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O senador Edison Lobão (C) conduz debate com juízes e procuradores sobre projeto que trata do abuso de autoridade

Regina Sousa coordena debate com MEC, reitores e movimento negro sobre permanência de cotistas

Juízes pedem mais 
debate de projeto 
sobre autoridade

Cotistas precisam de ajuda financeira para 
se manter no curso, afirmam debatedores

Comissão que fiscaliza as atividades 
de inteligência do governo é instalada

Telefonia é ruim  
e tarifa é cara,  
diz sindicato  6

Modelo eleitoral 
gera divergência 
entre senadores  7

A política de cotas não é suficiente 
para que pobres, negros e índios 
consigam cursar universidades fe-
derais, disseram participantes de 

debate ontem. A permanência dos 
cotistas depende também de ajuda 
do governo para despesas como mo-
radia e alimentação, afirmaram.  8

A Comissão Mista de Controle das 
Atividades de Inteligência retomou 
ontem os trabalhos. A deputada federal 
Bruna Furlan vai presidir o colegiado 

no biênio 2017–2018 e o senador Fer-
nando Collor será o vice-presidente. 
A comissão fiscaliza as atividades do 
Sistema Brasileiro de Inteligência.  8

Participantes de audiência pública avaliaram que texto sobre abuso de autoridade deve 
ser mais discutido para evitar que diferentes interpretações sejam consideradas crimes

Representantes do Judiciário e do Mi-
nistério Público pediram na Comis-
são de Constituição e Justiça que a 

proposta não seja votada antes de mais ava-

liação das consequências sobre órgãos de 
 investigação e julgamento. O presidente da 
comissão, Edison Lobão, negou que haja 
pressa na condução do projeto.  3

Proposta muda critérios para 
realização de concurso público

Em análise no Senado, 
proposta proíbe concurso 
para formação de cadas-
tro de reserva, uma das 
principais reclamações 

dos concurseiros. Profes-
sores recomendam que 
candidatos continuem a 
se preparar mesmo sem 
prova à vista.  4 e 5

O senador Fernando Collor, vice-presidente do colegiado, e a deputada Bruna Furlan, presidente

Texto em análise impede novo concurso enquanto anterior estiver válido

Thieres Pinto e Wellington com o presidente da IBM Brasil, Marcelo Porto, Magaly Caruso e Albuquerque, do Prodasen

Sessão especial marca 100 anos da chegada da IBM ao Brasil 
O Senado fez ontem uma 

sessão especial em home-
nagem aos 100 de instala-
ção da IBM no Brasil. Para 
o senador Wellington Fa-
gundes, presidente da Co-
missão Senado do Futuro, 
a homenagem é uma forma 
de reconhecer a importân-
cia da empresa de tecnolo-
gia da informação para o 
país. Instalada no Brasil em 
1917, a IBM foi contratada 
pelo governo para auxiliar 
no Censo de 1920.  2
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O PLEnáRIO dO Senado fez 
ontem uma sessão especial 
em homenagem à empresa 
IBM, que completa 100 anos 
de atuação no país.

O presidente da Comissão 
Senado do Futuro, Wellington 
Fagundes (PR-MT), afirmou 
que foi uma oportunidade 
para reconhecer a importância 
da empresa para o país, desde 
quando foi contratada pelo 
governo brasileiro para ajudar 
no Censo de 1920. 

O senador, autor do requeri-
mento que resultou na sessão 
especial, disse que os progra-
mas de “cidadania corporativa” 
da IBM “continuam transfor-
mando a vida das pessoas no 
país e mundo afora”.

O presidente da IBM Brasil, 
Marcelo Porto, homenageou 
Valentim Bouças, o brasileiro 
responsável pela instalação 
da empresa, que tinha o nome 
de Computing Tabulating 
Recording Company quando 
chegou ao país. Sem Bouças, 

acrescentou, o centenário da 
IBM no Brasil não estaria sendo 
comemorado.

