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Plenário aprova repatriação de 
bens não declarados à Receita
Medida, que agora vai para a sanção presidencial, 
tem como objetivo principal elevar a arrecadação do 
governo e ajudar no ajuste fiscal. Beneficiados terão 
de pagar 15% de Imposto de Renda e 15% de multa

A proposta que facilita 
a repatriação 
de patrimônio 

mantido no exterior e 
não declarado à Receita 
Federal foi aprovada ontem 
pelo Plenário do Senado 
após um intenso debate. 
Senadores questionaram 
o artigo que prevê, 
com a regularização do 

patrimônio, a anistia de 
crimes como sonegação 
fiscal, evasão de divisas, 
lavagem de dinheiro e falsa 
identidade para operação 
de câmbio. Apesar das 
críticas, o projeto foi 
aprovado por 41 votos a 27. 
O relator, Walter Pinheiro, 
disse que Dilma vetará os 
artigos polêmicos.  3

Congresso Nacional aceita veto 
de Dilma à “desaposentação”

O Congresso manteve 
ontem cinco vetos presiden-
ciais. Entre eles, está o veto 
à criação da “desaposenta-
ção”, anteriormente aprova-

da no Congresso. A medida 
foi vetada porque, ao elevar 
o valor de algumas aposen-
tadorias, sobrecarregaria o 
caixa da Previdência.  8

Senado abre 
processo contra 
dois senadores 

Comissão quer 
manter Ciência 
sem Fronteiras 

Para Tombini, atrasos no ajuste 
fiscal adiam controle da inflação

O presidente do Conse-
lho de Ética, João Alberto 
Souza, decidiu aceitar 
representações contra 
dois senadores. Delcídio 
do Amaral, preso pela 
Polícia Federal, é acusa-
do de tentar impedir in-
vestigações da Lava-Jato. 
Randolfe Rodrigues teria 
recebido pagamentos, 
quando deputado esta-
dual, para apoiar o então 
governador do Amapá. 
Os processos serão agora 
avaliados pelo conselho, 
que deve escolher os 
 relatores amanhã.  4

A Comissão de Ciência 
e Tecnologia aprovou on-
tem relatório que sugere a 
transformação do Progra-
ma Ciência sem Fronteiras 
em política de Estado, e 
não apenas de governo. 
Os senadores do colegiado 
também sugeriram ajustes 
na ação, como uma maior 
abertura para parcerias 
com o setor privado.  6

O presidente do Banco 
Central, Alexandre Tom-
bini, pediu ontem que 
o Congresso apresse a 
análise das medidas de 
ajuste fiscal propostas 
pelo governo. Segundo 
ele, a demora nessa 
decisão contribui para 

adiar a retomada do 
crescimento e a conver-
gência da inflação para 
a meta de 4,5% ao ano.  
“No limite, esse atraso 
poderia comprome-
ter fundamentos ainda 
sólidos da economia 
 brasileira”, afirmou.  5

Renan Calheiros preside a sessão em que o Plenário aprovou o projeto que trata da repatriação de bens não declarados

Tombini discute a política monetária  
na Comissão de Assuntos Econômicos 

Ator Wagner Moura fala na CDH, entre o senador Paim e Leonardo Sakamoto

Advogado terá 
mais direitos nos 
processos penais  3

Novo presidente 
do Parlasul pede 
órgão mais forte  2

Debate aponta ação 
de terceirizada no 
acidente em MG  7

Isenção de energia 
nas Olimpíadas 
será votada hoje  6

Alterações no novo 
Código de Processo 
Civil vão à sanção  3

Corte de R$ 10 bi 
no Bolsa Família 
sofre críticas  8

Prazo maior para 
time parcelar dívida 
segue à Câmara  6

Monopólio estatal 
do urânio divide 
especialistas  7

Senadores e deputados avaliam vetos presidenciais em sessão conjunta

Audiência alerta para mudança 
na definição de trabalho escravo

Participantes de audiên-
cia pública pediram que o 
projeto regulamentando 
a Emenda Constitucional 
81, sobre o trabalho escra-

vo, seja retirado da pauta 
do Plenário. Para eles, 
texto pode prejudicar os 
trabalhadores ao mudar a 
definição do crime.  7
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TOmARAm POSSE NA segun-
da-feira os 43 parlamentares 
argentinos eleitos em outubro 
pela primeira vez especifica-
mente para participarem do 
Parlamento do mercosul (Par-
lasul). Entre eles, está o pró-
ximo presidente do Parlasul, 
Jorge Taiana, que assumirá o 
mandato, por um ano, a partir 
de janeiro de 2016.

Após a eleição, o presidente 
eleito do Parlasul afirmou 
que estamos vivendo uma 
época complexa no mundo e 
na região:

— Vivemos uma época de 
desaceleração econômica e 
de muitos conflitos, muitos 
dos quais não podem ser re-
solvidos por um único país; 
por isso, a necessidade de se 
fortalecer o mercosul.

Em montevidéu, onde par-
ticipa da 35ª sessão ordinária 
do Parlamento do mercosul 
(terceira e última de 2015), 
Fátima Bezerra (PT-RN) des-
tacou a importância de os 
países-membros do bloco 
atuarem cada vez mais de 
forma unificada.

— É essencial o fortaleci-
mento da unidade dos povos 
latino-americanos frente à 
crise internacional e à desa-
celeração econômica, para 
que possamos retomar o cres-

cimento da economia, garan-
tindo emprego, distribuição 
de renda e a continuação das 
políticas de inclusão social — 
disse Fátima.

Em entrevista à TV Parlasur, 
ela comentou os resultados 
das eleições da Argentina e 
da Venezuela, ressaltando a 
necessidade de respeito ao 
voto, ou seja, à decisão da 
população.

— A alternância do poder 
faz parte da democracia e se 
dá pelo voto direto, pela via 
da urna e deve ser respeitada 
— afirmou.

Durante a sessão do Par-
lasul, segundo a assessoria 

de imprensa do gabinete da 
senadora, foi aprovada uma 
recomendação referente à 
implementação de medidas 
de controle e combate ao 
mosquito Aedes aegypti, res-
ponsável pela transmissão 
das doenças  dengue, zika e 
chicungunha nos países que 
compõem o bloco.

Além de Fátima Bezerra, 
também participam da reu-
nião a senadora Lídice da 
mata (PSB-BA), os senadores 
Roberto Requião (PmDB-PR), 
Antonio Carlos Valadares 
(PSB-SE) e Humberto Costa 
(PT-PE) e deputados de vários 
partidos.

A Comissão de Educação, 
Cultura e Esporte (CE) solici-
tará ao ministro da Educação, 
Aloizio mercadante, infor-
mações sobre denúncias de 
irregularidades num pregão 
eletrônico para a compra de 
equipamentos a serem usa-
dos em escolas técnicas no 
âmbito do Programa Brasil 
Profissionalizado. A notícia 
foi veiculada no programa 
Fantástico, da TV Globo, em 
15 de novembro. 

Aprovado na comissão, o 
requerimento, proposto por 
Dário Berger (PmDB-SC), 
agora será votado no Plená-
rio do Senado. Argumentou 
o senador no requerimento:

“Os indícios de superfatura-
mento em pregão eletrônico 
realizado pelo ministério da 
Educação para aquisição de 
equipamentos a serem usados 
nas escolas técnicas benefici-
árias, entre as quais algumas 
do estado de Santa Catarina, 
comprometem a gestão do 
Brasil Profissionalizado. Se 
confirmada a veracidade da 
denúncia, afrontados estão 
os princípios da eficiência, 
da economicidade e da efe-
tividade, que devem orientar 

a boa e regular aplicação dos 
recursos públicos”.

Dário solicita ao mEC a 
relação individualizada, por 
escola, dos equipamentos cuja 
demanda originou a licitação, 
o levantamento de preços feito 
pela comissão de licitação e a 

ata do pregão com os preços 
de todos os itens cotados 
pelas vencedoras (Conlabor 
e Labmec). O senador quer 
saber quais foram as provi-
dências adotadas pelo mEC 
para apuração de eventuais 
irregularidades.
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Diferentemente do publicado na pág. 6 do dia 3, o substitutivo de Walter Pinhei-
ro (PT-BA) ao PLS 370/2014 ainda passará por votação em turno suplementar na 
Comissão de Desenvolvimento Regional (CDR). A votação está prevista para hoje.

ERRAMOS

Presidente eleito, Taiana 
prega unidade do Parlasul 

Senado estuda ouvir ministério sobre denúncia

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

TV SENADO

Argentino vai assumir por um ano, a partir de janeiro de 2016. Ele afirmou que o Mercosul precisa 
se fortalecer, visto que a região está vivendo uma época de conflitos e de desaceleração econômica  

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

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

 `CI  Sabatina
8h30 Sabatina de Erick Moura de Me-
deiros para diretor do Dnit. Logo depois, 
análise do projeto que fixa que a base 
de cálculo da compensação financeira 
pela exploração de recursos minerais 
considere o faturamento bruto resul-
tante da venda do produto mineral e de 
mais 3 itens. Após, análise da avaliação 
do Plano Nacional de Recursos Hídricos.

