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Meta fiscal, 
vetos e LDO 
estão na pauta 
do Congresso
Abertura de créditos adicionais para órgãos públicos também deve 
ser votada pelos parlamentares na reunião marcada para hoje, às 19h

Depois da votação dos 
quatro vetos que trancam 
a pauta — sobre idade 

para aposentadoria compulsória, 
turismo rural como atividade 
agropecuária, regulamentação da 
profissão de designer e programa 
habitacional para profissionais da 
segurança pública —, o Congresso 
deve analisar hoje o projeto que 
altera a meta fiscal deste ano e 
autoriza o governo a fechar 2015 
com deficit primário de até  
R$ 119,9 bilhões. Já na Lei de 

Diretrizes Orçamentárias (LDO) 
proposta para 2016, a meta fiscal 
estimada é de R$ 43,8 bilhões para 
União, estados, Distrito Federal e 
municípios. Na primeira proposta 
de LDO encaminhada ao Congresso, 
foram previstos R$ 126,7 bilhões, mas 
o próprio governo solicitou a redução, 
acatada pela Comissão Mista de 
Orçamento. Outros 24 projetos estão 
na pauta do Congresso, como os que 
abrem créditos adicionais para a 
Presidência da República e para os 
Ministérios da Justiça e da Saúde.  3

SEMINÁRIO INTERNACIONAL

8 de Dezembro 9h às 18h20
Auditório do Interlegis - Senado Federal

9 de Dezembro 9h às 16h30
Auditório Nereu Ramos - Câmara dos Deputados
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Senadores e deputados se reúnem para analisar vetos presidenciais e propostas orçamentárias

No debate com Paim (C), auditores pedem prerrogativas semelhantes às de juízes

Parentes e amigos de menores internos em São Paulo aguardam para visita

Defensores dos 
direitos humanos 
recebem comenda  2

Comissão vai avaliar  
leis sobre segurança 
de barragens  2

Medida em análise 
eleva imposto sobre 
bebida e eletrônico  6

Senadores discutem 
hoje fim da taxa de 
roaming em celular  6

MP sobre energia 
para Olimpíadas é 
tema de audiência  7

Auditores fiscais querem maior 
independência para atividade 

Revista vexatória 
de visita a jovens 
poderá acabar

Em debate ontem no Se-
nado, representantes da 
categoria pediram que a 
carreira seja considerada 
essencial ao Estado, in-
clusive com garantias que 
confiram aos profissionais 

a condição de autoridades 
tributárias. Para atuar com 
maior autonomia, eles de-
fenderam, por exemplo, a 
prerrogativa de não perder 
a função a não ser por deci-
são judicial definitiva.  8

Os visitantes de ado-
lescentes que cumprem 
medidas socioeducativas 
não podem mais ser obri-
gados a tirar toda a roupa 
e submeter-se a procedi-
mentos constrangedores 
de revista, segundo pro-
jeto aprovado no Senado 
e enviado à Câmara. Hoje 
a humilhação tem feito 
familiares deixarem de 
visitar os jovens.  4 e 5
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O SENaDO vai homenagear 
personalidades que atuaram 
de forma relevante na defesa 
dos direitos humanos no Brasil 
com a entrega da Comenda de 
Direitos Humanos Dom Hél-
der Câmara. a sessão especial 
para a entrega do prêmio aos 
agraciados (veja os nomes 
no quadro abaixo) ocorrerá 
amanhã, às 11h.

a comenda foi criada em 
2010 e está na sexta edição. 
anualmente, o conselho do 
prêmio, composto por um 
senador de cada partido com 
representação na Casa, esco-
lhe pessoas que se destacaram 
durante o período na luta pelos 
direitos humanos.

O presidente do Conselho 
da Comenda de Direitos Hu-

manos Dom Hélder, Marcelo 
Crivella (PRB-RJ), disse que 
a homenagem é importante 
como reconhecimento do 
trabalho de quem desenvolve 
atividades relacionadas à de-
fesa e à promoção dos direitos 
humanos.

— Pessoas que lutam em 
favor dos mais pobres e dos 
necessitados, dando-lhes o 
direito à vida digna, à liberda-
de, à educação e ao trabalho, 
merecem ser reconhecidas. 
Precisamos promover a paz 
em nosso país — afirmou o 
senador.

O bispo dom Hélder Câ-
mara foi um dos fundadores 
da Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil (CNBB) e 
ficou conhecido por defender 

os direitos humanos durante o 
regime militar. Foi o único bra-
sileiro indicado quatro vezes 
para o Prêmio Nobel da Paz.

Dom Hélder nasceu no 
Ceará e atuou com destaque 
em Pernambuco, onde foi 
arcebispo de Olinda e Recife 
entre 1964 e 1985, período que 
coincide com o regime militar. 
Destacou-se por pregar uma 
igreja simples, voltada para os 
pobres, e pela defesa de atitu-
des não violentas em todas as 
interações humanas.

Quando encerrou a pas-
sagem como arcebispo de 
Olinda e Recife, aos 75 anos, 
ele passou a morar nos fundos 
da igreja das Fronteiras, no 
Recife. Morreu em 1999, aos 
90 anos.

Está na Comissão de Consti-
tuição e Justiça (CCJ) proposta 
de emenda à Constituição 
(PEC) que aumenta para 50 
anos a idade mínima para 
ingresso no Supremo Tribunal 
Federal (STF), tribunais supe-
riores e Tribunal de Contas da 
União (TCU). Também fixa 
em 40 anos a idade mínima 
para os tribunais regionais e 
tribunais de Justiça.

a Constituição prevê 35 anos 
como idade mínima para os 
tribunais federais e 30 anos 
para tribunais regionais, sendo 
65 anos a idade máxima para 
ingresso nas cortes. 

Raimundo Lira (PMDB-PB) 
e os demais signatários da 
PEC 54/2014 querem levar 
aos tribunais federais e esta-
duais magistrados com mais 
 experiência jurídica.

O texto original da PEC es-
tebelece que a idade mínima 
para o STF seja de 55 anos, 
mas a relatora na CCJ, Simone 
Tebet (PMDB-MS), propôs 
50 anos.

Doações
Entre as 38 propostas na 

agenda da CCJ para amanhã, 
está também o PLS 663/2015, 
determinando que ocupantes 

de cargos em comissão ou 
função de confiança na admi-
nistração direta e indireta da 
União, dos estados, do Distrito 
Federal e dos municípios po-
derão ficar proibidos de fazer 
doação a partidos políticos no 
período de seis meses antes 
das eleições.

aécio Neves (PSDB-MG) 
afirma que apresentou a pro-
posta para contribuir com a 
moralização das campanhas, 
favorecendo a igualdade entre 
candidaturas.

O relator, Ricardo Ferraço 
(PMDB-ES),  apresentou voto 
pela aprovação.

Senado condecora nomes que 
lutam pelos direitos humanos

Idade mínima para compor tribunais pode subir

A TV Senado transmite, a partir das 10h, a reunião da Comissão de Assuntos 
 Econômicos. As reuniões podem ser acompanhadas ao vivo pela internet (www.se-
nado.leg.br/tv) e em Brasília, pela TV Senado Digital, nos canais 51.1 a 51.4.

TV SEnADO

a Comissão Temporária da 
Política Nacional de Segurança 
de Barragens será instalada 
hoje, às 15h30. O objetivo do 
colegiado é avaliar a legislação 
sobre segurança de barragens 
e o Sistema Nacional de infor-
mações sobre Segurança de 
Barragens (Lei 12.334/2010).

Na primeira reunião da 
comissão, o relator, Ricardo 
Ferraço (PMDB-ES), deve 
apresentar um plano de tra-
balho. a comissão será cons-
tituída por cinco senadores e 

terá 120 dias para apresentar 
relatório.

Ferraço foi o autor do requeri-
mento de criação da comissão. 
O senador foi motivado pelo 
desastre ambiental causado 
pelo rompimento de barragens 
que continham rejeitos sólidos 
da indústria de mineração na 
região de Mariana (MG). Com 
o acidente, ocorrido em 5 de 
novembro, a área, que inclui 
parte da Bacia do Rio Doce, 
foi inundada por lama tóxica 
e elementos químicos.