Segundo Porto, “o clichê 
de que o mundo mudou não 
poderia ser mais apropriado” 
para descrever as transforma-
ções pelas quais a IBM passou. 
O executivo observou que em 
2015 “surgiu uma nova IBM, 
uma empresa que procura 
liderar tendências e mercados 
em uma nova era da compu-
tação — a era dos negócios e 

governos competitivos”.
O diretor da Secretaria de 

Tecnologia da Informação do 
Senado (Prodasen), Alessandro 
Pereira de Albuquerque, disse 
que, mesmo com a desativação 
do mainframe (computador 
de grande porte) do Prodasen, 
fornecido pela IBM, as soluções 
da empresa — em cópias de 
segurança, servidores, virtua-
lização e computação pessoal 
— ainda apoiam as atividades 
do Senado.
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Sessão especial destacou a atuação da empresa de tecnologia da informação, que se instalou no
país em 1917 e foi contratada pelo governo brasileiro para ajudar na elaboração do Censo de 1920

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

Plenário homenageia IBM 
pelos 100 anos no Brasil

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 

A agenda completa, incluindo o número de  
cada proposição, está disponível na internet,  
no endereço: http://bit.ly/agendaLegislativa

AgendA
 `Ce  Ministério da Cultura
9h Em audiência pública interativa, o mi-
nistro da Cultura, Roberto Freire, fala sobre 
as diretrizes da pasta.

 `CI  diretor da AnTT
9h A comissão sabatina Marcelo Vinaud 
Prado, indicado para diretor da ANTT. Em 
seguida, análise do PLS 702/2015, que de-
termina a separação entre rodovias  federais 
e vias locais urbanas.

 `CMA  Instalação e eleição
9h30 Instalação e eleição de presidente e 
vice-presidente. 

 `CAe  Ilan goldfain
10h Audiência interativa com o presiden-
te do Banco Central, Ilan Goldfajn, sobre 
 perspectivas da política monetária. 

 `CCJ  Abuso de autoridade
10h Audiência discute o PLS 280/2016, so-
bre abuso de autoridade. O ex-ministro do 
STF Joaquim Barbosa é um dos convidados. 

 `CTFC  Instalação e eleição
11h30 Instalação e eleição de presidente.

 `PlenárIo  Pauta trancada
14h A pauta está trancada pela MP 751/2016, 
que cria o Programa Cartão Reforma. 

 `MP 752/2016  Contratos de parceria
14h30 Análise de relatório sobre a medida 
provisória, que trata da prorrogação e da 
relicitação de contratos de parceria.

 `MP 754/2016  Setor farmacêutico
14h30 Análise do plano de trabalho e elei-
ção do presidente da comissão da MP, so-
bre regulação para o setor farmacêutico.

 `MP 757/2016  Taxas da Suframa
14h30 Audiência interativa para debater a 
MP, que institui taxa de incentivos fiscais e  
taxa de serviços em favor da Suframa. En-
tre os convidados, representantes do Mi-
nistério da Indústria e Comércio Exterior e 
da Secretaria de Planejamento do Amapá.

 `MP 758/2016  áreas de proteção
14h30 Audiência debate a MP, que alte-
ra limites do Parque Nacional do Jaman-
xim e da Área de Proteção Ambiental do 
 Tapajós, no Pará.

Thieres Pinto (E) e Wellington (C) com Porto, Albuquerque e funcionária da IBM

Alvaro elogia modelo prisional com custo 
menor e maior índice de ressocialização

dário defende aprovação de projeto que cria 
a Política nacional de defesa Agropecuária

Lei sancionada cria o dia nacional de Combate à Sífilis

ILB/Interlegis define atividades para próximos meses

Acir Gurgacz lamenta estado da Br-364 em 
rondônia e cobra do dnit reparo da rodovia

Alvaro dias (PV-PR) 
elogiou o modelo pri-
sional da Associação 
de Proteção e Assis-
tência aos Condenados 
(Apac), que compati-
biliza economia de dinheiro 
com eficiência e ressocializa-
ção de detentos. Lançado na 
sexta-feira, em Cascavel (PR), 

o modelo da Apac já é 
adotado em outras 26 
cidades do estado.

Alvaro explicou que, 
além de reduzir de 
quatro para um salário 

mínimo o gasto médio com 
um detento, ele apresenta 
índice médio de 85% de res-
socialização dos condenados.

dário Berger (PMdB-
SC) pediu a votação de 
projeto dele que cria 
a Política nacional de 
defesa Agropecuária 
(PLS 326/2016). O se-
nador argumenta que a defesa 
agropecuária perpassa todas 
as fases da produção, desde 
o registro e a fiscalização 

dos insumos até o 
controle do trânsito 
e da comercialização 
dos produtos, sendo, 
portanto, “de funda-
mental relevância” 

para assegurar a qualidade 
dos alimentos.