 `CAS  Microcefalia
9h Audiência pública com o ministro 
da Saúde, Marcelo Castro, sobre o au-
mento de casos de microcefalia no pa-
ís. Às 11h, audiência pública interativa 
sobre a obesidade infantil.

 `CdR  Saneamento básico
9h Análise do relatório sobre o Plano 
Nacional de Saneamento Básico. Depois, 
análise do projeto sobre o Programa Na-
cional de Apoio à  Cultura e mais 8 itens.

 `MP 694/2015  Alíquota de IR
9h30 Análise do relatório da MP que 
eleva a alíquota do Imposto de Renda 
retido na fonte aplicado aos juros sobre 
capital pago a acionistas.

 `ORçAMentO  Reunião
9h30 Comissão faz reunião extraordiná-
ria, com continuidade às 14h.

 `SenAdO dO FutuRO  urbanização
9h30 Comissão analisa relatório sobre a 
política pública “O futuro das cidades – 
desafios para a urbanização  sustentável 
e eficiente”.

 `PReSIdênCIA  Ordem do dia
10h  Renan Calheiros se reúne com a 
 Mesa. Às 16h, dirige a ordem do dia.

 `CCJ  Carteira de motorista
10h Entre 30 itens da pauta, projeto so-
bre carteira internacional de motorista.

 `CdH  Violência contra a mulher
11h Análise de relatório sobre políticas 
públicas de enfrentamento à violência 
contra a mulher; apresentação do rela-
tório das atividades do ano; e análise de 
texto sobre diferença mínima de idade 
entre pretendente à adoção e adotando.

 `Ce  universidade no sul da Bahia
11h Audiência pública interativa so-
bre os trabalhos de implantação da 
 Universidade Federal do Sul da Bahia.

 `MudAnçAS ClIMátICAS  Relatório
11h Análise do relatório anual das ati-
vidades desenvolvidas pela comissão.

 `COngReSSO  Orçamento
12h Sessão conjunta para votar propos-
tas orçamentárias.

 `ASSASSInAtO de JOVenS  debate
13h Audiência pública com o Conselho 
Nacional do Ministério Público (CNMP) 
e especialistas no Plenário do CNMP.

 `PlenáRIO  Administração pública
14h  Abre a pauta projeto sobre respon-
sabilidade das sociedades de economia 
mista em empresas públicas.

 `AgendA BRASIl  Reunião
14h30 Comissão analisa texto que ve-
da sanções ao município que ultrapas-
sar o limite para despesa com pessoal.

 `CPI dO FuteBOl  Audiência
14h30 Audiência com o presidente li-
cenciado da CBF e o atual presidente.

 `MP 689/2015  Servidor público
14h30 Análise de relatório da MP sobre 
situação do servidor público afastado ou 
licenciado sem remuneração.

 `MP 693/2015  Olimpíadas
15h Análise de relatório da MP que pre-
vê benefícios fiscais para distribuidoras 
de energia elétrica durante Olimpíadas.

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 

Em Montevidéu, no Uruguai, órgão do Mercosul teve a última reunião de 2015 

Randolfe Rodrigues (Rede-
AP) comemorou a notícia 
de que a presidente Dilma 
Rousseff assinará ainda nesta 
semana o decreto de regula-
mentação da Zona Franca 
Verde de macapá e Santana, 
no Amapá. 

A Zona Franca Verde vai 
assegurar benefícios fiscais às 
indústrias de transformação 
que nela se instalarem.

Randolfe explicou que de-
verão ser instaladas indústrias 
de remédios, cosméticos e 
alimentos, entre outras.

V a n e s s a 
G r a z z i o t i n 
(PCdoB-Am) 
pediu a mu-
dança de po-
sicionamento 
do Instituto de 
Proteção Ambiental do Ama-
zonas, para que dê a licença 
ambiental para as obras de 
manutenção da BR-319, que 
liga Amazonas e Roraima ao 
restante do país. Ela disse que, 
se o governo do Amazonas não 
atender o pedido, solicitará ao 
Ibama que conceda a licença.

Randolfe apoia criação 
da Zona Franca Verde 
de Macapá e Santana

Vanessa pede que 
Amazonas dê licença 
para obras em rodovia
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Durante a audiência, o 
presidente da CE, Romário 
(PSB-RJ), fez um balanço 
dos trabalhos do colegiado 
em 2015. Num ano marcado 
por “uma forte crise política”, 
destacou o senador, foi pos-
sível criar uma articulação 
que levou à aprovação, em 
decisão terminativa (sem 
necessidade da posterior 
aprovação do Plenário), de 33 
propostas apresentadas por 
senadores, além de outras 34 
que seguiram para o Plenário 
e para outras comissões.

O senador citou a análise 
pela CE, em caráter termi-
nativo, de três projetos da 
Câmara, além da aprovação 
de outras 26 propostas da-

quela Casa, que seguiram 
para avaliação das demais 
comissões do Senado.

— Os números mostram 
que nós fomos a comissão 
mais produtiva de 2015. 
Somando tudo, foram cem 
propostas distribuídas, anali-
sadas e votadas — informou 
o presidente da CE.

Romário mencionou as 
audiências com os ministros 
da Educação, da Cultura e do 
Esporte, pastas que cuidam 
dos temas dos quais a comis-
são se ocupa.

— Num cenário político 
tão polarizado e conflituoso, 
demos uma demonstração 
de que convergências são 
possíveis — disse o senador.

Comissão de Educação teve 
ano produtivo, diz Romário
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O PLENáRIO APROVOu on-
tem o projeto que regulariza 
bens e recursos mantidos no 
exterior e não declarados à Re-
ceita Federal (PLC 186/2015). 
A proposta agora vai para a 
sanção presidencial.

De acordo com o projeto, 
será criado um regime espe-
cial de regularização desses 
bens e ativos de origem lícita, 
fixando um tributo único para 
a legalização. Dessa forma, 
brasileiros e estrangeiros 
residentes no país podem 
declarar todo o patrimônio 
mantido fora do Brasil ou já 
repatriado existente até 31 de 
dezembro de 2014.

O patrimônio que poderá 
ser declarado abrange dinhei-
ro mantido em contas bancá-
rias no exterior, investimentos, 
empréstimos, pensões, ações, 
imóveis, carros, aviões, barcos, 
obras de artes, antiguidades, 
joias e rebanho.

A previsão do governo é 
arrecadar entre R$ 100 bilhões 
e R$ 150 bilhões com a repa-
triação de ativos no exterior, 
uma medida do pacote fiscal 
para aumentar as receitas 
do governo. O montante ar-
recadado será destinado ao 
Tesouro para repasse a estados 
e municípios.

O único tributo previsto 
sobre os bens é o Imposto 
de Renda, com alíquota de 
15%, mais uma multa de igual 
percentual, totalizando 30%. 
Quem regularizar o patrimô-
nio ficará isento dos demais 
tributos federais e de todas 
as penalidades aplicáveis por 
outros órgãos regulatórios.

Valores mantidos em contas 
bancárias no exterior até o 
limite de R$ 10 mil por pessoa, 
convertidos em dólar, estarão 
isentos da multa. 

Os valores consolidados 
serão convertidos em dólar 
e depois transformados em 
real pela cotação de 31 de 
dezembro de 2014 (R$ 2,65).

O texto da Câmara impe-
de políticos e detentores 
de  cargos eletivos e seus 
parentes até o segundo grau 
de aderirem ao programa de 
regularização. 

Além da anistia prevista no 
texto original para os casos de 
crimes de sonegação fiscal 
e evasão de divisas, com a 
regularização também serão 
anistiados lavagem de di-
nheiro, descaminho, uso de 
documento falso, associação 
criminosa, contabilidade 
paralela, funcionamento 

irregular de instituição finan-
ceira e falsa identidade para 
operação de câmbio.

Discussão
O texto — enviado pelo 

Executivo e modificado na 
Câmara — foi criticado pelos 
senadores de oposição e da 
própria base do governo. A 
proposta chegou a ser clas-
sificada de “imoral” e “coisa 
de bandido”, por incluir a 
possibilidade de anistia para 
crimes como descaminho, 
falsificação de documento pú-
blico e facilitação da  lavagem 
de dinheiro.

mesmo com as críticas, o 
projeto obteve a maioria dos 
votos: 41 a 27.

O relator, Walter Pinheiro 
(PT-BA), garantiu que a pre-
sidente Dilma Rousseff vetará 
os artigos polêmicos inseridos 
no texto pelos deputados. 

Ricardo Ferraço (PmDB-ES) 
criticou:

— Esse projeto da Câmara 
é indecente.