Comissão instalada hoje vai 
revisar segurança de barragens

Participe: http://bit.ly/audienciainterativa
• Alô Senado: 0800 612211
Acompanhe: • Portal e-Cidadania: senado.leg.br/ecidadania
• Facebook: senadofederal • Twitter: @agencia_senado
• TV: senado.leg.br/TV

AuDiênCiAS inTERATiVAS

A agenda completa, incluindo o número de  
cada proposição, está disponível na internet,  

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

 `CCT  Banda larga
9h Entre os 42 itens da pauta da comis-
são, está o PLS 432/2014, sobre avaliação e 
monitoramento do Programa Nacional de 
Banda Larga.

 `CdH  Reeducação do agressor
9h Audiência pública interativa para de-
bater a “reeducação do agressor”, refe-
rente à avaliação de políticas públicas de 
combate à violência contra a mulher.

 `CMA  Rio São Francisco
9h30 A comissão apresenta relatório so-
bre a avaliação da política pública de re-
vitalização do Rio São Francisco. Depois, 
analisa 15 itens. Entre eles, o PLC 105/2014, 
que fixa a Política Nacional de Educação 
Ambiental. Às 14h30, faz audiência públi-
ca interativa para instruir o PLC 129/2015, 
que proíbe a cobrança de adicional por 
chamada no caso de ligações de telefo-
nia móvel originadas em redes de em-
presas do mesmo grupo econômico.

 `CAe  dívida da União
10h O PRS 84/2007, que dispõe sobre o 
limite global para o montante da dívi-
da consolidada da União, abre a pauta 
de 14 itens.

 `ORçAMenTO  Relatório
10h30 A Comissão Mista de Orçamento 
analisa relatório da proposta orçamentá-
ria de 2016. Às 13h30, faz reunião de líde-
res e, às 14h30, reunião deliberativa.

 `Ce  nanismo
11h30 Em pauta, o PLS 657/2015, que ins-
titui o Dia Nacional do Combate ao Pre-
conceito às Pessoas com Nanismo.

 `PlenáRiO  Pauta trancada
14h Pauta trancada pela MP 697/2015, 
que libera R$ 950,2 milhões a cinco 
ministérios.

 `CPi dO HSBC  Requerimento
14h30 A CPI do HSBC aprecia 
requerimento.

 `MP 690/2015  Relatório
14h30 Análise de relatório da MP que 
eleva o tributo de produtos eletroeletrô-
nicos e de bebidas quentes.

 `CPi dO FUTeBOl  Requerimentos
15h A CPI analisa requerimentos.

 `MP 696/2015  Órgãos da Presidência
15h Análise de relatório da MP que re-
desenha a estrutura de ministérios e ór-
gãos da Presidência da República.

 `BARRAgenS  Comissão temporária
15h30 Instalação e apresentação do 
cronograma da Comissão Temporária 
da Política Nacional de Segurança de 
Barragens.

 `COngReSSO  Vetos e meta fiscal
19h Na pauta dos senadores e depu-
tados, estão a revisão da meta fiscal 
de 2015, as diretrizes orçamentárias para 
o próximo ano, vetos presidenciais e cré-
ditos adicionais para órgãos públicos.

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 

Comenda Dom Hélder Câmara será entregue amanhã a pessoas que se destacaram na defesa dos 
mais pobres e das minorias. Esta é a sexta edição da homenagem, que é entregue todos os anos

nota pública da Presidência do Senado

O presidente do Senado, Renan 
Calheiros, reitera que suas relações 
com as empresas públicas nunca ul-
trapassaram os limites institucionais. 
O senador já prestou os esclarecimen-
tos necessários, mas está à disposição 

para novas informações, se for o caso. 
O senador acrescenta ainda que nunca 
autorizou, credenciou ou consentiu que 
seu nome fosse utilizado por terceiros.

Assessoria de Imprensa da 
Presidência do Senado Federal

CeSARe de FlO-
RiO lA ROCCA: É 
o criador do 
Centro Projeto 

axé de Defesa e Proteção à 
Criança e ao adolescente na 
Bahia. O projeto visa trans-
formar a história de crianças, 
adolescentes e jovens que 
vivem em situação de ex-
trema pobreza. italiano de 
Florença, ele mora no Brasil 
há 49 anos.

MARiA BeReniCe 
diAS: Nascida 
em Santiago 
(RS). É atual-

mente presidente da Comis-
são Especial da Diversidade 
Sexual do Conselho Federal 
da OaB e vice-presidente do 
instituto Brasileiro de Direito 
de Família. Única gaúcha 
indicada pelo Projeto 1.000 
Mulheres para o Prêmio 
Nobel da Paz 2005.

W e l l i n g T O n 
dAnTAS MAn-
g U e i R A MA R -
qUeS: Nascido 

em aracaju, ele é diretor-
-presidente da Fundação 
Renascer. iniciou na polí-
tica jovem, participando 
do movimento estudantil, 
quando assumiu a presi-
dência do grêmio cultu-
ral do Colégio Estadual 
 atheneu Sergipense.

dOM MOACyR JOSé ViTTi (in MeMORiAM): Foi arcebispo metropolitano de Curitiba. 
Durante seis anos, o religioso trabalhou na Pastoral vocacional e também foi 
conselheiro provincial. Em Roma, foi diretor da Congregação dos Estigmatinos. 
Morreu em 2014, aos 73 anos de idade.

yVOnne BezeR-
RA de MellO: 
F u n d o u  e 
coordena o 

Projeto Uerê, no Complexo 
da Maré, no Rio. O projeto 
é voltado a crianças com 
problemas de aprendiza-
gem devido à violência. Ela 
criou o método de ensino 
Uerê-Mello.

PAdRe PAUlO RO-
BeRTO: Nascido 
em Macapá, 
ele fundou com 

outras pessoas o instituto 
de Câncer Joel Magalhães. 
O religioso participa ati-
vamente de movimentos 
afrodescendentes e há 14 
anos celebra a missa dos 
quilombos no amapá.

gleiCe FRAnCiSCA 
MACHAdO: Fun-
dou e preside 
a associação 

Brasileira do Xeroderma 
Pigmentoso, de apoio àque-
les que sofrem com a doen-
ça de pele — o doente tem 
facilidade para desenvolver 
sardas, manchas e câncer 
de pele.
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Congresso analisa meta fiscal, LDO e vetos
Autorização para o governo fechar 2015 com deficit primário de até R$ 119,9 bilhões é questionada pela oposição. Podem também ser avaliadas verbas extras para órgãos públicos

O CONGRESSO REÚNE-SE 
hoje, às 19h, para votar uma 
pauta que inclui a revisão da 
meta fiscal de 2015, as dire-
trizes orçamentárias para o 
próximo ano, vetos presiden-
ciais e créditos adicionais para 
órgãos públicos.

Depois da análise dos quatro 
vetos que encabeçam a pauta, 
o item seguinte a ser votado 
será o projeto do Executivo 
(PLN 5/2015) que altera a 
meta de resultado primário 
deste ano e autoriza o governo 
a fechar 2015 com deficit pri-
mário de até R$ 119,9 bilhões. 
No ano passado, a meta fiscal 
também foi alterada, mesmo 
com resistência da oposição.

O resultado primário da 
União nos dez primeiros 
meses de 2015 foi deficitário 
em R$ 33 bilhões, ou seja, o 
governo está gastando bem 
mais do que arrecada. a Lei 
de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) em vigor prevê um 
superavit de R$ 55,3 bilhões 
para o governo central, que 
não poderá mais ser atingido 
neste ano. ao longo do ano, 
essa meta foi alterada pelo go-
verno, passando primeiro para 
superavit de R$ 8,7 bilhões e, 
em seguida, para deficit de 
51,8 bilhões.

a alteração na meta, pedi-
da pelo governo após queda 
na receita, foi aprovada pela 
Comissão Mista de Orçamento 
(CMO) no dia 17 de novembro. 
O relatório final permite que 
o Executivo reduza o esforço 
fiscal para ampliar o deficit. 
Com o acréscimo autorizado, o 

deficit pode chegar a R$ 119,9 
bilhões, já incluídos os mais 
de R$ 50 bilhões referentes 
às pedaladas fiscais (mano-
bras contábeis) apontadas 
pelo TCU nas contas públicas 
 federais do ano passado.