O projeto está na Comissão 
de Constituição e Justiça.

O terceiro sábado de outubro 
de cada ano passará a ser o 
dia nacional de Combate à 
Sífilis e à Sífilis Congênita. É 
o que prevê a Lei 13.430/2017, 
sancionada na sexta-feira pelo 
presidente Michel Temer e 
publicada ontem no Diário 
Oficial da União.

A norma é decorrente de 
projeto aprovado pela Câmara 
em 2015 e pelo Senado no dia 
9 (PLC 146/2015).

O objetivo é enfatizar a 

importância do diagnóstico 
adequado da sífilis.

A proposta visa aumentar a 
conscientização da popula-
ção para uma doença de fácil 
identificação e tratamento, 
mas que continua produzindo 
vítimas, principalmente entre 
recém-nascidos.

Ainda falta a regulamentação 
da lei, que vai especificar as 
atividades a serem desenvol-
vidas na data. A norma entrará 
em vigor 30 dias depois da 

regulamentação oficial.
A transmissão da sífilis se dá 

principalmente por relações 
sexuais, transfusão de sangue 
ou contato direto com sangue 
contaminado. no caso da sífilis 
congênita, há a transmissão 
por via vertical da gestante 
para o filho. Esta última é uma 
das formas mais graves, pois 
pode causar má-formação 
no feto. Os efeitos incluem 
alterações ósseas, surdez e 
retardo mental.

O senador José Pimentel 
(PT-CE) reuniu na quarta-
-feira a direção do Instituto 
Legislativo Brasileiro (ILB) 
e Programa Interlegis para 
discutir ações para o ano de 
2017. Primeiro-secretário do 
Senado, Pimentel é também 
diretor nacional do Interlegis 
e presidente do Conselho de 
Supervisão do ILB.

O diretor-executivo do ILB, 

Helder Rebouças, e o coor-
denador de Planejamento e 
Relações Institucionais do 
órgão, Francisco Biondo, fi-
zeram explanações sobre as 
atividades desenvolvidas, os 
produtos disponíveis para as 
Casas legislativas e as vanta-
gens que elas podem ter com 
os serviços oferecidos, inclu-
sive economia de recursos.

Biondo explicou como são 

feitas as oficinas para implan-
tação de produtos tecnológicos 
— como o Portal-Modelo para 
internet e o Sistema de Apoio 
ao Processo Legislativo — e os 
encontros para debate de te-
mas de interesse do Legislativo.

Pimentel encomendou es-
tudos para a discussão do ge-
renciamento da água, um tema 
que, segundo ele, mobilizará 
cada vez mais estados como 
Ceará, Rio Grande do norte, 
Paraíba e Pernambuco, devi-
do à transposição do Rio São 
Francisco. A ideia é debater 
o tema com especialistas no 
segundo semestre. Também 
foram tratadas questões ligadas 
à capacitação de servidores.

A reunião serviu ainda para 
delinear as atividades relativas 
ao aniversário de 20 anos do 
ILB e do Programa Interlegis 
— que se tornaram um órgão 
único em 2013.

de acordo com Acir 
Gurgacz (PdT-RO), 
diversos trechos da 
BR-364 estão intransi-
táveis, apesar de terem 
passado por obras de 
recuperação em 2016. O sena-
dor cobrou do departamento 
nacional de Infraestrutura de 
Transportes (dnit) reparos 

na estrada, que é a 
única rodovia federal 
que corta Rondônia. 
Ele esclareceu que a 
via é essencial para 
a população e para o 

escoamento da produção.
— É um problema seriíssi-

mo. daqui a pouco o trânsito 
na BR-364 vai ser interditado.

Pimentel (2º à esq.) reúne diretoria do ILB e Interlegis para planejar ações
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OS EFEITOS SOBRE o traba-
lho de juízes e procuradores 
a serem produzidos pela 
proposta que tipifica o cri-
me de abuso de autoridade 
precisam ser mais debatidos, 
segundo os representantes dos 
magistrados que participaram 
ontem de uma audiência na 
Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania (CCJ) 

na avaliação dos membros 
do Judiciário e do Ministério 
Público convidados, o projeto 
(PLS 280/2016) está trami-
tando no Senado “a toque de 
caixa” e com um texto vago, 
sem as devidas deliberações 
sobre as consequências que as 
normas criadas poderão ter so-
bre as órgãos de  investigação 
e julgamento.