Cássio Cunha Lima (PSDB-
PB) disse que o projeto abrirá 
um “precedente gravíssimo”:

— Não podemos aprovar 
nenhum tipo de lei sobre a 
qual reste a menor dúvida 
sobre a sua completa lisura.

Senadores também critica-
ram a alternativa apresentada 
pelo relator de separar em 
incisos as mudanças incluídas 
pela Câmara, com a garantia 
de que os itens seriam vetados 
por Dilma. Pinheiro explicou:

— Foi em cima desse com-
promisso firmado com os líde-
res do Senado que apresentei 
essas emendas de redação, 
buscando ajustar o texto, para 
permitir que o governo possa, 
em fazendo o veto, promover 
as correções. Para dar a essa 

lei um caráter muito mais in-
cisivo no objetivo de angariar 
esses recursos, mas tendo 
como princípio básico que 
isso não venha de qualquer 
origem.

A sugestão do relator chegou 
a ser chamada de “criativi-
dade legislativa” por Ronal-
do Caiado (DEm-GO), que 
questionou a origem dos 
recursos pela possibilidade de 
serem fruto de crimes como 
 corrupção e tráfico de drogas.

“Coisa de bandido”
Simone Tebet (PmDB-mS) 

criticou o tratamento especial 
que o projeto dá aos sonega-
dores em relação ao cidadão 
que paga os impostos em dia:

— Isso é coisa de bandido. 
Nós estamos anistiando de 
delitos doleiros, laranjas, ho-
mens de palha. Não podemos 
votar ao arrepio da lei, o que 
temos aqui são armadilhas 
morais.

O projeto do governo origi-
nou-se de uma proposta de 
Randolfe Rodrigues (Rede-AP) 
que tramita no Senado (PLS 
298/2015). O texto enviado 
pelo governo é baseado, 
com algumas modificações, 
no substitutivo ao projeto 
apresentado por Delcídio do 
Amaral (PT-mS), que estava 
pronto para votação. 

um acordo entre o governo e 
os senadores levou à apresen-
tação da versão aprovada na 
Câmara. Vanessa Grazziotin 
(PCdoB-Am) disse que, caso 
fosse votado o projeto de Ran-
dolfe, a adesão dos senadores 
seria muito maior. 

Projeto, que faz parte do esforço do governo para elevar receitas, agora vai para sanção presidencial. Beneficiado terá que pagar 15% de Imposto de Renda e 15% de multa

Senado aprova repatriação de bem não declarado

Senadores votam projeto que regulariza bens mantidos no exterior: debate sobre anistia de crimes como sonegação fiscal

Vão à sanção mudanças no Código de Processo Civil Advogados terão direito a acessar 
investigações do Ministério Público

Projeto com novos limites para o 
Simples ganhará regime de urgência

O Plenário aprovou ontem 
projeto que altera dispositivos 
do novo Código de Processo 
Civil (Lei 13.105/2015). Apesar 
de o novo CPC ainda não ter 
entrado em vigor, o que só 
ocorrerá em março de 2016, 
magistrados têm demonstra-
do insatisfação com algumas 
das mudanças. A proposta 
aprovada (PLC 168/2015) re-
verte parte dessas alterações, 
como o fim do juízo prévio de 
admissibilidade dos recursos 
especial (ao Superior Tribunal 
de Justiça) e extraordinário (ao 
Supremo Tribunal Federal).   
O texto vai à sanção.

Hoje, antes de um recurso 
ser enviado aos tribunais 
superiores, os tribunais de 
origem (federais e estaduais) 
são obrigados a avaliar se es-
tão presentes determinados 
requisitos. A retirada dessa 
exigência pelo novo CPC, 
segundo ministros, levaria a 
uma “enxurrada” de processos 
nessas cortes superiores, ra-
zão pela qual o PLC 168/2015 

retoma a regra atual.
— A triagem de recursos 

feita pelos tribunais regionais 
poupa o STJ de receber 48% 
dos recursos especiais, o que 
corresponde a mais de 146 mil 
recursos, muito deles desca-
bidos — afirmou Blairo maggi 
(PR-mT), relator da matéria.

Outro ponto polêmico mo-
dificado é a obrigatoriedade 
de os processos serem decidi-
dos em ordem cronológica. A 
regra, introduzida pelo novo 
CPC para garantir isonomia 
e transparência, recebeu 
críticas de juízes, que alegam 
que ficariam “engessados” 
ao serem impedidos de dar 
decisões em sentenças de 
acordo com as circunstâncias 
específicas de cada processo. 
Com o PLC, a ordem cronoló-
gica muda de obrigatória para 
preferencial.

O projeto aprovado nesta 
terça também limita o saque 
de valores pagos a título de 
multa, pela parte contrária, ao 
trânsito em julgado (decisão 

definitiva) da ação. O texto 
original do novo CPC permite 
o saque também na pendên-
cia de alguns tipos de agravo 
(recurso), mas havia temor de 
que, em caso de reversão da 
decisão, fosse impossível re-
cuperar os valores já sacados.

A votação foi acompanhada 
pelos ministros do STJ maria 
Isabel Gallotti e Paulo de Tarso 
Sanseverino. O presidente 
do Senado, Renan Calheiros, 
explicou que os dois partici-
param da reunião de líderes à 
tarde, assim como o ministro 
do STF Luiz Fux, que foi presi-
dente da comissão de juristas 
responsável pelo anteprojeto 
do Código de Processo Civil. 
— Havia uma divergência e ela 
foi resolvida pela competência 
e capacidade de negociação 
do senador Blairo maggi e, 
especialmente, dos ministros 
Luiz Fux e Gilmar mendes. 
Essa matéria agora vai permi-
tir que o Código de Processo 
Civil entre em vigor em 18 de 
março — parabenizou Renan.

O Plenário aprovou ontem 
o Projeto de Lei da Câmara 
(PLC) 78/2015, que altera o 
Estatuto da OAB para ampliar 
os direitos do advogado relati-
vos ao processo penal. O texto, 
que vai à sanção, garante ao 
advogado a possibilidade de 
ter acesso a todos os documen-
tos de uma investigação, sejam 
físicos ou digitais, mesmo que 
ela ainda esteja em curso.

Essa regra já vale para as 

delegacias de polícia, mas 
não abrange o acesso a outras 
instituições, como o ministério 
Público, que realiza procedi-
mentos similares.

Do deputado Arnaldo Faria 
de Sá (PTB-SP), o projeto 
propõe que advogado assista 
o cliente na apuração de in-
frações penais, sob pena de 
nulidade de atos processuais, 
e que possa apresentar razões 
e quesitos e pedir diligências.

O projeto que aumenta os 
limites de enquadramento 
no Simples Nacional (PLC 
125/2015) teve a votação em 
regime de urgência aprovada 
ontem pelos senadores. Tam-
bém ganharam urgência o PRS 
84/2007, que define um limite 
global para o montante da dívi-
da da união, e o PRS 61/2015, 
que cria a Autoridade Fiscal 

Independente no Senado.
Foi ainda aprovado calen-

dário especial de votação para 
a PEC 128/2015, que proíbe a 
união de criar despesas para 
estados e municípios sem 
repasses correspondentes. A 
proposta tem a mesma fina-
lidade da PEC 84/2015, apro-
vada em agosto pelo Senado e 
que espera análise da Câmara.
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de Ética, senador João Alberto 
Souza (PmDB-mA), acolheu 
ontem representações contra 
dois senadores: Delcídio do 
Amaral (PT-mS), que está pre-
so, acusado de tentar obstruir 
investigações da Operação 
Lava-Jato, e Randolfe Rodri-
gues (Rede-AP).

Agora as representações 
serão processadas e encami-
nhadas para exame no con-
selho. João Alberto anunciou 
que ainda amanhã, às 10h, o 
colegiado terá reunião em que 
serão sorteados relatores para 
cada uma das petições.

Randolfe é o autor da denún-
cia feita ao Conselho de Ética 
contra Delcídio. Em relação 
ao senador do Amapá, a re-
presentação, que chegou ao 
colegiado em 2013, partiu do 
ex-presidente da Assembleia 
Legislativa do estado Fran 
Soares do Nascimento Júnior.

João Alberto disse que as 
denúncias contra Delcídio e 
Randolfe foram examinadas 
previamente pela Advocacia 
do Senado. O órgão, afirmou, 
avaliou que o conselho poderia 
receber as denúncias. Segundo 
o senador, foi necessário pedir 
exame de documentos que 
sustentam as representações.

No caso de Randolfe, João 
Alberto afirmou que não houve 
demora, mas cuidado para evi-
tar o acolhimento de “petição 
vaga”. O senador pelo Amapá 
falou ontem sobre o processo 
contra ele (veja quadro).

O autor da denúncia con-
tra Randolfe o acusa de ter 
recebido pagamentos, quan-
do deputado estadual, para 
apoiar o então governador do 
estado, João Capiberibe, agora 
senador pelo PSB. O que foi 
chamado de mensalinho mo-
tivou também representações 
de igual teor ao ministério 
Público do Amapá e, depois, 
ao Supremo Tribunal Federal 
(SFT), que foram arquivadas.

