicos (CAE). Ferraço argumenta que o resgate antecipado das aplicações afasta investidores 

Duplicação da BR-104, iniciada em 2009, é uma das obras que poderão ser analisadas por comissão externa do Senado

Senadores acompanharão obras em rodovias

PEC exige autorização do Senado para operações de financiamento externo

Divórcio de estrangeiro pode 
ter homologação simplificadaOs senadores Humberto 

Costa (PT) e Douglas Cintra 
(PTB), ambos de Pernambuco, 
apresentaram requerimento 
para a criação de comissão 
temporária externa destinada 
a acompanhar as obras em 
vias federais no estado. A co-
missão deverá ser composta 
de cinco membros titulares 
e igual número de suplentes, 
com prazo de funcionamento 
de 12 meses.

O principal objetivo da co-
missão é avaliar e monitorar 
o andamento de três projetos 
viabilizados com recursos 
federais: o Arco Metropoli-
tano e a duplicação das BRs 
104 — que passa por Caruaru, 
Toritama e Taquaritinga do 
Norte — e 423, no trecho entre 
São Caetano e Garanhuns.

Segundo Douglas Cintra, 
a obra da BR-104, assumida 
pelo governo de Pernambu-

co em 2009, foi suspensa por 
problemas técnicos, causando 
grandes dificuldades, princi-
palmente em dias de feira nas 
cidades de Caruaru, Toritama 
e Santa Cruz do Capibaribe.

A duplicação da BR-423 está 
atrasada por modificações no 
projeto original, o que cau-
sou prejuízos ao trânsito em 
 Garanhuns.

Ainda no papel, o projeto do 
Arco Metropolitano do  Recife 
— obra orçada em cerca de  
R$ 1 bilhão — também teve que 
ser refeito por razões ambien-
tais. O traçado foi ampliado em 
mais de 20 quilômetros.

— É preciso a gente entender 
que problemas são esses e ir 
buscar as soluções. Se eles 
estiverem na secretaria de 
Pernambuco ou no Ministério 
dos Transportes, nós vamos até 
lá. Ou seja, nós precisamos de 
uma definição exata para que 

possamos agir em conjunto 
com o governo do estado e o 
governo federal — explicou 
Cintra.

O trabalho da comissão 
deverá ser articulado com os 
deputados estaduais de Per-
nambuco. Além de conversar  
com o Ministério dos Trans-
portes, o líder do PT no Sena-
do, Humberto Costa, poderá 
encaminhar as propostas para 
avaliação do Departamento 
Nacional de Infraestrutura de 
Transportes (Dnit).

— Aqueles investimentos 
que estão garantidos pelo PAC, 
para os quais há recursos, não 
podem deixar de ser realizados 
agora, porque eles têm um 
efeito multiplicador na geração 
de empregos, na geração de 
impostos e, acima de tudo, no 
próprio ambiente econômico 
de cada um dos estados — 
 afirmou o parlamentar.

A Câmara analisa a Proposta 
de Emenda à Constituição (PEC) 
448/2014, do deputado Domingos 
Sávio (PSDB-MG), que exige a au-
torização do Senado para operações 
de financiamento externo feitas com 
recursos públicos ou por taxas de juros 
mais baixas.

Segundo o parlamentar, o objetivo é 
aprimorar o controle, pelo Legislativo, 

das cláusulas contratuais, das formas 
de pagamento, das garantias forne-
cidas pelas entidades estrangeiras e 
dos benefícios à economia nacional.

A Constituição conferiu ao Senado 
funções de controle das finanças dos 
entes federados, principalmente no 
que se refere às operações externas.

No entanto, não há referência ex-
plícita às operações financeiras con-

duzidas pelo poder público de apoio 
à exportação, realizadas mediante 
concessão de créditos em moeda 
nacional aos exportadores brasilei-
ros ou mediante taxas de juros mais 
baixas, concedidos por instituições do 
mercado financeiro, como o BNDES.

Segundo o autor, o banco tem feito 
diversas operações de financiamento 
externo a países como Cuba, Angola 

e Venezuela sem qualquer controle 
do Legislativo.

A proposta será analisada pela Co-
missão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania (CCJC) da Câmara quanto 
à admissibilidade. Caso aprovada, será 
examinada por uma comissão criada 
para essa finalidade. Em seguida, será 
votada em dois turnos pelo Plenário e, 
se aprovada, será enviada ao Senado.

Está pronto para ser vota-
do no Senado projeto que 
simplifica as normas de ho-
mologação da sentença es-
trangeira de divórcio. Além de 
desburocratizar o processo, a 
proposta tem por objetivo re-
duzir os custos para as partes 
interessadas. 

O PLC 115/2014 determina 
que a confirmação da sen-
tença no Brasil dispensará a 
audiência da outra parte, o 
pedido de cooperação jurídica 
internacional ou a emissão de 
carta rogatória ao governo que 
promulgou a sentença.

Apresentado pelo ex- depu-
tado Edson Ezequiel, o projeto 
preconiza que a homologação 
será requerida pela parte 
interessada. A petição inicial 
 deverá ser instruída com a cer-
tidão ou cópia do texto  integral 
da sentença estrangeira.

A proposta estabelece, en-
tre outras exigências, que a 
 sentença tenha  transitado em 
julgado, esteja legalizada por 
autoridade consular  brasileira 
e venha acompanhada de 
tradução por tradutor público 
juramentado no Brasil.

Atualmente, é o Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) que 
homologa as sentenças e regu-
la as solicitações. Consensual 
ou litigiosa, a homologação 
passa por processo idêntico a 
todas as outras questões que 
tramitam no órgão.

Ao apresentar o texto, Edson 
Ezequiel alega que o trâmite 
não leva em conta “as ações 
familiares, as quais envolvem 
sentimentos que fogem ao 
bom senso e à presteza das 
partes”. 

Ele também diz que grande 
parte dos pedidos de homo-
logação são arquivados sem 
que se consiga notificar a parte 
que se encontra no exterior 
para ouvi-la.

Outro argumento do ex-
-deputado é que, nos divórcios 
litigiosos, é raro a parte con-
cordar com a homologação, o 
que provoca o arquivamento 
do processo.

Edson Ezequiel também 
argumenta que o estrangeiro 
interessado em homologar 
divórcio no Brasil geralmente 
o faz por ter constituído nova 
família e pretender regularizar 
a vida conjugal. 

O ex-deputado ressalta que 
hoje o processo é oneroso e 
demorado, quando não im-
possível, e condicionado ao 
humor da parte que ficou no 
exterior.

No Senado, o projeto está 
na Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania (CCJ), 
onde será votado em decisão 
final. Se o texto for aprovado 
sem alterações pelo colegiado, 
poderá ser enviado à sanção 
presidencial sem passar pelo 
Plenário.