— O que nos soa inconcebí-
vel é que essa legislação seja 
aprovada sem que a sociedade 
e as instituições sejam ouvidas 
— cobrou o subprocurador-
-geral da República nívio de 
Freitas Silva Filho.

O presidente da CCJ, Edison 
Lobão (PMdB-MA), negou 
que haja pressa na condução 
do projeto. Para o senador, a 
afirmação é “quase uma fan-
tasia” e não reconhece a tota-
lidade do processo legislativo.

— Estamos fazendo reuniões 
normais. Quando a CCJ votar 
o parecer do relator, o projeto 

irá para o Plenário, novo prazo 
se abrirá e, terminado lá, ainda 
vai para a Câmara. Onde há 
pressa? Perdoem-me, mas isso 
é uma forma de estigmatizar o 
próprio projeto — disse Lobão.

Cristovam Buarque (PPS-
dF) observou que a audiência 
foi marcada com poucos dias 
de antecedência e ocorreu em 
um dia que não favoreceu a 
presença de muitos senadores, 
uma vez que a maioria deles 
passa a segunda-feira em seus 
estados — o próprio relator, 
Roberto Requião (PMdB-PR), 
não estava na audiência.

Interpretação
Lobão afirmou que não co-

locará o relatório de Requião 
em pauta na reunião da CCJ 
desta semana.

A maior ressalva dos convi-
dados ao texto atual do projeto 
de abuso de autoridade é o 
risco de “criminalização da 
hermenêutica”, ou seja, da cri-
minalização da interpretação 
que os juízes fazem do texto da 

lei para proferir suas decisões.
Para o presidente da Asso-

ciação dos Magistrados Brasi-
leiros (AMB), Jayme Martins 
de Oliveira neto, o texto do 
projeto, ao impor punições 
aos juízes que tomem decisões 
consideradas ilegais, vai cer-
cear a atividade jurisdicional 
de maneira grave.

— O ato de interpretar é 
único e exclusivo do juiz. So-
mente nas piores ditaduras o 
Legislativo impõe métodos 
de interpretações para o 
 Judiciário — disse.

Oliveira neto argumentou 
que a reversão de sentenças 
mediante recursos é uma parte 
natural do processo judiciário 
e que um juiz não pode sofrer 
sanções penais caso tenha 
uma decisão mudada por uma 
instância superior.

Diferenças
Para o presidente da Asso-

ciação nacional dos Procura-
dores da República (AnPR), 
José Robalinho Cavalcanti, é 

normal de um sistema que 
preza pela ampla defesa e pelo 
contraditório que as interpre-
tações jurídicas de diversos 
agentes sejam diferentes.

— desde que as interpre-
tações sejam justificadas, 
isso não é abuso. É exercício 
normal do direito. Atacar isso 
é atacar a base do Judiciário.

Já segundo Regina Sousa 
(PT-PI) e Vanessa Grazziotin 
(PCdoB-AM), o texto do pro-
jeto diz expressamente que as 
interpretações jurídicas com 
o devido embasamento legal 
não sujeitariam o magistra-
do à punição por abuso de 
 autoridade.

Cavalcanti recorreu a um 
exemplo para sustentar o 
seu argumento: o julgamen-
to de impeachment da ex- 
presidente dilma Rousseff.

na ocasião, o Senado de-
cidiu manter os direitos po-
líticos de dilma, apesar de a 
Constituição dizer que essa é 
a consequência da perda do 
mandato. Para o presidente 
da AnPR, os senadores esta-
riam sujeitos naquele caso à 
condenação penal por abuso 
de autoridade proposta pelo 
PLS 280/2016, uma vez que 
atuaram como juízes.

Lava Jato
Oliveira neto afirmou que 

a elaboração do projeto de lei 
foi motivada pela Operação 
Lava Jato, que tem produzido 
investigações e denúncias 
contra parlamentares.