A partir do momento em 
que forem notificados do 
acolhimento da representa-

ção, os dois senadores terão 
dez dias úteis para apresentar 
defesa. João Alberto disse que 
os acusados são obrigados 
a comparecer ao colegiado 
para responder ao processo. 
Isso valeria inclusive para 
Delcídio.

O presidente do Conselho 
de Ética adiantou que, pelas 
regras regimentais, os relato-
res não podem ser filiados ao 
partido dos denunciados nem 
integrantes da bancada do 
estado que os elegeu. Afirmou 
ainda que ele recusará assumir 
a função.

Novas investigações
Sobre a repercussão no con-

selho das novas investigações 
autorizadas pelo STF contra 
senadores, João Alberto disse 
que o órgão não toma, por con-
ta própria, a iniciativa de abrir 
processo e que é necessário 
haver uma demanda.

— Nós apenas encaminha-
mos. O que chegar aqui será 
apreciado e, havendo as pro-
vas, será encaminhado.

O vice-presidente do conse-

lho, Paulo Rocha (PT-PA), res-
saltou a forma “transparente e 
democrática” com que foram 
tratadas as representações. 
Observou que julgar colegas é 
sempre algo “antipático” e que 
ele próprio já passou por esse 
tipo de experiência. Ainda de-

putado, na época do mensalão, 
ele teve contra si processo na 
Corregedoria da Câmara, mas 
renunciou ao mandato antes 
de o caso chegar ao Conselho 
de Ética. Depois foi absolvido 
no processo conduzido pelo 
STF. Paulo Rocha afirmou 

que o direito de defesa deve 
ser amplamente assegurado.

Ao longo da história, dois 
processos abertos no Conselho 
de Ética do Senado foram con-
cluídos e levaram à cassação 
dos denunciados: Demóstenes 
Torres e Luiz Estevão.

Conselho de Ética avaliará processos contra Delcídio, por tentar impedir investigações da PF, e Randolfe, acusado de receber vantagens indevidas quando deputado estadual

Senado aceita denúncia contra dois senadores

Presidente do Conselho de Ética do Senado, João Alberto recebe representação contra senadores Delcídio e Randolfe 

Randolfe: ação de João Alberto é “claramente intimidatória”
Randolfe Rodrigues  acusou 

o presidente do Conselho de 
Ética do Senado, João Alberto 
Souza, de represália ao aco-
lher uma representação con-
tra ele ontem. Randolfe disse 
que vinha sendo ameaçado 
desde o anúncio de que apre-
sentaria uma representação 
contra Delcídio do Amaral, 
preso na Operação Lava-Jato.

Randolfe disse que houve 
uma “atitude claramente 
intimidatória” do presidente 
do conselho. O senador afir-
mou que a denúncia contra 
ele não vai avançar porque 
o Supremo Tribunal Federal 
já avaliou que não existem 
provas da acusação de ter 
recebido vantagens indevi-
das quando era deputado 
estadual, em 1999.

— Como eu não me in-
timidei antes, não vou me 
intimidar agora. Eu repito 
para eles: não insistam, vão 
perder, não conseguirão ter 
sucesso na atitude retaliatória 
e intimidatória — disse.

Para Randolfe, a medida 
retaliatória visa obstruir o 
funcionamento do Conselho 
de Ética do Senado.

— Eu irei até o Supremo 
Tribunal Federal para der-
rotar essa ação caluniadora, 

que só tem um objetivo. 
Protelar e atrapalhar o fun-
cionamento do conselho é 
não dar prosseguimento ao 
trabalho que eles têm de fato 
que executar.

A representação contra 
Randolfe, que chegou ao 
Conselho de Ética em 2013, 
partiu do ex-presidente da 
Assembleia Legislativa do 
Amapá Fran Soares do Nas-
cimento Júnior. O senador 
é acusado de ter recebido 
pagamentos para apoiar o 
então governador do estado, 
João Capiberibe, hoje sena-
dor pelo PSB. 

Segundo Randolfe, Fran 
Soares foi indiciado pela CPI 
do Narcotráfico por prática de 
corrupção ativa, corrupção 
passiva e tráfico de drogas.Randolfe Rodrigues diz que Supremo já decidiu que acusação não procede
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Operação da PF mostra que o Brasil 
está mudando, afirma Ana Amélia

Para Ana Amé-
lia (PP-RS),  a 
operação da Po-
lícia Federal que 
cumpriu man-
dado de busca e 
apreensão ontem 
na residência oficial do 
presidente da Câmara, 
Eduardo Cunha, e de 
outros políticos é mais 
uma mostra de que “o 
Brasil está mudando”.

A senadora lembrou 
que o Conselho de Ética 
da Câmara decidiu pelo  

início do proces-
so de cassação 
do mandato de 
Cunha e que 
o Conselho de 
Ética do Sena-
do deve iniciar 

processo de cassação do 
mandato do senador Del-
cídio do Amaral (PT-mS):

— É uma demonstra-
ção clara de que hoje, 
no Brasil, não é apenas 
pobre que vai para ca-
deia. São também os 
poderosos — elogiou.
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Collor protesta contra interferências 
nas regras do impeachment

Ângela reitera apoio a Dilma e pede 
decisão rápida do STF sobre rito

P r e o c u p a d o 
com interferên-
cia de outros Po-
deres, Fernando 
Collor (PTB-AL) 
lembrou os de-
talhes do impe-
achment que sofreu em 
1992. Disse que naquele 
ano o Supremo Tribunal 
Federal dediciu logo de 
início que a definição 
do rito cabia ao Con-
gresso. Hoje, ressaltou, 
o ministério Público, 
a Advocacia-Geral da 

união e o Exe-
cutivo querem 
opinar.

O  s e n a d o r 
afirmou que há 
23 anos hou-
ve trâmite su-

mário: em 28 dias, a 
Câmara decidiu pelo 
afastamento.

— Se os mesmos cri-
térios fossem adotados 
agora, Dilma já estaria 
afastada há 75 dias e a 
apenas 14 dias do julga-
mento final no Senado.

Ângela Portela 
(PT-RR) pediu ao 
STF rapidez na de-
cisão sobre regras 
para o andamen-
to do pedido de 
impeachment de 
Dilma Rousseff. A decisão 
pode sair hoje.

A senadora ressaltou 
ser contra o impeach-
ment e disse que o pe-
dido foi acolhido de 
forma arbitrária pelo 
presidente da Câmara, 
Eduardo Cunha. Para 

ela, as pedaladas 
são apenas uma 
operação con-
tábil usada por 
diversos gover-
nos, não apenas 
pelo PT. Por isso, 

afirmou, não há crime de 
responsabilidade:

— Não havendo razões 
para a destituição da pre-
sidenta, é fundamental 
que o processo ande o 
mais rápido possível para 
que o país possa retomar 
o rumo da normalidade.
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O PRESIDENTE DO Banco 
Central (BC), Alexandre Tom-
bini, disse que os sucessivos 
atrasos no ajuste fiscal “con-
tribuíram para postergar o 
horizonte de convergência 
da inflação para 4,5%, adian-
do também a retomada do 
 crescimento econômico”. 

Depois de lembrar que algu-
mas medidas de cunho fiscal 
ainda estão em discussão no 
Congresso Nacional, Tombini 
afirmou: 

— Temos plena confiança 
de que a Casa tomará as deci-
sões mais apropriadas para a 
 conjuntura atual do país.

O presidente do Banco Cen-
tral falou ontem numa audi-
ência pública da Comissão de 
Assuntos Econômicos (CAE). 

Ele advertiu que o adiamento 
dos ajustes na economia bra-
sileira não trará benefícios à 
sociedade, pois “ampliaria 
o círculo vicioso de incer-
teza, perda de confiança e 
 adiamento de investimentos”. 

Fundamentos sólidos
Esse quadro, explicou, apro-

fundaria a queda da atividade 
econômica e ampliaria o prazo 
de implementação e o custo 
do próprio ajuste, culminan-
do no adiamento do início da 
 recuperação econômica.

— No limite, esse atraso po-
deria comprometer fundamen-
tos ainda sólidos da economia 
brasileira — disse.

Tombini afirmou que “não 

há como assegurar a susten-
tabilidade das conquistas 
econômicas e sociais alcan-
çadas até o momento se não 
houver confiança de que o 
Estado será capaz de honrar 
seus compromissos, sobretudo 
num horizonte de médio e lon-
go prazo, o que torna o ajuste 
fiscal crucial e imprescindível”.

Incertezas
Ele destacou a importância 

da aprovação de uma meta de 
resultado primário superavi-
tária e crível para 2016 como 
passo inicial fundamental para 
a redução das incertezas em 
relação à evolução da política 
fiscal no país.