Senadores oposicionistas 
comentaram o decreto do 
governo publicado ontem, 
que corta R$ 11,2 bilhões em 
despesas discricionárias ainda 
este ano. alguns chegaram a 
insinuar que esse contingen-
ciamento poderia ser apenas 
uma manobra do governo 
para forçar os parlamentares 
a aprovarem a redução da 
meta fiscal em 2015. Os cortes 
atingem gastos destinados 
ao investimento, à manuten-
ção do funcionamento dos 
órgãos do governo federal, 
pagamento de aluguel, água, 
luz, transporte, passagens e 
diárias, entre outros.

Projeção
Outra questão foi a projeção 

de instituições financeiras para 
a inflação este ano, que subiu 
mais uma vez. a estimativa para 
o Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor amplo (iPCa) 
passou de 10,33% para 10,38%, 
de acordo com o boletim Focus, 
publicação semanal do Banco 
Central. Para 2016, a estimativa 
para o iPCa segue em 6,64%.

De acordo com o projeto da 
LDO para 2016 (PLN 1/2015), 
a meta de superavit primário 
do próximo ano será de R$ 
43,8 bilhões para o conjun-
to do setor público (União, 
estados, Distrito Federal e 

municípios), o equivalente 
a 0,7% do  produto interno 
bruto (PiB). Para a União, será 
de R$ 34,4 bilhões (0,55% do 
PiB), e, para os demais entes 
federados, de R$ 9,4 bilhões 
(0,15% do PiB).

a proposta de meta fiscal 
para 2016, inicialmente, era R$ 
104,5 bilhões para o governo 
federal e R$ 22,2 bilhões para 
estados, Distrito Federal e 
municípios. O próprio governo 
solicitou a redução, feita no 
texto aprovado pela CMO, 
após constatar que a atividade 
econômica não vai se recupe-
rar em curto prazo, com efeitos 
sobre a arrecadação federal.

Créditos adicionais para Presidência da República e 
Ministérios da Justica e da Saúde estão na pauta 

Idade para aposentadoria compulsória, turismo 
rural e programa habitacional serão reavaliados

as matérias orçamentárias só pode-
rão ser votadas depois que o Congresso 
limpar a pauta de vetos presidenciais.  
O veto total ao projeto (PLS 274/2015) 
de José Serra (PSDB-SP), que elevava 
para 75 anos a aposentadoria com-
pulsória dos servidores públicos (vET 
46/2015), é um dos itens previstos.

Em maio, o Congresso promulgou 
a Emenda Constitucional 88, prove-
niente da chamada PEC da Bengala, 
elevando de 70 para 75 anos a idade 
para a aposentadoria compulsória 
dos ministros do Supremo Tribunal 
Federal (STF), dos demais tribunais 
superiores e do Tribunal de Contas da 
União (TCU). Em seguida, a Câmara 
e o Senado aprovaram a extensão do 
novo limite a todo o serviço público.
Dilma Rousseff, no entanto, alegou que 
o tema do PLS 274/2015 é de iniciativa 
privativa do presidente da República.

Também está na pauta o veto parcial 
ao PLC 19/2011, que inclui o turis-
mo rural no conjunto de atividades 
agropecuárias (vET 44/2015). Com 
o projeto, o produtor que explora a 
atividade poderia receber visitantes 
por meio de agências de turismo e 
contar com uma nova fonte de receitas.

De acordo com o governo federal, a 
parte vetada poderia beneficiar certas 
atividades turísticas que, no entender 
do Executivo, não são rurais.

Está ainda na pauta o veto total ao 
PLC 24/2013, que buscava regula-
mentar a profissão de designer (vET 
47/2015). a presidente alegou que a 
proposta era inconstitucional.

Também deve ser analisado o veto 
parcial (vET 45/2015) ao Projeto de Lei 
de Conversão (PLv) 13/2015 (resultante 
da Medida Provisória 679/2015), que 
permite o uso de imóveis da União e dá 
garantia de fornecimento de energia 
elétrica nos Jogos Olímpicos e Para-
límpicos de 2016, no Rio de Janeiro. 

a mudança vetada pela presidente 
Dilma incluía a criação do Programa 
Nacional de Habitação dos Profissionais 
de Segurança Pública no âmbito do 
Minha Casa, Minha vida, com a auto-
rização de linhas de crédito para essa 
categoria de trabalhadores com renda 
superior à do programa. a justificativa 
do veto alega que a proposta criaria um 
subprograma voltado a um segmento 
profissional específico, sem estipular a 
renda dos beneficiários, desvirtuando 
critérios do Minha Casa, Minha vida.

Outros 24 projetos de lei do Congres-
so aguardam votação. Entre eles, o que 
abre crédito especial para o Ministério 
da Justiça, no valor de R$ 120 milhões 
(PLN 18/2015). a maior parte do cré-
dito (R$ 118 milhões) vai servir para a 
contratação de serviços e aquisição de 
equipamentos relacionados à atuação 
das forças policiais durante os Jogos 
Olímpicos e Paralímpicos de 2016.

Outro projeto (PLN 8/2015) libera R$ 
5 milhões para a área de saúde, sendo 
que a maior parte (R$ 3,3 milhões) irá 
para ações do Sistema Único de Saúde 
(SUS) financiadas pelo Fundo Nacional 
de Saúde (FNS) nos municípios de 
Lagoa dos Patos (MG), Caldas Novas 
(GO), Turvelândia (GO) e Bilac (SP). 
Já o PLN 9/2015 destina R$ 6 milhões 
para reforçar a dotação de diversas 
ações. É também para o SUS a maior 
parte dos recursos (R$ 3,6 milhões) que 
serão aplicados em ações nas cidades 
de Camaragibe (PE) e Leopoldina 
(MG) e no Distrito Federal.

Também está na pauta o PLN 
27/2015, que abre crédito suplementar 
de R$ 44,3 milhões em favor da Pre-
sidência da República, da Secretaria 
de Políticas para as Mulheres e da 

Controladoria-Geral da União (CGU). 
Na Presidência, os recursos (R$ 41 mi-
lhões) serão usados para a aquisição 
de equipamentos de tecnologia da 
informação para a Empresa Brasil de 
Comunicação (EBC).

Na Secretaria de Políticas para as 
Mulheres, os recursos (R$ 1,2 milhão) 
serão destinados à aquisição de duas 
unidades móveis para o atendimento 
das mulheres em situação de violência 
no campo e nas florestas. Já na CGU, 
os recursos (R$ 2,2 milhões) serão 
usados na continuidade da constru-
ção dos edifícios-sede do órgão nos 
estados do Rio Grande do Norte e de 
Pernambuco.

Já o PLN 11/2015 abre crédito es-
pecial, no valor de R$ 50 milhões, em 
favor das Justiças Federal, Eleitoral e 
do Trabalho e do Ministério Público 
da União para construção, ampliação 
e aquisição de edifícios. Também na 
pauta está o PLN 15/2015, que abre 
crédito especial para os Ministérios 
da Saúde e do Desenvolvimento Social 
e Combate à Fome, no valor de R$ 1 
milhão. Os recursos são destinados a 
programas e projetos no Rio Grande 
do Norte, na Paraíba e em São Paulo.

Congresso deve terminar análise de vetos em pauta e avaliar a revisão de meta de resultado primário deste ano

Rose de Freitas preside Comissão de Orçamento, que aprovou diretrizes para 2016
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as revistas vexatórias são o 
maior obstáculo para a manu-
tenção do vínculo afetivo dos 
adolescentes que cometeram 
atos infracionais com suas 
famílias. Na avaliação das en-
tidades de direitos humanos 
e dos especialistas que atuam 
na área, a revista vexatória tem 
impacto direto na redução das 
visitas. Porque, por um lado, os 
parentes não querem passar 
pela situação considerada hu-
milhante e, por outro lado, os 
próprios adolescentes pedem 
que eles não os visitem para 
não precisarem passar por ela.

— O primeiro impacto é a 
diminuição do contato com 
a família. Pais e irmãos, prin-
cipalmente, deixam de visitar 
o interno. as mães são as que 
persistem porque, mesmo com 
o pedido dos adolescentes para 
que não apareçam, continuam 
indo — afirma Raquel Lima, 
coordenadora do projeto Prisão 
sem Muros, do instituto Terra, 
Trabalho e Cidadania (iTTC).

Raquel explica que o contato 
com a família é essencial para a 
manutenção do vínculo afetivo 
e para ressocialização dos ado-

lescentes. Nesse estágio do de-
senvolvimento emocional, eles 
precisam do contato familiar 
para amadurecer e saber que 
têm para onde voltar depois 
do cumprimento da medida 
socioeducativa.