— A magistratura pede aos 
senadores que não legislem 
ao sabor de uma circunstância 
momentânea que ocorre no 
país e que não criem disposi-
tivos específicos para ela.

O diretor de Assuntos Legis-
lativos da Associação nacional 
dos Magistrados da Justiça do 
Trabalho (Anamatra), Luiz 

 Antonio Colussi, trouxe a 
mesma advertência.

— Estamos percebendo 
uma tentativa de intimidar 
a magistratura brasileira e 
calar o Ministério Público. 
não podemos aceitar que 
atores denunciados por ilícitos 
contra o patrimônio público 
promovam reformas que 
objetivem inibir a ação dos 
agentes do sistema de Justiça 
e assegurar a sombra confor-
tável da impunidade.

Lobão garantiu que o projeto 
não tem a intenção de criar 
obstáculos à Lava Jato ou a 
qualquer investigação policial. 
Para o presidente da CCJ, fa-
zer essa afirmação equivale a 
“apequenar” o projeto de lei.

O presidente do Banco 
Central, Ilan Goldfajn, falará 
hoje na Comissão de Assuntos 
Econômicos (CAE) sobre as 
diretrizes e perspectivas da 
política monetária do Brasil. 

A audiência pública tem 
início às 10h, na sala 19 da 
Ala Alexandre Costa.

A realização de audiências 
públicas regulares com a 
presença do presidente do 
Banco Central é prevista no 
Regimento Interno do Sena-
do. de acordo com o regimen-
to, caberá à CAE promover 
esses encontros para discutir 
com o presidente do BC a 

implementação da política 
monetária do país.

O regimento também es-
tabelece que as audiências 
públicas devem ser realiza-
das na primeira quinzena 
de fevereiro, abril, julho e 
outubro, podendo haver al-
teração de datas decorrente 

de  entendimento entre o 
colegiado e a instituição.

A CAE é presidida por Tasso 
Jereissati (PSdB-CE) e tem 
como vice-presidente Gari-
baldi Alves Filho (PMdB-Rn).

Colegiado debate política econômica com presidente do Banco Central

Hoje, às 10h, a CCJ realiza 
mais uma audiência sobre 
o projeto. Entre os convida-
dos, estão o ex-presidente 
do Supremo Tribunal 
Federal (STF) Joaquim 
Barbosa, o diretor-geral da 
Polícia Federal, Leandro 
daiello Coimbra, e repre-
sentantes da Associação 
nacional dos Procuradores 
do Trabalho, do Instituto 
de defesa do direito de 
defesa, da Associação 
nacional dos Auditores de 
Controle Externo dos Tri-
bunais de Contas do Brasil 
e da Associação nacional 
dos Membros do Ministé-
rio Público. Também foram 
convidados o promotor de 
Justiça Roberto Livianu e 
o juiz federal Silvio Luís 
Ferreira da Rocha.

Representantes do Judiciário e 
do Ministério Público cobram 
que a sociedade e as instituições 
sejam ouvidas sobre projeto que 
criminaliza abuso de autoridade

Juízes querem aprofundar debate sobre abuso

Fernando Calmon, Nívio de Freitas Silva, Edison Lobão, José Robalinho e Jayme de Oliveira Neto debatem como não cercear a atividade de juízes e procuradores

Ilan Goldfajn fala hoje aos senadores  
sobre diretrizes da política monetária

 Veja na pág. 2 como acompanhar 
a audiência e participar dela

  Veja na pág. 2 como acompanhar 
a audiência e participar dela

Sugestões do procurador-
-geral da República, Rodrigo 
Janot, para o projeto que 
regulamenta o abuso de au-
toridade foram recebidas pela 
CCJ, informou Edison Lobão.

Segundo o presidente da 
comissão, as recomendações 
do Ministério Público serão 
encaminhadas ao relator do 
projeto. Caberá a Roberto 
Requião acatá-las ou não.

As sugestões foram apre-
sentadas por Janot na semana 
passada, em uma reunião 
com o presidente do Senado, 
Eunício Oliveira.

na ocasião, Janot defendeu 
um debate mais profun-

do sobre o tema, para que 
seja elaborada “uma nor-
ma sem nenhum traço de 
 corporativismo”.

Lobão classificou as suges-
tões do procurador-geral de 
“minuciosas e oportunas”.