O presidente do BC apre-
sentou aos senadores um tom 
otimista em relação às contas 
externas e à balança comercial. 

Até novembro, disse, o país 
exportou uS$ 13 bilhões a mais 
do que importou, enquanto em 
igual período do ano passado 
havia registrado um deficit de 
uS$ 4,1 bilhões.

Ele também chamou a aten-
ção para o fato de a desvalori-
zação do real ter tornado a eco-
nomia doméstica mais atrativa 
para investidores nacionais e 
estrangeiros, a ponto de o BC 
projetar investimentos diretos 
de uS$ 65 bilhões em 2015, “o 
que demonstra a confiança dos 
investidores internacionais em 
nossa economia”.

Admitiu, por outro lado, um 
cenário de adversidades no 

combate à inflação — reconhe-
cendo que a alta acumulada de 
preços neste ano deverá ficar 
em 10,5%, mais que o dobro 
da meta oficial de 4,5% — e na 
área cambial. 

Câmbio
Segundo Tombini, o real pas-

sou por uma desvalorização su-
perior a 30% ao longo de 2015. 
Ele atribuiu a depreciação em 
parte a problemas internos 
— sobretudo, às dificuldades 
para fazer o ajuste fiscal — e 
em parte a fatores externos. 
No último caso, destacou os 
efeitos danosos do desaque-
cimento da economia chinesa 
sobre os preços de mercadorias 
exportadas pelo Brasil e da 
alta do dólar, causada pela 

recuperação da economia dos 
Estados unidos.

Tombini advertiu que o 
Banco Central americano, o 
Federal Reserve, deve anun-
ciar hoje a elevação dos juros, 
após praticar por vários anos 
taxa zero com o objetivo de 
reanimar a economia. A nor-
malização das condições mo-
netárias nos EuA, aguardada já 
há algum tempo, tem levado 
ao fortalecimento do dólar, o 
que preocupa as autoridades 
monetárias brasileiras.

— A desaceleração do cres-
cimento econômico na China 
e a incerteza quanto à sua in-
tensidade também impactam 
desfavoravelmente os preços 
internacionais de commodities 
e contribuem para a piora dos 
termos de troca do Brasil com 
o exterior — analisou.

Ao explicar como o cenário 
internacional complica a situ-
ação do Brasil, o presidente do 
BC disse que, além dos efeitos 
negativos nas relações de troca, 
“esse cenário é especialmente 
desafiador para as economias 
emergentes pelos seus reflexos 
na depreciação de suas moe-
das, na redução dos preços de 
seus ativos e em condições de 
financiamento mais rígidas 
para a maioria desses países”.

Balança comercial
Em relação aos ajustes no 

setor externo, o presidente do 
BC apontou como um bom 
sinal o fato de as quantidades 
vendidas ao exterior terem 
crescido 7% nos primeiros dez 
meses deste ano, enquanto 
as importações, também em 
quantidade, caíram quase 14%. 
Tal fato, frisou Tombini, tem 
colaborado para que, depois 
de dez anos, o setor externo 
volte a apresentar contribuição 
líquida positiva ao crescimento 
do país.

Outro efeito positivo, acres-
centou, é que o saldo das 
transações correntes apresenta 

recuperação significativa, com 
redução de um terço do defi-
cit, o equivalente a uS$ 29,5 
bilhões, nos primeiros dez 
meses do ano. Tombini disse 
que o Banco Central projeta 
um recuo de uS$ 40 bilhões no 
deficit em transações correntes 
em 2015 — diminuição de 37%  
em relação a 2014.

De acordo com o presidente 
do Banco Central, os ganhos 
de competitividade resultantes 
desse processo são claros. Ele 
destacou a redução de quase 
40% no custo unitário do tra-
balho na indústria, em dólares, 
desde o pico registrado em 
meados de 2014.

Colchão
Por isso e por causa da de-

preciação da taxa de câmbio, 
o Brasil continua atraindo 
capitais internacionais na 
forma de investimento direto 
no país (IDP), mesmo num ano 
de forte contração econômica, 
completou. Tombini acredita 
que um IDP da ordem de uS$ 
65 bilhões em 2015 “será sufi-
ciente para cobrir o deficit em 
transações correntes de 2015 e 
essa tendência positiva deverá 
ser ainda mais acentuada em 
2016”.

Para ele, “a principal razão 
para a menor exposição do 
Brasil a riscos cambiais foi a 
acumulação e a manutenção 
de um importante colchão 
de reservas internacionais”. 
O colchão seria uma espécie 
de amortecedor na hora de 
enfrentar a forte volatilidade 
dos mercados externos.

De acordo com ele, “desde 
2007, o setor público brasileiro 
é credor líquido em moeda 
estrangeira”:

— Graças a essa condição, 
atualmente cada ponto percen-
tual de depreciação cambial do 
real reduz a dívida líquida do 
setor público em mais de R$ 
12 bilhões, ou o equivalente a 
0,2 ponto percentual do PIB.

Em audiência no Senado, o presidente do Banco Central disse que 
medidas propostas pelo governo precisam ser aprovadas logo pelo 
Congresso de modo a permitir retomada do crescimento econômico

Atraso no ajuste fiscal causa inflação, diz Tombini

Na audiência pública com o presidente 
do Banco Central, Alexandre Tombini, se-
nadores ressaltaram que grande parte das 
dificuldades enfrentadas atualmente pela 
economia brasileira tem como origem erros 
de política econômica. 

Tais equívocos, argumentaram Ricardo 
Ferraço (PmDB-ES) e Alvaro Dias (PSDB-
PR), retiraram a credibilidade do governo 
Dilma Rousseff, prejudicando as percepções 
sobre o país nos mercados interno e externo.

Cristovam Buarque (PDT-DF) disse que 
não dá para o governo continuar colocando 
a culpa da crise no exterior. Ele enumerou, 
entre os fatores de decadência econômica, 
a primarização da economia e a degradação 
da infraestrutura.

José Serra (PSDB-SP) afirmou que o Brasil 
tem hoje “uma economia em queda livre” 
em relação aos investimentos (que registra-
ram declínio de 30% nos últimos três anos), 
aos empregos e às expectativas dos agentes 
econômicos.

Para ele, os problemas são agravados pela 
política monetária praticada pelo Banco 
Central. O senador, que é economista, 
afirmou que, como a atual inflação decorre 
da elevação de custos, e não da demanda, 
o Banco Central usa o remédio errado ao 
impor os juros mais altos do mundo a uma 

economia que vive um quadro recessivo.
Gleisi Hoffmann (PT-PR) disse que sena-

dores da oposição defendem que se aumente 
o gasto fiscal “e depois fazem um discurso 
político na frente do presidente do BC”: 

— São as pessoas que falam contra o sis-
tema financeiro, contra a política de juros, 
mas quando chegam a esta Casa propostas 
para enfrentar esse sistema financeiro, como 
aumentar a Contribuição Social sobre o 
Lucro Líquido dos bancos, retraem-se e 
não aumentam. Dizem que não podem 
concordar com o aumento porque isso vai 
levar os bancos a aumentar as taxas, mas 
também não discutem medidas para a 
 redução dessas taxas.

Alvaro rebateu a senadora e lembrou 
que os partidos de oposição são minoria 
na Casa e como tal não têm poder para 
aprovar qualquer proposta sem o apoio do 
PmDB e do PT.

Tasso Jereissati (PSDB-CE) disse que é falso 
imaginar que a oposição está tentando tirar 
proveito do momento econômico adverso 
pelo qual passa o país.

— A maioria da oposição, se não a sua 
totalidade, está preocupada com o Brasil, 
muito mais do que em fazer oposição, 
porque o quadro é realmente muito grave 
— afirmou o senador.

Senadores veem erros da política econômica de Dilma

Alexandre Tombini fala no Senado, entre o diretor de Política Econômica do BC, Altamir Lopes, e o senador Raimundo Lira
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A comissão mista de senado-
res e deputados aprovou ontem 
o relatório à mP 695/2015, que 
autoriza a loteria instantânea 
Lotex (raspadinha) a também 
explorar comercialmente 
eventos de apelo popular, datas 
comemorativas, referências 
culturais e licenciamentos de 
marcas e de personagens. A 
Lei de Responsabilidade Fiscal 
do Esporte (Lei 13.155/2015) 
estabelece que essa aposta 
deve abranger apenas temas 
ligados ao futebol.

A mP, que agora segue à 
Câmara, foi modificada para 
estender até 31 de julho de 
2016 o prazo para os times de 
futebol pedirem o parcelamen-
to de suas dívidas nos moldes 
definidos pelo Programa de 
modernização do Futebol 
Brasileiro (Profut).

O deputado Afonso Florence 
(PT-BA) substituiu o presi-
dente da comissão, senador 

Sérgio Petecão (PSD-AC), na 
presidência da reunião, na qual 
também houve mudança de 
relator. O deputado Beto Faro 
(PT-PA) assumiu a relatoria 
no lugar de Ságuas moraes 
(PT-mT).