Fila de parentes
a subsecretária do Sistema 

Socioeducativo do Distrito Fe-
deral, Maria Conceição Paula, 
ressalta que, em sua maioria, 
os adolescentes que cometem 
atos infracionais têm relações 
conturbadas com a família, 
principalmente com o pai. ao 
ter esse contato reduzido de 
forma significativa durante os 
meses ou anos de internação, 
as relações afetivas ficam ainda 
mais comprometidas.

— Se olharmos uma fila de 
parentes à espera de visitar 
um interno nessas unidades, 
veremos em sua maioria se-
nhoras. Um ou outro homem 
apenas. Em geral, um avó. a 
família não aguenta enfrentar 
as revistas como elas são. Se 
acabassem, conseguiríamos 
ampliar a participação familiar 
[com tias, avós, primos] na 

ressocialização desses jovens 
e teríamos um resultado muito 
mais positivo — argumenta.

a advogada da ONG inter-
nacional Conectas Direitos 
Humanos, vivian Calderoni, 
alerta ainda para outro proble-
ma das revistas íntimas. além 
de os parentes passarem pelos 
procedimentos vexatórios, os 
próprios adolescentes são re-
vistados várias vezes ao dia, a 
cada atividade que fazem fora 
dos quartos.

— Muitas vezes, eles não 
querem mais ir para as ativi-
dades para não passarem por 
esse constrangimento muitas 
vezes num mesmo dia. E isso 
é interpretado como se eles 
fossem vagabundos, que não 
quisessem nem sequer sair das 
camas — diz.

Outra questão das revistas ín-
timas é que é sempre o mesmo 
servidor a acompanhar o menor 
e revistá-lo, o que acaba criando 
um convívio ruim entre as duas 
partes. Maria Conceição admite 
que a situação é constrangedora 
também para os responsáveis 
pela revista, que costumam 
apoiar a adoção de aparelhos 
eletrônicos para substituí-las.

No final do ano passado, o 
Núcleo Especializado de infân-
cia e Juventude da Defensoria 
Pública do Estado de São Paulo 
lançou uma nota de repúdio à 
realização de revista vexatória 
aos visitantes de adolescentes 
custodiados no Sinase. Junto 
à nota, foi criado um abaixo-
-assinado pedindo o fim da 
revista vexatória no sistema 
socioeducativo. Mais de 1,6 mil 
pessoas assinaram.

TiRaR TODa a roupa. agachar-
-se em cima de um pequeno 
espelho. Primeiro de frente, de-
pois de costas. Saltar. a série de 
procedimentos constrangedores 
faz parte da rotina dos familiares 
de quase 20 mil adolescentes 
que cumprem medidas socioe-
ducativas no Sistema Nacional 
de atendimento Socioeducativo 
(Sinase) em todo o Brasil. inde-
pendentemente da idade ou do 
sexo, eles precisam cumprir os 

procedimentos para conseguir 
ver o filho, a filha, o irmão ou 
o neto numa das mais de 300 
unidades de atendimento es-
palhadas pelo país.

Na falta de uma lei que disci-
pline a revista de visitantes no 
Sinase, os familiares que visitam 
os internos são obrigados a se 
sujeitar aos mesmos métodos 
de revista pessoal adotados nas 
prisões. Humilhante e ofensiva, 
condenada na Constituição e 
por entidades judiciárias e de 
direitos humanos, a prática 

ficou conhecida como revista 
vexatória. 

a boa notícia é que ela está 
prestes a ser banida do país.

O Senado aprovou em novem-
bro o Projeto de Lei do Senado 
(PLS) 451/2015, que acaba com 
a revista vexatória dos visitantes 
das unidades de internação do 
Sinase. Enviada para a Câmara 
dos Deputados, a proposta 
acrescenta à Lei 12.594/2012, 
que instituiu o sistema, dispo-
sitivos disciplinando a revista 
pessoal obrigatória para acesso 
às unidades de internação.

Tratamento desumano
O texto proíbe qualquer 

forma de “desnudamento ou 
introdução de objetos na pes-
soa, tratamento desumano ou 
degradante” e determina que 
a revista será feita com uso 
de equipamentos eletrônicos, 
como detectores de metais e 
aparelhos de raios X. 

Para o autor do projeto, sena-
dor Eduardo amorim (PSC-SE), 
a lei será um instrumento capaz 
de inibir a revista vexatória.

— Esse procedimento afeta 
a dignidade da pessoa, na 
medida em que a submete a 
procedimentos extremante 
humilhantes, incluindo posi-
ções desconcertantes e até a 
manipulação de órgãos genitais 
— lamenta o senador.

Em 2006, uma inspeção feita 
pela Ordem dos advogados do 
Brasil (OaB) em unidades de 
internação de 22 estados e do 
Distrito Federal apontou que 
apenas três estados não ado-
tavam revista vexatória: Bahia, 
Ceará e Santa Catarina. Nestes 
dois últimos, as famílias não 
eram revistadas, mas os internos 
sim, após as visitas.

Desde então, pelo menos em 
dez estados foram editadas 
normas disciplinando as revis-
tas em visitantes de presídios 
e unidades socioeducativas, 
banindo as práticas vexatórias. 

Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina, São Paulo, Minas 
Gerais, Rio de Janeiro, Espírito 
Santo, Goiás, Mato Grosso, Pa-
raíba e amazonas têm alguma 
legislação sobre a questão, mas, 

mesmo assim, a revista continua 
sendo a prática mais comum.

No Rio de Janeiro, os depu-
tados estaduais derrubaram os 
vetos do governador Luiz Fer-
nando Pezão às propostas apro-
vadas na assembleia legislativa 
que extinguiram, nos presídios 
e no sistema socioeducativo, o 
desnudamento, o agachamento 
sobre espelho e a inspeção anal e 
vaginal de familiares em dias de 
visita. Para evitar que as revistas 
persistissem nos sistema, os 
parlamentares também entre-
garam ao governo fluminense 
um cheque no valor de R$ 19 
milhões para compra de 33 

scanners corporais.
O senador Eduardo amorim 

explica, porém, que a compra 
de equipamentos é a melhor so-
lução para substituir as revistas 
a visitantes, mas não é a única.

— Se não há orçamento para 
adquirir esses equipamentos, a 
revista manual pode ser a regra. 
Todavia, o desnudamento fica 
expressamente proibido — es-
clarece.

a revista manual está prevista 
no PLS 451/2015. Ela pode ser 
adotada, por exemplo, no caso 
de a pessoa ter problemas de 
saúde que a impeçam de se 
submeter a determinados equi-

pamentos de revista eletrônica 
ou no caso de a revista eletrônica 
apontar a suspeita de porte ou 
posse de objetos proibidos.

Sala separada
Para assegurar que não haja 

excessos, a relatora do projeto na 
Comissão de Constituição e Jus-
tiça (CCJ), senadora ana amélia 
(PP-RS), incluiu uma emenda no 
texto definindo o que é revista 
manual e reforçando a proibição 
do desnudamento e das mano-
bras constrangedoras. 

Com a emenda, o texto define 
revista manual como “inspeção 
realizada mediante contato 

físico da mão do agente público 
competente sobre a roupa da 
pessoa revistada, sendo veda-
dos o desnudamento total ou 
parcial, o uso de espelhos e os 
esforços físicos repetitivos, bem 
como a introdução de quaisquer 
objetos nas cavidades corporais 
da pessoa revistada”.

O projeto esclarece ainda os 
procedimentos sobre revista 
manual, que terá de ser feita por 
servidor habilitado e do mesmo 
sexo da pessoa revistada, de 
forma individual. Caso a pessoa 
a ser revistada assim o deseje, 
poderá ser realizada em sala 
apropriada apartada do local 
da revista eletrônica e sem a 
presença de terceiros.

— Esse projeto chega em boa 
hora. a revista vexatória viola 
o principio da dignidade da 
pessoa humana e dificulta que 
o adolescente tenha acesso à 
convivência familiar e comuni-
tária. além disso, os scanners e 
essas outras formas de inspeção 
são muito mais adequadas — 
afirma a senadora.

ana amélia cita ainda uma 
recomendação do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) que 
condena a prática e uma reso-
lução do Conselho Nacional de 
Política Criminal e Penitenciária 
que veda a realização de revista 
vexatória, substituindo-a pelo 
uso de equipamentos eletrô-
nicos. 

além disso, a própria le-
gislação do Sinase proíbe a 
submissão dos adolescentes à 
situação mais gravosa do que 
seria submetido um adulto nas 
mesmas condições.