O PLS 280/2016, de Renan 
Calheiros (PMdB-AL), trata 
dos abusos cometidos por 
agentes públicos, incluindo 
militares, servidores públicos 
e pessoas a eles equiparadas, 
integrantes do Ministério 
Público e dos Poderes Judi-
ciário e Legislativo de todas 
as esferas da administração 
pública (federal, estadual, 
distrital e municipal).

Relator vai analisar as sugestões  
do procurador-geral, informa Lobão

P a r a  A n a 
Amélia (PP-
RS), o deba-
te do projeto 
sobre abuso 
de autoridade 
acontece em um momento 
oportuno para o Brasil. Mas, 
segundo a senadora, não se 
pode correr o risco de acolher 
propostas que radicalizem o 
trato da questão, o que pode 
provocar a fragilização de 
instituições como o Minis-
tério Público e o Judiciário.

— O assunto deve ser 
tratado com serenidade, res-
ponsabilidade e equilíbrio.

Ana Amélia cobra 
responsabilidade e 
equilíbrio na discussão

Discussão continua 
com nova audiência 
sobre o tema hoje
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Veja todas as edições do especial Cidadania em  
www.senado.leg.br/especialcidadania

 �Veja o vídeo sobre as propostas que podem mudar a forma de 
realização de concursos públicos: http://bit.ly/PECconcursos

Proposta de emenda à Constituição 
29/2016, que trata do cadastro de 
reserva e da abertura de concursos 
http://bit.ly/PEC29de2016

Proposta de emenda à Constituição 
75/2015, com diretrizes únicas para 
concurso federal, estadual ou municipal 
http://bit.ly/PEC75de2015

Saiba mais

Mesmo sem ter a confirma-
ção de processo seletivo para 
2017, algumas instituições 
públicas continuam desper-
tando a atenção de cursinhos 
preparatórios e estudantes de 
todo o país.

Uma delas é a Câmara Le-
gislativa do distrito Federal, 
que formou em janeiro uma 
comissão de servidores  para 
preparar o próximo concurso. 
O último foi feito há 11 anos, 
e o resultado se reflete no 
quadro de pessoal. dos 1.056 
cargos efetivos existentes, 406 
estão vagos.

Bacharel em letras, Adriane 
Oliveira aguarda com ansieda-
de a chance de disputar uma 
vaga no Legislativo do distrito 
Federal, atraída pelo bom sa-
lário e pela estabilidade. 

— Acredito que esteja à 
frente de muitos outros can-
didatos, pois venho estudan-
do há dois anos. Uma hora 
vão ter que abrir o concurso. 
Enquanto não sai, sigo me 
preparando — afirma.

Ministério Público
O Ministério Público da 

União publicou no dia 22 de 
março no Diário Oficial uma 
portaria para formar uma co-
missão responsável pelo pró-
ximo concurso da instituição. 

Será o décimo concurso do 
Ministério Público da União 
para técnicos e analistas. 
Mas ainda não há datas nem 
previsão de vagas.

A Câmara dos deputados 
também atrai grande número 
de interessados. Segundo a 
assessoria de imprensa da ins-
tituição, há uma autorização 
para concurso expedida por 
ato da Mesa diretora em 2014. 
Todavia, não existe estimati-
va sobre datas. no Senado, 
também não há previsão de 
seleção imediata.

Polícias
no âmbito do Poder Execu-

tivo, a Polícia Federal costuma 
ser uma das opções mais visa-
das. O comando da instituição 
informa que é preciso preen-
cher 1.758 vagas de escrivães, 
agentes, delegados e peritos e 
que já apresentou um pedido 
ao Ministério do Planejamento 
para a abertura de um novo 
processo seletivo. 

Também a Polícia Rodo-
viária Federal já apresentou 
um pedido para preencher os 
quadros. Segundo a entidade, 
foram solicitadas 1.300 vagas. 
no primeiro semestre do ano 
passado, um pedido já havia 
sido feito para 1.500 vagas, 
mas foi negado pelo Executivo. 