Faro disse que a mudança de 
prazo era necessária porque 
muitos clubes não consegui-
ram atender a data-limite de 
30 de novembro deste ano, 
fixada pela Lei 13.155/2015.

A mP também autoriza o 
Banco do Brasil e a Caixa a 
adquirir, diretamente ou por 
meio de suas subsidiárias, 
participação em empresas, in-
clusive no ramo de tecnologia 
da informação. As instituições 
deverão seguir as regras da Lei 
11.908/2009, que autorizou 
até 2012 a compra, pelos dois 
bancos, de participação em 
empresas. A permissão agora 
concedida pela medida provi-
sória vale até 2018.

O PROGRAmA CIêNCIA sem 
Fronteiras deve ser transfor-
mado em política de Estado, 
na avaliação da Comissão de 
Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática 
(CCT). 

A recomendação foi aprova-
da ontem, quando o colegiado 
aprovou relatório do senador 
Omar Aziz (PSD-Am) sobre 
políticas públicas voltadas à 
formação de recursos huma-
nos para a ciência, a tecnologia 
e a inovação.

Instituído pelo Decreto 
7.642/2011, o programa não 
tem a continuidade garanti-
da em caso de mudança de 
governo. Por esse motivo, 
Omar apresentou a proposta 
para incorporar o Ciência 
sem Fronteiras ao arcabouço 
jurídico nacional.

O senador também propôs 
17 recomendações para o 
aperfeiçoamento da ação. 
Entre outras sugestões, ele 
aconselha que seja intensifi-
cada a parceria com o setor 
privado e aponta a necessida-
de de criação de mecanismos 

de avaliação quantitativa e 
qualitativa do programa.

“A manutenção de um 
programa de mobilidade in-
ternacional, de que o Brasil 
não pode abrir mão, precisa 
ser acompanhada de investi-
mentos, por fontes públicas e 
privadas, no desenvolvimento 
de projetos de pesquisa e nos 
laboratórios das universida-
des e demais instituições cien-
tíficas nacionais”, argumentou 
Omar no parecer.

Para ele, essa estratégia é 
fundamental para garantir 
que “os ganhos de programa 
dessa natureza não fiquem 
restritos ao nível pessoal, mas 
que sejam compartilhados 
com outros estudantes e 
pesquisadores”.

O documento elaborado por 
Omar Aziz foi lido pelo sena-
dor Lasier martins (PDT-RS) 
durante a reunião presidida 
pelo senador Cristovam Bu-
arque (PDT-DF).

Relatório aprovado ontem na CCT sugere a transformação do programa em política de Estado, e não apenas de governo, além da ampliação das parcerias com o setor privado

Comissão quer garantir Ciência sem Fronteiras

Cristovam Buarque (D) coordena reunião que aprovou sugestões de Omar Aziz

Relator dá parecer favorável e acata 11 de 53 
emendas a isenção de energia nas Olimpíadas

O deputado federal manoel 
Junior (PmDB-PB) apresentou 
ontem relatório favorável à 
aprovação da medida Pro-
visória (mP) 693/2015, que 
concede benefícios fiscais 
para as distribuidoras de ener-
gia elétrica durante os Jogos 
Olímpicos e Paralímpicos de 
2016, no Rio. O presidente da 
comissão mista que analisa a 
mP, senador Blairo maggi (PR-
mT), autorizou vista coletiva do 
relatório, que será votado hoje.

Das 53 emendas apresenta-
das à mP, 3 foram retiradas pe-
los autores e 11, acatadas total 
ou parcialmente pelo relator.

A mP cancela ou suspende 
a incidência de nove tributos 
para as distribuidoras de ener-
gia. As empresas poderão usar 
esses benefícios nas obras de 
construção civil e para compra 
ou aluguel de máquinas.

Entre os tributos, estão a 

Cide-Combustíveis, o Imposto 
sobre Produtos Industrializa-
dos (IPI), a Cofins (desde que 
vinculados à importação) e o 
Imposto de Importação.

A mP também concede às 
distribuidoras de energia a 
isenção do Imposto de Renda 
Retido na Fonte sobre os va-
lores pagos ou remetidos por 
prestação de serviços, forne-
cimento de bens ou alugueis.

Outro ponto da mP é a isen-
ção para o pagamento da Taxa 
de Fiscalização de Produtos 
Controlados pelo Exército, 
que passa a beneficiar todas 
as empresas responsáveis pela 
organização dos eventos e os 
atletas. A medida valerá para 
todos os eventos-teste relacio-
nados com os Jogos.

“A isenção da Taxa de Fisca-
lização de Produtos Contro-
lados pelo Exército Brasileiro 
facilitará a promoção das 

competições, treinamentos e 
eventos-teste de práticas que 
utilizam armamentos e mu-
nições, como é o caso do tiro 
esportivo”, argumenta o relator.

uma das emendas acatadas 
pelo deputado amplia até 31 de 
dezembro de 2022 a isenção de 
Imposto de Importação e de 
IPI na importação de materiais 
esportivos para competições.

Porte de armas
A mP também permite a 

auditores e analistas da Receita 
Federal portar arma, mesmo 
fora de serviço, quando existir 
possibilidade de ameaça à 
própria integridade física ou 
da família em decorrência do 
trabalho.

No relatório, manoel Júnior 
estende o direito aos auditores 
fiscais do Trabalho, aos oficiais 
de Justiça e aos peritos oficiais 
de natureza criminal.

Vai à Câmara MP que estende 
prazo para time parcelar dívida
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Promover a continuidade do programa

Assegurar que o Ciência sem Fronteiras se configure como política de Estado, 
e não apenas de governo
Intensificar a busca de parcerias com o setor privado
Em relação às bolsas no exterior, conferir prioridade à concessão de bolsas 
de pós-graduação
Promover a aproximação entre universidades brasileiras e estrangeiras

Introduzir critérios de equidade na concessão das bolsas do programa, com 
o cuidado de evitar que aspectos socioeconômicos afastem os melhores 
estudantes

Estudar a possibilidade de criação de programas de financiamento parcial 
ou de financiamento na modalidade de empréstimo, no caso de estudantes 
com melhor nível socioeconômico

Ampliar incentivos para a vinda de professores e pesquisadores estrangeiros
Intensificar ações transversais envolvendo os diversos setores da 
administração pública

Ampliar o número de bolsistas do Ciência sem Fronteiras em universidades e 
instituições de pesquisa mais bem avaliadas
Reforçar capacitação das agências de fomento para elaborar projetos de pesquisa
Dar mais suporte ao acompanhamento acadêmico e emocional dos bolsistas
Promover análise mais criteriosa das atividades acadêmicas oferecidas pelas 
instituições selecionadas
Identificar razões do não aproveitamento dos créditos nos estudos no exterior
Priorizar a criação de mecanismos de avaliação quantitativa e qualitativa do 
programa

Incentivar as universidades a criar iniciativas próprias de avaliação dos 
resultados

Ampliar os investimentos públicos e privados na criação e modernização de 
laboratórios das universidades e centros de pesquisa nacionais
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A Comissão de Assuntos 
Econômicos (CAE) aprovou 
ontem, em turno suplementar, 
o Projeto de Lei do Senado 
(PLS) 202/2015, que prevê a 
isenção do Imposto sobre a 
Propriedade Territorial Rural 
(ITR) de imóveis localizados 
à margem do Rio São Fran-
cisco, de seus afluentes e de 
suas nascentes. O requisito 

para a isenção é que esteja 
preservada ou em processo 
de recomposição a vegetação 
das áreas de preservação per-
manente.

A vegetação preservada ou 
em processo de recomposição 
deverá ser superior a 5% dos 
limites legais, se a proprieda-
de tiver até quatro módulos 
fiscais, ou a 10%, se tiver mais 

de quatro módulos fiscais.
Por ter sido aprovado em 

decisão terminativa, o pro-
jeto poderá ser enviado di-
retamente à Câmara, se não 
houver recurso para votação 
em Plenário. 

Do senador Otto Alencar 
(PSD-BA), o projeto recebeu 
um substitutivo do relator,  
Walter Pinheiro (PT-BA).

Jorge Viana (PT-
AC) pediu voto de 
aplauso, congratu-
lações e louvor à 
delegação brasileira 
que participou da 
COP-21, a Confe-
rência do Clima das 
Nações unidas que aprovou 
em Paris acordo global contra 
o aquecimento do planeta.

Ele disse que os negociado-

res brasileiros tiveram 
papel importante na 
aprovação do acordo. 

— Não vamos repe-
tir os mesmos erros, 
destruir nossas flo-
restas como a Europa 
fez, copiar o modelo 

de desenvolvimento sujo e 
insustentável que o mundo 
adotava — afirmou o senador, 
que participou da COP-21.

Empresas terceirizadas 
também tiveram responsa-
bilidade na cadeia de acon-
tecimentos que resultaram 
na tragédia de mariana (mG) 
e na destruição do Rio Doce. 