Nas seis unidades de inter-
nação de Brasília, a revista com 
desnudamento e agachamento 
é adotada por mera falta de uma 
norma específica para revista 
no Sinase. É o que explica a 
subsecretária do Sistema Socio-
educativo do Distrito Federal, 
Maria Conceição Paula. Ela 
acredita que a aprovação do 
PLS 451/2015 no Congresso 
preencherá essa lacuna e re-
solverá o problema.

a subsecretária garante que 
há, sim, formas alternativas de 
revista dos familiares. O uso de 
aparelhos de raios X e de scan-
ners corporais é a principal op-
ção, mas não necessariamente 
a única. Revistas manuais e 
humanizadas poderiam ser 
suficientes.

Maria Conceição reforça que 
o fim da revista vexatória não 
compromete a segurança das 
unidades de internação. Ela 
dá como exemplo um levan-
tamento da Defensoria Pública 
do Estado de São Paulo que 
revelou que, após a realização 
de 3,4 milhões de revistas ín-
timas vexatórias em presídios 
ao longo de 2012, em apenas 

0,013% foram encontrados 
aparelhos celulares e em 0,01% 
foram achados entorpecentes. 
Nenhuma arma foi encontrada. 
Nas revistas em unidades so-
cioeducativas, as apreensões 
foram ainda menores, chegan-
do próximo a zero.

Estatísticas
Em Goiás, a revista vexatória 

foi extinta em 2012, e os pro-
cedimentos passaram a ser 
feitos por meio de detectores de 
metal, com agentes penitenci-
ários capacitados para o novo 
modelo. Dados da Secretaria 

de Estado da administração 
Penitenciária e Justiça mostram 
que, nos três anos de revista hu-
manizada, não houve aumento 
no número de apreensões.

a subsecretária afirma ainda 
que o Distrito Federal já tem um 
projeto de compra de equipa-
mentos com recursos do Con-
selho dos Direitos da Criança 
e do adolescente. O processo, 
no entanto, é demorado.

— Se a lei sair, tudo ficará mais 
fácil — diz Maria Conceição.

O consultor legislativo do 
Senado Tiago ivo Odon, es-
pecialista na área de direito 

penal e penitenciário, também 
afirma que o fim das revistas 
íntimas não vai comprometer 
a segurança das unidades. Em 
sua opinião, as vistorias pelos 
detectores de metal e pelos 
aparelhos de raios X são bem 
completas — o PLS 451/2015 
prevê que até os funcionários 
das unidades de internação 
devem passar por essa revista, 
seja por meio de aparelho, seja 
manual.

— O ideal é que a unidade 
tenha o equipamento. Não 
tendo, a revista manual vai 
depender também de quem 
está fazendo a revista. Pode ser 
que haja uma brecha e um risco 
de comprometer a segurança, 
mas aí estamos diante de dois 
bens jurídicos em conflito: de 
um lado, a privacidade da pes-
soa; do outro, a segurança. O 
projeto tenta de alguma forma 
resolver essa proporcionalida-
de — pondera.

ao chegar à Câmara, o PLS 
451/2015 deve ser apensado 
ao PL 404/2015, da deputada 
Luiza Erundina (PSB-SP), que 
também pede o fim das revistas 
vexatórias no Sinase.

além do PLS 451/2015, 
recém-aprovado, o Senado 
aprovou no ano passado ou-
tro projeto de lei que proíbe a 
revista vexatória em presídios 
do país. O PL 7.764/2014, da 
ex-senadora ana Rita, está na 
Comissão de Segurança Pública 
da Câmara, sob a relatoria do 
deputado João Campos (PSDB-
GO), que promete levar a pro-
posta ao Plenário neste ano.

Para a advogada da ONG Co-
nectas, vivian Calderoni, o país 
se encontra em um movimento 
para banir a prática, mas cabe 
ao Congresso Nacional acelerar 
esse processo, padronizando o 
procedimento em todo o Brasil 
por meio de uma lei federal. 

Maus-tratos
Organismos internacionais 

como a Organização das Nações 
Unidas (ONU) e a Organização 
dos Estados americanos (OEa) 
já consideram a revista vexató-

ria uma prática de maus-tratos 
e até um caso de tortura, a de-
pender do grau de exposição 
da pessoa.

O fim da prática também 
ganhou o apoio da Rede de 
Justiça Criminal, composta 
pela Conectas, pela associação 
pela Reforma Prisional, pelo 
instituto de Defensores de Di-
reitos Humanos, pelo instituto 
de Defesa do Direito de Defesa, 
pelo instituto Sou da Paz, pelo 
instituto Terra, Trabalho e Ci-
dadania, pela Justiça Global e 
pela Pastoral Carcerária. 

O Conselho Episcopal Pasto-
ral, que é ligado  à Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB), divulgou uma nota 
reprovando a revista vexatória 
nos presídios.

No ano passado, as entidades 
lançaram a campanha Pelo 
Fim da Revista vexatória, com 
relatos de parentes dos presos 
e estatísticas sobre a prática.

Projeto proíbe revista 
vexatória de visitante de 
jovem infrator internado
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Alternativas são aparelho de raios X e inspeção manual “humanizada” Por causa da humilhação, familiares deixam de visitar adolescentes

Já aprovadas no Senado, duas 
propostas dependem da Câmara

PlS 451/2015 (projeto sobre revista 
pessoal nas unidades do Sinase)
http://bit.ly/PLS451-2015

Pl 7764/2014 (projeto sobre 
revista pessoal em presídios)
http://bit.ly/PL7764-2014

Saiba mais

Veja todas as edições do Especial Cidadania em www.senado.leg.br/especialcidadania

Senadores aprovaram proposta neste mês e a enviaram para a Câmara. Segundo texto, familiares que visitam adolescentes que cumprem 
medidas socioeducativas não podem mais ser obrigados a tirar a roupa e submeter-se a procedimentos constrangedores de revista antes da visita

Adolescentes internos da Fundação Casa (antiga Febem), em São Paulo: revista vexatória inibe as visitas dos familiares

Paola Lima

 Assista ao vídeo da Agência Senado sobre a necessidade de 
extinguir as revistas vexatórias: http://bit.ly/revistavexatoria

Exame de projeto da ex-senadora Ana Rita precisa ser acelerado, diz Vivian Calderoni

Para Amorim, autor do projeto que proíbe revista vexatória, medida afeta a dignidade

A subsecretária Maria da Conceição Paula, do DF, diz que revista manual bastaria
Raquel Lima, do projeto Prisão sem 
Muros, diz que vínculo afetivo é essencial
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Projeto de lei reduz preço de tarifas de celular
Comissão faz hoje audiência pública sobre proposta que acaba com cobrança de roaming, taxa extra aplicada quando o cliente usa o telefone fora da área de registro da linha

a PE Di D O DE vanessa 
 Grazziotin (PCdoB-aM), a 
Comissão de Meio ambiente, 
Defesa do Consumidor e Fis-
calização e Controle (CMa) 
fará hoje, às 14h30, uma au-
diência pública para debater 
o Projeto de Lei da Câmara 
(PLC) 129/2015, que proíbe 
a cobrança de adicional por 
chamada feita ou recebida 
fora da área de registro do ce-
lular (roaming). a senadora é 
relatora da proposta na CMa.

vanessa se diz convencida 
da importância da proposta, 
mas pede o debate em atenção 
a manifestações de parlamen-
tares e representantes do setor. 
Ela lembrou que o Senado 

aprovou no último dia 11 o 
PLS 85/2013, de valdir Raupp 
(PMDB-RO), projeto de igual 
teor que seguiu para a Câmara 
dos Deputados.

Para a discussão da proposta 
na CMa, foram convidados o 
autor do PLC 129/2015, de-
putado Chico Lopes (PCdoB-
CE), e representantes da 
agência Nacional de Tele-
comunicações (anatel), da 
associação Brasileira de Te-
lecomunicações (Telebrasil) 
e do instituto Brasileiro de 
Estudo e Defesa das Relações 
de Consumo (ibedec).