RECLAMAçõES dE COnCUR-
SAndOS e estudantes insatisfei-
tos com os processos seletivos, as 
bancas examinadoras e a postura 
de administradores públicos em 
relação aos concursos públicos 
são recebidos com frequência 
por Paulo Paim (PT-RS), por e-
-mails, redes sociais ou em seu 
gabinete. Com o objetivo de 
amparar os candidatos, o sena-
dor apresentou uma proposta de 
emenda à Constituição que põe 
fim a um dos maiores motivos de 
queixas: a realização de concurso 
somente para a formação de 
cadastro de reserva.

Segundo a PEC 29/2016, o 
cadastro, que costuma ser utili-
zado para contratações futuras 
do órgão ou entidade quando a 
administração não sabe ao certo 

quantas vagas estarão disponí-
veis, pode continuar existindo, 
mas a quantidade de vagas 
destinadas à formação desse 
cadastro ficará limitada a 20% 
dos correspondentes cargos ou 
empregos públicos vagos. 

A proposição também veda a 
abertura de um novo certame 
enquanto houver candidatos 
aprovados em seleção anterior 
válida. Ainda pela proposta, o 
número de vagas ofertadas deve 

ser igual ao número de cargos ou 
empregos vagos, sendo obriga-
tório o preenchimento de todos 
esses postos. 

— Criou-se uma indústria de 
concursos neste país. As pessoas 
fazem a prova, eles dizem que 
o número de vagas vale pelos 
próximos dois anos, não cha-
mam ninguém e começam a 
fazer concurso de novo. E assim 
sucessivamente — lamenta Paim. 

O senador lembrou o sacrifício 

feito pelos estudantes, que ten-
tam o futuro em certames longe 
de suas casas e depois ficam sem 
perspectiva de nomeação: 

— As pessoas pagam, deslo-
cam-se pelo Brasil todo e depois 
fazem novamente para cadas-
tro de reserva. não dá. É uma 
 picaretagem — opina. 

A PEC 29/2016 altera o artigo 
37 da Constituição. O texto está 
tramitando na Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ), 
sob a relatoria de Ivo Cassol (PP-
RO), que ainda não apresentou 
parecer. Paim está confiante de 
que a tramitação avance ao longo 
deste ano.

Apoio
Se depender da população, o 

texto não terá dificuldade de ser 
aprovado. no site do Senado, 
mais de 2,3 mil pessoas demons-
traram ser favoráveis à proposta 
e apenas 104 disseram não con-
cordar. A Associação nacional de 
Proteção e Apoio aos Concursos 
(Anpac) também se diz a favor 
da iniciativa. 

— Quando algum órgão da 
administração abre um processo 
seletivo só com cadastro, pode 
ser que a intenção seja mera-

mente arrecadatória, numa clara 
má-fé do administrador — diz 
Marco Antonio Araújo Junior, 
presidente da entidade.  

O diretor-geral da Rede Alub 
de Ensino, Alexandre Crispi, que 
oferece cursinhos preparatórios, 
observa que muitos estudantes  
já nem fazem inscrição quando 
se deparam com um concurso 
exclusivo para cadastro.

— Já sabem que é grande a 
chance de não haver nomeações 
futuras. É uma pegadinha que 
não pega muita gente mais. A 
reserva é importante e pode até 
existir, para que o administrador 
possa planejar a médio prazo e 
ter flexibilidade, mas não pode 
haver exclusividade de vagas 
para sua formação— opina. 

Lei geral 
Outras propostas de alteração 

de regras relativas a concursos 
estão tramitando no Senado. É 
o caso da PEC 75/2015, do ex-
-senador douglas Cintra, que 
abre caminho para a elaboração 
de uma lei nacional com regras 
gerais para todos os concursos, 
tanto os da União como os dos 
governos estaduais e municipais. 
A PEC garante ao Congresso 

a iniciativa dessa lei nacional, 
sendo concedida autonomia 
aos estados, aos municípios e 
ao distrito Federal para elabo-
rarem normas com as mesmas 
diretrizes. 

A PEC foi aprovada em junho 
do ano passado na CCJ e está 
pronta para ir para o Plenário. na 
ocasião, o relator, Valdir Raupp 
(PMdB-RO), ressaltou que dire-
trizes nacionais mínimas para os 
concursos são essenciais. 

— O instituto do concurso 
público é uma das maiores 
conquistas do povo brasileiro e 
representa um dos mecanismos 
mais democráticos e republica-
nos de acesso aos cargos e em-
pregos públicos em nosso país. 
desse modo, não se pode admitir 
a continuidade da ocorrência 
de fraudes e de ineficiência em 
concursos — afirmou. 