Foi o que disseram ontem 
os convidados para debater na 
Comissão de Direitos Huma-
nos e Participação Legislativa 
(CDH) o projeto de lei que 
regulamenta a terceirização 
e a permite inclusive nas 
atividades-fim das empresas. 

Duas barragens com lama 
tóxica, com rejeitos de mine-
ração da empresa Samarco, 
romperam-se em mariana no 
início de novembro, deixando 
um enorme rastro de mortes 
e destruição ambiental até 
litoral do Espírito Santo.

— O desastre de mariana 
foi um crime ambiental, po-
lítico, social e contra o meio 
ambiente. mais uma vez, 
podemos ver que as empresas 
terceirizadas foram o centro 
de tudo o que aconteceu — 
declarou Paim, sem eximir da 
responsabilidade a Samarco, 
que é controlada pela mine-
radora Vale e pela empresa 
australiana BHP.

O secretário da Nova Cen-
tral Sindical dos Trabalhado-
res, moacyr Roberto, também 
afirmou que as empresas 
terceirizadas contribuíram 
para que a tragédia ocorresse.

— Os trabalhadores que 
hoje estão lá e não tiveram 
participação nenhuma no 
acidente, além de perder seus 

empregos, perderam parte de 
suas histórias. E isso é algo 
lamentável — acrescentou.

Na audiência pública, os 
convidados se posicionaram 
contra o Projeto de Lei da 
Câmara (PLC) 30/2015, que 
amplia as possibilidades de 
terceirização da mão de obra.

A secretária nacional da 
Central Única dos Trabalha-
dores (CuT), Graça Costa, 
relatou que a crise política 
pela qual o país passa afeta 
cada dia mais a classe traba-
lhadora.

— Nós não queremos essa 
terceirização, não queremos 
a diminuição dos nossos di-
reitos  nem esse retrocesso. O 
que queremos é um trabalho 
decente.

A COmISSãO DE Direitos Hu-
manos (CDH) propôs ontem 
que o projeto que regulamenta 
a Emenda Constitucional 
81, do trabalho escravo, seja 
retirado da pauta do Plená-
rio, onde está em regime de 
urgência para votação. 

— O projeto [PLS 432/2013] 
é uma agressão ao mundo do 
trabalho — disse o presidente 
da CDH, senador Paulo Paim 
(PT-RS), em audiência pública 
do colegiado. 

Para os participantes da 
audiência, a proposta altera 
para pior a definição de tra-
balho escravo. O ator Wagner 
moura, embaixador da Boa 
Vontade da ONu e militante 
da causa, lembrou que, no 
Brasil, a pessoa que trabalha 
em situação degradante e a 
que é submetida a jornada 
exaustiva são consideradas 
escravas.

— E são justamente esses 
dois pilares da nossa definição 
que, sorrateiramente, estão 
sendo retirados agora na regu-
lamentação da lei — afirmou.

O jornalista e pesquisador 
Leonardo Sakamoto enfati-
zou que a ONu reconhece a 
definição brasileira como um 
exemplo global a ser seguido.

— Além de proteger a liber-
dade, temos que proteger a 
dignidade do trabalhador — 
disse na audiência.

No mesmo sentido, o se-
nador Paulo Rocha (PT-PA) 
avaliou o PLS 432 como um re-
trocesso. Paulo Paim quer que 
o texto passe pelas comissões 

do Senado e seja debatido em 
sessão temática em Plenário. 

Entre outros pontos, o PLS 
432 estabelece que a expro-
priação de imóvel em que se 
constatar trabalho escravo se 
dará com o trânsito em julgado 
de sentença penal condenató-
ria contra o proprietário.

Audiência na CDH advertiu que regulamentação da Emenda Constitucional 81 prejudica o trabalhador 
por retirar a jornada exaustiva e a situação degradante como condições para caracterizar o crime

A Comissão de Meio Ambiente apresentou ontem a uma delegação da China 
panorama sobre a legislação ambiental no Brasil. Representantes dos dois 
países elogiaram os resultados da COP-21, que ocorreu em Paris. 

Mudança na definição de 
trabalho escravo é criticada

Isenção de imposto para área preservada

Debate liga terceirização a tragédia em MG

Ao lado de Wagner Moura e Leonardo Sakamoto, Paim conduz o debate na CDH

Viana apoia acordo contra aquecimento 
do planeta e elogia delegação brasileira
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O fim do monopólio da 
união na exploração de urâ-
nio permitiria o desenvolvi-
mento da indústria nacional, 
a exemplo do que ocorreu 
com o fim do monopólio na 
exploração do petróleo.

A avaliação é do ex-diretor 
das Empresas Nucleares 
Brasileiras (Nuclebras) e 
presidente da J. Forman 
Consultoria, John milne 
Albuquerque Forman, que 
ontem participou de uma 
audiência pública na Sub-
comissão Permanente de 
Acompanhamento do Setor 
de mineração sobre a explora-
ção de minerais nucleares no 
Brasil. A subcomissão integra 
a Comissão de Serviços de 
Infraestrutura (CI).

— Não vejo o mercado in-
ternacional como ameaça ao 
desenvolvimento brasileiro 
nem justificativa para manter 
a exploração de urânio como 
monopólio da união — afir-
mou. Em meados da década 
de 1970, o regime militar criou 
um programa nacional de ex-
ploração de urânio, liderado 
pelo próprio Forman.

— O programa nuclear 
perdeu o ímpeto e gastar 
dinheiro para achar urânio 
que não seria usado foi con-
siderado irrazoável. E assim 
ficamos parados. Na produ-
ção de urânio, o mercado 
é essencialmente privado. 
Países africanos, o Canadá e 
a Austrália seguem a regra da 
iniciativa privada. O território 
explorado no Brasil é menos 
de um terço.

De acordo com a Cons-
tituição, compete à união 
explorar os serviços e insta-

lações nucleares e exercer 
monopólio estatal sobre a 
pesquisa, lavra, enriqueci-
mento, reprocessamento, 
industrialização e o comércio 
de minerais nucleares. Essas 
atividades estão a cargo da 
Indústrias Nucleares do Brasil 
(INB). A empresa é presidida 
por Aquilino Senra martinez, 
que defendeu o monopólio 
da união. Ele observou que o 
modelo atual de exploração, 
criado há 41 anos, já prevê 
a participação da iniciativa 
privada, limitada em 49%.

— As empresas não têm in-
teresse no mercado nacional, 
visto que a demanda local 
é reduzida, de apenas 380 
toneladas.

A manutenção do monopó-
lio também foi defendida pelo 
chefe do Serviço de Controle 
do Comércio mineral da Co-
missão Nacional de Energia 
Nuclear (Cnen), Gerson 
Hovingh Dornelles.

— Não vejo motivo [para 
a quebra do monopólio]. Há 
o problema da quantidade 
de leis envolvidas que falam 
a esse respeito. A legislação 
é extensa e todas falam do 
monopólio. O novo marco 
regulatório [em tramitação 
na Câmara] considera o mo-
nopólio — disse.

Contrário ao monopólio, o 
vice-presidente-executivo da 
Associação Brasileira para De-
senvolvimento de Atividades 
Nucleares (Abdan), Ronaldo 
Fabrício, disse que nenhuma 
empresa privada se associará 
à INB com adesão de até 49% 
se não puder participar de 
decisões estratégicas funda-
mentais ao investimento.

Fim do monopólio do governo na 
exploração do urânio divide especialistas

O que diz o PlS 432

Trabalho forçado, sob ameaça, com coação ou restrição da liberdade

Cerceamento de transporte para reter o trabalhador no local
Vigilância ostensiva ou apropriação de documentos ou objetos 
pessoais com o fim de manter o trabalhador no local
Restrição da locomoção em razão de dívida com o empregador

Mero descumprimento da legislação trabalhista

Para efeito da lei, considera-se trabalho escravo:

Não se enquadra nesse tipo de crime:
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O CONGRESSO DECIDIu ontem 
manter os cinco vetos presidenciais 
que estavam na pauta de votação. 
Entre eles, está o veto parcial (VET 
49/2015) ao Projeto de Lei de Con-
versão (PLV) 15/2015, decorrente da 
mP 676/2015, aplicado ao artigo que 
possibilitava a “desaposentação”. 

Segundo a proposta original, pode-
ria haver um novo cálculo no valor do 
benefício previdenciário se a pessoa 
continuasse a trabalhar depois de se 
aposentar. O texto previa que a “de-
saposentação” aconteceria depois de 
o aposentado contribuir para o INSS 
por pelo menos 60 meses no novo 
emprego. 

O Executivo alegou que a medida 
contraria os pilares do sistema previ-
denciário brasileiro e permitiria a acu-
mulação de aposentadoria com outros 
benefícios de forma injustificada, além 
de elevar os custos da Previdência.