Telmário apoia ação do 
Judiciário pró-mulheres

Ângela defende linha 
de energia de Tucuruí

Hélio José celebra Dia 
do Evangélico no DF Texto facilita 

quitação de 
boleto vencido 

Telmário Mota (PDT-RR) destacou 
ontem o início da terceira etapa da 
campanha Justiça pela Paz em Casa, 
proposta pela ministra do Supremo 
Tribunal Federal Cármen Lúcia. a 
iniciativa, disse o senador, foi adotada 
nesta semana pelo Poder Judiciário 
de Roraima.

Ele explicou que a campanha prevê 
a agilização no julgamento de casos de 
violência contra as mulheres.

— Entre as atividades, além das au-
diências no Palácio da Justiça, haverá 
o lançamento da cartilha Em Briga de 
Marido e Mulher, Nós Metemos a Colher.

Telmário lembrou que o Mapa da 
Violência 2015 indica que em Roraima 
o número de assassinato de mulheres 
cresceu 500% entre 2003 e 2013.

Ângela Portela (PT-RR) 
anunciou a liberação da 
carta de anuência da 
Fundação Nacional do 
Índio (Funai), permitindo 
que as obras de constru-
ção do Linhão de Tucuruí cruzem 123 
quilômetros da terra indígena waimiri-
-atroari, em Roraima. agora só falta o 
licenciamento ambiental ser concedido 
pelo ibama, disse. O linhão beneficiará 
o estado que, segundo a senadora, não 
pode permanecer de fora do Sistema 
interligado Nacional. 

— a energia de Guri [complexo hidre-
létrico situado na venezuela] já não é 
mais suficiente. as nossas termelétricas 
são energia cara, poluente e que não 
atende a nossa necessidade. 

O Dia do Evangélico, 
comemorado ontem 
no Distrito Federal, foi 
saudado por Hélio José 
(PSD-DF), que ressaltou 
a importância da igreja 
evangélica para a sociedade atual.

Segundo o senador, “neste momento 
em que valores como a solidariedade, 
a fraternidade e o senso de dever têm 
dado lugar a um individualismo sem 
precedentes, a igreja evangélica tem se 
destacado como uma força que se opõe 
à pressão desagregadora, oferecendo 
esperança, fé e redenção e valorizando 
a família”. 

— assim, o movimento evangélico 
tem sido capaz de atrair novos adeptos, 
numa escala inédita no Brasil — disse.

Pagamento de boleto venci-
do poderá passar a ser feito em 
qualquer banco. É o que prevê 
substitutivo de Reguffe (PDT-DF) 
ao PLS 138/2009, de antonio Carlos 
valadares (PSB-SE), que pode ser 
votado hoje na Comissão de Meio 
ambiente, Defesa do Consumidor 
e Fiscalização e Controle (CMa).

O texto determina que o emissor 
do boleto deve oferecer a possi-
bilidade de gerar uma segunda 
via atualizada, quando vencido, e 
assegurar que o novo boleto possa 
ser pago em qualquer banco.

A Comissão de Infraestrutura durante votação, no início do mês, de outro projeto sobre roaming que agora está na Câmara

Comissão de Orçamento faz audiência 
com o TCu sobre fiscalização de obras 

Medida que eleva tributos de bebidas e 
eletrônicos continua a ser analisada hoje

a Comissão Mista de Orçamento 
(CMO) realiza audiência pública ama-
nhã, às 17h, com órgãos e entidades 
responsáveis pela fiscalização de obras 
total ou parcialmente financiadas com 
dinheiro público.

O objetivo é que os participantes 
do debate possam expor as medidas 
saneadoras já tomadas e as razões 
pelas quais consideram que obras sob 
sua responsabilidade não devam ser 
paralisadas.

O presidente do Tribunal de Contas 
da União (TCU), aroldo Cedraz; o 

secretário nacional de Transporte e 
da Mobilidade Urbana do Ministério 
das Cidades, Dario Rais Lopes; e o 
secretário nacional de Esporte de alto 
Rendimento do Ministério do Esporte, 
Ricardo Leyser, foram convidados 
para o encontro, que atende a Lei 
13.080/2014 (LDO/2015).

a solicitação para a realização do 
debate é do coordenador do Comitê 
de avaliação das informações sobre 
Obras e Serviços com indícios de ir-
regularidades Graves (COi), deputado 
Zé Geraldo (PT-Pa).

a comissão mista responsável pela 
análise da medida provisória que 
eleva tributos para bebidas e produtos 
eletrônicos continua hoje a analisar o 
relatório de Humberto Costa (PT-PE).

O relator optou por adiar para 2016 
o aumento na cobrança do imposto 
sobre Produtos industrializados (iPi) 
para as bebidas quentes (cachaça, 
vinho, uísque, vodca, rum, dentre 
outras), estabelecido na MP 690/2015. 
a medida passará a valer a partir de 1º 
de janeiro do ano que vem.

Pelo texto original, a elevação dos 

tributos ocorre já em 1º de dezembro 
deste ano.

a MP 690 acaba com a isenção do 
PiS-Pasep e da Cofins concedida a 
produtos eletrônicos pela Lei do Bem 
(Lei 11.196/2005), como computado-
res, smartphones, roteadores e tablets.

O texto altera a tributação sobre o 
faturamento obtido com direitos de 
autor, imagem, nome, marca ou voz.

O objetivo do governo é aumentar 
a arrecadação e, com as mudanças, 
estima aumento da receita de R$ 8,32 
bilhões no ano que vem.
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alvaro Dias 
( P S D B - P R ) 
cobrou ontem 
a aprovação 
de propostas 
que auxiliam o 
combate à cor-
rupção, mas que aguardam 
votação no Congresso.

Ele citou a proposta de 
emenda constitucional, já 
aprovada no Senado e em 
tramitação na Câmara, que 
torna automática a perda de 
mandato parlamentar nas hi-
póteses de improbidade admi-
nistrativa ou condenação por 
crime contra a  administração 
pública.

O senador também cobrou a 
aprovação do projeto sugerido 
pelo juiz Sergio Moro, que 
julga os crimes da Operação 
Lava-Jato, para que a deten-
ção do réu ocorra logo após o 
julgamento de segundo grau, 
desde que os antecedentes 
e a gravidade do crime o 
 recomendem.

acir  Gurgacz 
(PDT-RO) afir-
m o u  q u e  o 
Congresso  não 
pode deixar de 
aprovar o Orça-
mento de 2016.

Ele lembrou que amanhã 
será votado na Comissão Mista 
de Orçamento o relatório dele 
de receitas da proposta orça-
mentária do ano que vem que, 
segundo disse, está enxuto, 
não cria receitas fictícias, no-
vos impostos ou aumenta os 
que já existem.

O senador explicou que é 
contra a recriação da CPMF 
e que a solução para a reto-
mada do crescimento está na 
redução dos juros.

— Se nós estamos falando de 
uma CPMF que vai nos trazer 
R$ 32 bilhões de receitas, se 
nós baixarmos a taxa Selic 
apenas em 3 pontos percentu-
ais, o que é muito pouco para 
baixarem, já supera toda a ar-
recadação da CPMF — refletiu.

Gladson Ca-
meli (PP-aC) 
manifestou pre-
ocupação com 
a proposta de 
corte nas verbas 
do Sistema S. a 
seu ver, a medida tem elevado 
custo social. Segundo dados 
apresentados pelo senador, 
o corte constitui risco para a 
eficiência dos serviços presta-
dos pelas entidades e ameaça a 
sobrevivência do sistema. En-
tre as consequências do corte 
de verbas, Gladson destacou a 
redução nas vagas no ensino 
profissionalizante e a demis-
são de 30 mil trabalhadores 
do próprio Sistema S. 

O senador chamou a atenção 
para vários investimentos em 
educação e lazer no acre que 
serão suspensos ante a ameaça 
dos cortes e lamentou que 
5 mil alunos possam perder 
vagas no ensino básico.

— Defender o Sistema S é 
uma prioridade absoluta.

ana amélia 
(PP-RS) clas-
sificou ontem 
como dramá-
tica a decisão 
do governo de 
cortar mais R$ 
10 bilhões do Orçamento 
deste ano, mesmo que isso 
seja uma manobra para forçar 
o Congresso a aprovar logo a 
proposta orçamentária que 
reduz a meta fiscal de 2015.

ana amélia afirmou ser 
grave o reconhecimento de um 
rombo de R$ 12,7 bilhões nas 
contas públicas em outubro, o 
pior desde 1997. Para a sena-
dora, isso revela uma situação 
catastrófica no âmbito da ad-
ministração financeira federal.