O item da “desaposentação” chegou 
a ser votado em destaque (de forma se-
parada). O deputado Afonso Florence 
(PT-BA) defendeu a manutenção do 
veto, como forma de colaborar com 
o ajuste fiscal. Já o deputado Arnaldo 
Faria de Sá (PTB-SP) argumentou 
que várias decisões foram dadas na 
Justiça em favor dos aposentados que 
retornaram ao trabalho. 

No Superior Tribunal de Justiça 
(STJ), o direito à “desaposentação” 
foi confirmado. O governo recorreu 
ao Supremo Tribunal Federal (STF) 
que, segundo o deputado, “esqueceu-
-se” de julgar a matéria, na pauta do 

tribunal há mais de um ano.
— Queremos garantir a questão da 

“desaposentação”, para que a pessoa 
possa aumentar um pouquinho seu 
rendimento — disse Faria de Sá.

Apesar do discurso do deputado, o 
veto aplicado pela presidente Dilma 
Rousseff foi mantido. 

Segundo as normas previstas na Lei 
13.183/2015, se quiser se livrar do fator 
previdenciário (fórmula que reduz a 
aposentadoria de quem se aposenta 
precocemente), a mulher deve ter no 
mínimo 30 anos de contribuição com 
o INSS e 55 anos de idade — a soma dá 
85. Os homens devem ter contribuído 
35 anos e ter 60 anos de idade — a 
soma dá 95. Por causa dessas contas, 

a regra ficou conhecida como 85/95.
Outro item vetado do PLV 15/2015 

trata das regras para o pagamento do 
seguro-desemprego ao trabalhador 
rural. O texto estabelecia, entre ou-
tros requisitos, que poderia receber 
esse benefício quem comprovasse ter 
recebido seis meses de salário antes 
da demissão. Dilma argumentou que 
a mudança na lei traria critérios di-
ferenciados para o trabalhador rural 
receber o seguro-desemprego, em 
prejuízo dos trabalhadores urbanos.

Direito de resposta
Também foi mantido o Veto 50/2015, 

que atingiu parcialmente o Projeto de 
Lei do Senado (PLS) 141/2011, que se 

transformou na Lei 13.188/2015. A 
nova norma regulamenta o direito de 
resposta contra conteúdo considerado 
ofensivo na mídia. A presidente vetou 
o dispositivo que previa retificação 
pessoalmente em rádio e TV. O PCdoB 
votou pela derrubada do veto.

— Esse veto anula a essência do 
que conseguimos, depois de muita 
luta, aprovar aqui, que é o artigo que 
determina a possibilidade de dar o 
direito de resposta na mídia, inclu-
sive com a possibilidade da resposta 
pessoal — criticou a deputada Jandira 
Feghali (PCdoB-RJ).

Senadores e deputados mantiveram 
o veto integral (VET 51/2015) ao PLS 
67/2011, que regulamenta o exercício 
das profissões de transcritor e revisor 
de textos em braile. O governo alegou 
que a proposta é inconstitucional, 
por limitar o exercício das profissões.

Outro veto mantido foi o parcial 
(VET 48/2015) à medida Provisória 
(mP) 677/2015. O veto refere-se ao 
trecho que acaba com a cobrança das 
bandeiras tarifárias. 

Dilma vetou o parágrafo que am-
pliava o prazo para que agentes que 
operavam no âmbito dos sistemas iso-
lados de fornecimento de energia em 
31 de dezembro de 2014 migrassem 
para o Sistema Interligado Nacional.

O Congresso manteve o veto total 
(VET 52/2015) ao PLS 304/2008, que 
reduzia de dez para cinco anos o 
período sem registro na junta comer-
cial que caracteriza a inatividade do 
empresário. 

A redução da dotação para 
o Programa Bolsa Família e 
para a Justiça do Trabalho 
dominou ontem a discussão 
do relatório final do deputado 
Ricardo Barros (PP-PR) à pro-
posta orçamentária de 2016 
(PLN 7/2015). O texto poderá 
ser votado hoje na Comissão 
mista de Orçamento (CmO).

Barros retirou R$ 10 bilhões 
do programa social, cuja dota-
ção caiu, em relação ao projeto 
original, de R$ 28,1 bilhões 
para R$ 18,1 bilhões. Ao mes-
mo tempo, o relator diminuiu 
os gastos com custeio de todos 
os órgãos públicos. Em média, 
a redução foi de 15% para os 
Poderes Judiciário e Legislati-
vo (Câmara, Senado e Tribunal 
de Contas da união). No Exe-
cutivo, o percentual variou. Na 
Justiça do Trabalho, o corte  foi 
maior: 50% no custeio e 90% 
nos investimentos.

O objetivo dos cortes é 
garantir que a proposta orça-
mentária saia do Congresso 
com superavit primário de 
R$ 34,4 bilhões para o gover-
no federal, valor previsto no 
projeto da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias de 2016 ( PLN 
1/2015). Durante a discussão 
do relatório final, Barros 
afirmou, por diversas vezes, 
que só recomporá os valores 

retirados se os parlamentares 
reduzirem o orçamento de 
outras áreas.

— Tenho sempre dito: não 
tem problema, só precisamos 
encontrar de onde cortamos 
para recompor. Alguém vai 
ter de sofrer mais cortes ain-
da para que a gente possa 
 solucionar a questão.

Ele acrescentou que os 
cortes foram generalizados, 
afetando “todos os Poderes e 
todos os setores”.

As críticas aos cortes no 
Bolsa Família vieram de parla-
mentares de partidos da base 
do governo e da oposição. Eles 
ressaltaram a importância do 
programa para a redução da 
pobreza no país.

— Posso votar sozinho, 
mas vou votar contra essa 
violência institucional — 
disse o deputado Edmilson 
Rodrigues (PSOL-PA). Se-
gundo ele, o relator agiu com 
 “irresponsabilidade social”.

O deputado Danilo Forte 
(PSB-CE) destacou que o pro-
grama tem evitado uma crise 
social no Nordeste, que passa 
pelo quarto ano de estiagem.

— Não sou da base do gover-
no, porém tenho a compreen-
são clara de que esse programa 
é fundamental.

Para Hildo Rocha (PmDB-

mA), o Bolsa Família “conse-
gue quebrar o ciclo de pobreza 
intergeracional”.

O líder do governo na CmO, 
deputado Paulo Pimenta (PT-
RS), também contestou o corte 
no programa. Segundo ele, a 
redução no Orçamento vai 
tirar mais de 23 milhões de 
cidadãos do Bolsa Família.

— Teríamos 8 milhões de 
pessoas entrando na extrema 
pobreza — afirmou Pimenta.

Diversos parlamentares apre-
sentaram destaques, que serão 
votados hoje, para recompor 
a dotação do programa. Com 
isso, a decisão ficará para o 
Plenário da comissão, visto 
que o relator-geral disse que 
não pretende rever a decisão.

— O governo, se quiser, que 
coloque gente aqui e ganhe na 
votação — declarou Barros, 
que criticou o Executivo por 
não querer discutir fraudes 
no programa apontadas pela 
Controladoria-Geral da união 
(CGu).

Alguns congressistas desta-
caram a decisão do relator de 
cortar verbas de custeios em 
órgãos federais. Para o deputa-
do Samuel moreira (PSDB-SP), 
a sociedade precisa entender 
a necessidade de equilíbrio 
orçamentário.

— Esse conceito tem de ser 
cravado na coletividade e em 
cada parlamentar; não se pode 
gastar mais do que arrecada.

(Da Agência Câmara)

G l e i s i 
Hoffmann 
( P T - P R ) 
criticou a 
proposta de 
corte de R$ 
10 bilhões do Bolsa Famí-
lia no Orçamento de 2016.

— Não é justo, não é sé-
rio, cortar R$ 10 bilhões do 
Programa Bolsa Família: 
23 milhões de pessoas se-
riam desligadas, das mais 
de 45 milhões atendidas. 
Deixaríamos milhões de 
pessoas à miséria, coisa 
que nós já varremos do 
mapa do Brasil .

Gleisi explicou que pes-
quisa recente da CGu 
encontrou apenas 2,4% 
das famílias em condição 
financeira comprovada-
mente superior aos limites 
do programa, situação já 
regularizada, e que todas 
as determinações da CGu 
sobre condução e fiscaliza-
ção do programa são cum-
pridas pelo ministério do 
Desenvolvimento Social.

Congresso mantém veto à “desaposentação”

Parlamentares criticam corte de R$ 10 bilhões no Bolsa Família

Medida permitiria que aposentado voltasse a trabalhar, renunciando provisoriamente à aposentadoria para adiante recebê-la recalculada. Dilma alegou que custos seriam altos

Gleisi: redução 
deixaria milhões 
na miséria

Renan Calheiros conduz a sessão em que o Congresso decidiu manter cinco vetos presidenciais

Relator, Ricardo Barros argumenta na reunião presidida por Rose de Freitas
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