— isto é dramático. R$ 10 
bilhões significam que o gover-
no vai cortar a luz, vai cortar 
a água, aluguéis, viagens, vai 
cortar tudo, vai cortar o cus-
teio. É uma situação absoluta-
mente preocupante — disse a 
senadora.

Reguffe (PDT-
DF) anunciou 
que vai votar 
contra o projeto 
de lei que revê a 
meta fiscal do 
governo fede-
ral, baixando o superavit de 
R$ 55,3 bilhões para um deficit 
de R$ 119,9 bilhões.

— Se é pra revisar, para quê 
meta fiscal? — questionou o 
senador.

Ele lembrou que com a Lei 
de Responsabilidade Fiscal, 
aprovada em 2000, começou 
a haver um controle maior nos 
gastos públicos, evitando que 
um governo gastasse de forma 
exagerada e deixasse a conta 
para os futuros governantes. 

— Não tenho como concor-
dar com isso: uma meta de 
superavit de 55,3 bilhões de 
reais vai virar um déficit de 
119,9 bilhões de reais. E quem 
vai pagar? O contribuinte, 
aquele que paga impostos 
nesse país — afirmou.

a MEDiDa PROviSóRia 
(MP) 693/2015, que prevê 
benefícios fiscais para as dis-
tribuidoras de energia elétrica 
durante os Jogos Olímpicos e 
Paralímpicos de 2016, no Rio, 
será debatida em audiência 
pública nesta quinta-feira na 
comissão mista que analisa a 
proposta.

a MP 693 também concede 
isenção da Taxa de Fiscalização 
de Produtos Controlados pelo 
Exército para treinamentos e 
competições aos atletas, ao Co-
mitê Olímpico internacional 
(COi), ao Comitê Paralímpico 
internacional, às federações 
esportivas internacionais 
e aos comitês olímpicos e 

 paraolímpicos nacionais.
O gerente-geral de Relações 

institucionais do Comitê 
Olímpico Brasileiro (COB), 
vitorio Mendes de Moraes, 
e o diretor técnico da Confe-
deração Brasileira de Clubes, 
Lars Grael, foram convidados 
para o debate.

a medida provisória também 
permite a auditores e analistas 
da Receita Federal portar arma 
própria ou do órgão, mesmo 
fora de serviço, quando existir 
a possibilidade de ameaça a 
sua integridade física ou de 
sua família em decorrência do 
trabalho, desde que a ameaça 
seja registrada na polícia.

Segundo o governo, 87% dos 

atentados e ameaças ocorrem 
fora do horário de serviço, na 
ausência de proteção policial. 
O risco é maior para os crimes 
aduaneiros, como contraban-
do, tráfico de drogas e pirataria.

Também devem participar 
da audiência pública repre-
sentantes dos sindicatos dos 
funcionários da Receita Fe-
deral, da Federação Nacional 
das associações de Oficiais de 
Justiça avaliadores Federais, 
do Sindicato Nacional dos 
auditores Fiscais do Trabalho 
e da associação Nacional dos 
auditores Fiscais da Receita.
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Comissão discute MP que 
garante energia para Rio 2016
Medida provisória prevê benefícios para distribuidoras de eletricidade durante Olimpíadas e 
também libera porte de arma para auditor da Receita. Audiência pública ocorrerá nesta quinta-feira 

Audiência deve debater o consumo de energia nos jogos, que vão ter abertura e encerramento realizados no Maracanã

as bibliotecas públicas po-
dem ser obrigadas a implantar 
programas que facilitem o 
acesso de pessoas com defi-
ciência visual aos computa-
dores. É o que determina o 
PLS 138/2014, que a Comis-
são de Educação, Cultura e 
Esportes (CE) vai examinar 
hoje, às 11h30. O projeto de 
Ciro Nogueira (PP-Pi) prevê a 
implantação desses softwares 
nas cidades com mais de 50 
mil habitantes. 

O senador argumenta que 
os livros editados em braile e 
acompanhados de versão em 
áudio já não são suficientes 
para promover a igualdade 
de acesso. Ele observa que “o 
desenvolvimento vertiginoso 
dos meios tecnológicos de 
informação privilegia quem 
pode manejar computado-
res e que as pessoas com 
deficiência visual não podem 
ficar ao largo desse processo”.  

a  proposta estabelece que as 
bibliotecas devem reservar es-
paços exclusivos com mesas, 
cadeiras e teclados específicos 
para uso de pessoas com 
 deficiência visual.

O relator, Romário (PSB-RJ), 
é favorável à proposta. Para o 
senador, as bibliotecas públi-
cas podem ser importantes 
aliados, ao lado dos sistemas 
de educação, na promoção da 
acessibilidade digital das pes-
soas com deficiência visual. 
Se aprovado, o projeto segue 
para a Comissão de Direitos 
Humanos (CDH), em decisão 
terminativa.

a CE deve analisar ainda 
o projeto que determina a 
participação do Conselho 
Federal de Medicina nas 
avaliações dos cursos da 
área (PLS 312/2015) e o que 
regulamenta a profissão de 
instrumentador cirúrgico 
(PLC 75/2014).

Dentro das atividades da 
9ª Semana de valorização 
da Pessoa com Deficiência, a 
Comissão de Educação (CE) 
faz amanhã, às 10h, audiência 
pública sobre as possibilida-
des de inclusão de pessoas 
com deficiência na educação 
profissional. 

O debate foi requerido pelo 
presidente da CE, Romário 
(PSB-RJ), e foram convidados 
os doutores em educação 

Loni Elisete Manica e Geral-
do Caliman e o professor de 
software leitor de tela valter 
Júnior de Melo.

a audiência terá tradução 
simultânea para a língua 
brasileira de sinais (Libras) 
e será interativa, por meio 
do Portal e-Cidadania e do 
alô Senado.

Alvaro quer pauta 
anticorrupção 
aprovada no Senado

Gurgacz chama de 
enxuto o relatório 
do Orçamento 2016

Gladson lamenta 
cortes de verbas 
do Sistema S

Ana Amélia: cortes 
do governo são 
“dramáticos”

Reguffe anuncia 
voto contrário à 
nova meta fiscal

Bibliotecas podem ser obrigadas 
a ter softwares de acessibilidade

inclusão de deficientes no ensino 
profissional é tema de audiência

  Veja na pág. 2 como acompanhar 
a audiência e participar dela
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a vaLORiZaçãO Da adminis-
tração tributária e da carreira 
de auditor fiscal foi reivindica-
da ontem por participantes de 
audiência pública na Comissão 
de Direitos Humanos (CDH). 
a intenção é conquistar apoio 
legislativo para aprovar propos-
tas que consolidem as funções 
do fisco como atividade essen-
cial ao Estado, inclusive com 
outorga de garantias especiais 
aos membros da carreira, na 
condição de autoridades tri-
butárias.

Para atuar com indepen-
dência, sem pressões, os 
auditores passariam a contar 
com prerrogativas similares 
às dos juízes. Não poderiam, 
por exemplo, perder a função 
senão por decisão judicial 
definitiva, nem ser removidos 
das unidades em que estejam 
formalmente atuando por 
mero arbítrio dos superiores. 
as medidas incluiriam ainda 
aumento no padrão de ganhos, 
que lançariam a carreira aos 
maiores níveis da pirâmide 
salarial do serviço público.

a audiência foi proposta e 
dirigida por Paulo Paim (PT-
RS), que preside a CDH. Um 
dos participantes foi o diretor 
do Sindifisco Nacional, Wagner 
Teixeira vaz, que responde 
pela área jurídica da entidade. 
Segundo ele, a Receita Federal  
é responsável por 98% da ar-
recadação da União, cabendo 
apenas 2% ao resultado da 
Procuradoria da Fazenda da 
União e à advocacia-Geral 
da União. No plano nacional, 
disse, 70% da arrecadação 
tributária resulta do trabalho 
do fisco federal, sendo os 30% 
restantes por ação dos estados 
e dos municípios.

— apesar desse desempe-
nho, a Receita Federal e os 
auditores são desvalorizados 
na comparação com demais 
órgãos e carreiras, mesmo 
sendo responsável pela ma-
nutenção de todas — criticou.

O presidente do Conselho 
Executivo da associação Na-
cional dos auditores Fiscais 
da Receita Federal do Brasil 
(anfip), vilson antonio Rome-
ro, salientou o papel da Receita 
na manutenção dos principais 
programas de seguridade so-
cial, como aposentadorias e 
pensões, seguro-desemprego 
e ações do Sistema Único de 
Saúde e do Bolsa-Família.

— Nosso desafio é vencer 
a imagem negativa, o olhar 
da sociedade que vincula a 
administração tributária a co-
brança, burocracia e, eventu-
almente, propina — afirmou.

Uma das proposta de inte-
resse dos auditores federais, 
e também dos auditores do 
trabalho, é a PEC 102/2015, 
em análise na Câmara dos 
Deputados, que  fixa o subsí-
dio desses profissionais em 
90,25% do subsídio de mi-
nistro do Supremo Tribunal 
Federal. ao mesmo tempo, 
eles reivindicam a inclusão 
de emenda à PEC 62/2015, 
do Senado, que acaba com 
as vinculações salariais no 
setor público. O objetivo da 
emenda é excluir os auditores 

dos efeitos dessa proposta.
— a valorização da Receita 

e dos auditores tangencia a 
remuneração, não é corporati-
vismo — afimou Wagner vaz.

Lei Orgânica
Os auditores citam ainda 

a PEC 186/2017, que obriga  
União, estados e municípios 
a apresentarem projetos para 
instituir em suas respectivas 
circunscrições a Lei Orgânica 
do Fisco (LOF), para organizar 
a estrutura das administrações 
tributárias e as carreiras de 
auditores. Em qualquer caso, 
cobram que seja assegurada 
aos membros da carreira a 
condição de autoridade fiscal.

Querem também a manu-
tenção do artigo 42 do Código 
Tributário Nacional (CTN), 
que atribui à autoridade admi-
nistrativa fiscal a competência 
para lançar o crédito tributário 
e, quando for o caso, propor a 
aplicação da penalidade cabí-
vel. Também cobram a rejeição 
de iniciativa que vise a incluir 
a carreira de auditoria no re-
latório da reforma tributária.

Paim pediu que todas as 
reivindicações fossem sinteti-

zadas num único documento, 
comprometendo-se a dialogar 
com colegas. O senador desta-
cou o papel que os auditores 
exercem no combate à so-
negação de impostos, fontes 
dos recursos que garantem as 
políticas públicas.

— É uma causa nobre. aquilo 
que é do povo e que tem de ser 
arrecadado, tem que ir para o 
povo — afirmou.

Representando a Receita 
Federal, o coordenador-geral 
de gestão de pessoas do ór-
gão, Francisco Lessa Ribeiro 
Júnior, falou que, apesar 
do momento de crise que o 
país vive, a remuneração dos 
auditores fiscais precisa ser 
compatível com a relevância 
da instituição.

— Trabalhamos em pro-
postas de recomposição dos 
atuais subsídios e na identifi-
cação de alternativas típicas 
das carreiras fiscais, como um 
bônus tributário e aduaneiro.

Ribeiro Júnior ainda pediu 
mudança do Regimento inter-
no da Receita para desconcen-
trar a competência decisória, 
nomeação de auditores apro-
vados no último concurso e 

solução de pendências, como 
a indenização para quem 
trabalha nas fronteiras e a 
campanha salarial.

Corrupção
O vice-presidente de outra 

associação de auditores da 
Receita Federal do Brasil, a 
Unafisco, Kleber Cabral, res-
saltou a importância do órgão 
para as operações policiais que 
investigam a corrupção no 
Brasil. Ele citou um estudo do 
Fórum de Segurança Pública 
do Brasil, patrocinado pelo 
Ministério Público da União, 
que indica a Receita como 
a segunda principal fonte 
de informação que motiva a 
abertura de inquéritos policiais 
de corrupção. Cabral também 
citou os problemas que des-
motivam os auditores fiscais, 
como o contingenciamento 
de despesas, a concentração 
de poder nos chefes de unida-
de, a longa permanência dos 
mesmos servidores em cargos 
de chefia e a deficiência de au-
ditores na área da fiscalização, 
entre outros.

Como resposta a situações 
de risco a que os auditores se 
expõem no exercício de suas 
funções, os auditores querem 
ainda aprovação e projeto de 
lei que lhes conceda porte de 
arma. a medida foi defendida, 
entre outros, pelo represen-
tante da Federação Nacional 
dos Fiscos Estaduais e Distrital 
(Fenafisco), Guilherme Fre-
derico Pedrinha de azevedo. 
Ele citou o caso dos fiscais do 
trabalho assassinados durante 
fiscalização em fazendas da 
cidade goiana de Unaí.

Maria aparecida Lacerda e 
Melloni, da Federação Brasilei-
ra de associações de Fiscais de 
Tributos Estaduais (Febrafite), 
também reforçou a cobrança 
pela aprovação de projetos 
destinados à valorização das 
carreiras do Fisco nas diferen-
tes esferas federativas.

Auditores fiscais cobram valorização da carreira
Participantes de debate na Comissão de Direitos Humanos pediram aprovação de propostas que consolidam as atividades da administração tributária como essenciais ao Estado

Guilherme de Azevedo, Kleber Cabral, Francisco Lessa Júnior, Paulo Paim, Maria Aparecida Meloni, Vilson Romero e Wagner Vaz
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José Medeiros 
(PPS-MT) disse 
ontem em Plenário 
que a temporada 
de chuvas agrava 
a incidência dos 
casos de dengue e outras 
epidemias no país pro-
vocadas pelo mosquito 
Aedes aegypti.

O senador informou 
que Mato Grosso tem 
sido atingido pelo tipo 
1 da dengue e que a 
população está mais 
vulnerável à doença. 

Mais de 22 mil casos 
foram notificados no 
estado desde janeiro, o 

que representa 
aumento de 21% 
em comparação 
com o mesmo 
período do ano 
passado.

José Medeiros lembrou 
que a eliminação de 
locais onde há acúmulo 
de água ainda é a prin-
cipal ação de combate à 
doença.

— aquele pneu velho, 
aquele copinho de café 
que às vezes fica no 
quintal, a lata de cerveja 
pode ser responsável 
pela morte do ente que-
rido — advertiu.

Humberto Costa 
(PT-PE) considera 
preocupante o sur-
to de microcefalia 
que já fez mais de 
600 vítimas em seu 
estado. Para ele, a situa-
ção de crise, que levou 
Pernambuco a decretar 
estado de emergência, 
demanda aumento das 
responsabilidades no 
combate ao mosquito 
transmissor do vírus que 
causa a doença e o envol-
vimento da sociedade. O 
senador ressaltou que os 
governos são incapazes 
de enfrentar o desafio 

sem apoio da po-
pulação:

— O Aedes ae-
gypti mata e é 
preciso um in-
tenso trabalho de 

todos nós para evitar que 
ele nasça e reproduza. 
Somos todos responsá-
veis uns pelos outros.

Para Humberto, que é 
médico, a descoberta da 
relação entre microcefa-
lia e o zika vírus impõe o 
desafio de trabalhar con-
tra a infecção. O senador 
cumprimentou o gover-
no federal pelo apoio às 
famílias infectadas.

Paulo Paim (PT-RS) 
lembrou ontem a pas-
sagem do Dia do Enge-
nheiro e do Técnico de 
Segurança do Trabalho, 
comemorado em 27 de 
novembro. Ele ressal-
tou a importância dos 
profissionais para evitar 
acidentes.

O senador disse conhe-
cer de perto os potenciais 
prejuízos que podem 
ser gerados quando os 
trabalhadores atuam em 
ambientes inadequados.

Ele comparou dados 
de 2014, quando 3 mil 
trabalhadores morre-

ram em decorrência de 
acidentes do trabalho 
no Brasil, enquanto que, 
no mesmo ano, 2,3 mil 
pessoas perderam a vida 
nos conflitos entre isra-
elenses e palestinos, no 
Oriente Médio.

  — a cada três horas, 
um trabalhador morre 
por acidente de trabalho 
no Brasil — afirmou o 
senador, lembrando que  
hoje há  2,8 mil fiscais do 
trabalho para 95 milhões 
de trabalhadores. 

Segundo ele, o número 
ideal de fiscais está entre 
5 mil e 10 mil.

Medeiros alerta para epidemia 
de dengue em Mato Grosso

Humberto está preocupado com 
a microcefalia em Pernambuco

Paim destaca alto número de 
acidentes de trabalho no país
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