Reivindicações
Já o PLS 30/2012, de Acir 

Gurgacz (PdT-RO), foi apresen-
tado para atender uma série de 
reivindicações dos candidatos. 
O projeto é amplo e trata, por 
exemplo, de critérios para defini-
ção do valor da taxa de inscrição, 
formas de isenção e cobrança.

Também estabelece sanções 
para casos de fraude, define 
prazo e forma para divulgação de 
gabaritos, regula as formas e pra-
zos mínimos para recurso e veda 
o uso de doutrina isolada e (ou) 
jurisprudência não predominan-
te, salvo referência expressa no 
enunciado da questão. 

O projeto está na CCJ aguar-
dando designação de relator. 

— O concurso é uma insti-
tuição muito confiável e temos 
bancas muito sérias, mas é 
preciso aparar algumas arestas. 
Hoje muitos problemas relativos 
às seleções sobrecarregam o 
Judiciário pela falta de legislação 
específica — opina Crispi.

O ano de 2017 não vai ser dos 
mais fáceis para aqueles que 
pretendem entrar no serviço 
público. A crise econômica que 
afeta o país atingiu em cheio 
não só a União, mas prefeituras 
e governos estaduais, refletindo 
diretamente na redução do 
número de vagas e, consequen-
temente, nos concursos. 

O Poder Executivo federal, por 
exemplo, continua com novos 
certames suspensos durante o 
ano, e as 13 mil vagas previstas 
na Lei Orçamentária de 2017 
só serão aproveitadas em situ-
ações excepcionais, segundo 
o Ministério do Planejamento, 
desenvolvimento e Gestão.  

Mas a tendência é melhorar a 
médio prazo. Além disso, nem 
todos os estados e municípios 
suspenderam seus processos 

seletivos. Há ainda as vagas 
oferecidas pelas estatais e forças 
militares, lembra o diretor-geral 
da Rede Alub, Alexandre Crispi.

— O senso comum de que 
não tem mais concurso público 
é uma inverdade. O número 
de vagas oferecidas diminuiu 
em torno de 15% a 20%, mas 
o número de candidatos caiu 
ainda mais, cerca de 30%. na 
prática, pode até estar mais fácil 
passar hoje do que há dois anos, 
quando havia muito mais vagas 
disponíveis — opina. 

A previsão de Crispi não leva 
em conta projeto de lei sobre 
terceirização aprovado pelos 
deputados e recém-sancionado 
pelo presidente Michel Temer. 
Há outro projeto sobre o tema 
tramitando no Senado e há a 
chance de o assunto voltar a ser 

discutido na reforma trabalhista 
em curso na Câmara.   

de acordo com ele, atual-
mente há cerca de 8 milhões 
de pessoas se preparando para 
concursos. São 15 mil vagas 
abertas para concursos fede-
rais, estaduais e municipais e 
até o fim do ano esse número 

deve chegar a cerca de 65 mil, 
menos que as 80 mil vagas de 
anos anteriores. 

O presidente da Anpac, Marco 
Antonio Araújo Junior, acrescen-
ta que, por causa da iminente 
reforma da Previdência, cresceu 
o número de aposentadorias.

— A máquina pública não 

pode parar. As áreas de fiscali-
zação e policial demandam mais 
gente a cada ano — adverte. 

Quando o assunto é concur-
so, o centro das atenções de 
estudantes e professores é o 
Ministério do Planejamento, 
desenvolvimento e Gestão. 

de acordo com o decreto 
6.944/2009, compete ao Planeja-
mento autorizar a realização dos 
certames nos órgãos públicos, 
nos demais ministérios, nas 
autarquias e fundações. 

A exceção fica por conta das 
empresas públicas (como Cor-
reios e Caixa Econômica Fede-
ral) e sociedades de economia 
mista (como  Petrobras e Banco 
do Brasil).

Também têm autonomia 
para formar seus quadros a 
defensoria Pública da União, 

a Advocacia-Geral da União, 
o Itamaraty, a Polícia Federal, 
as universidades federais e os 
institutos federais de educação. 

Está no Anexo 5 da Lei Orça-
mentária Anual, para todos os 
Poderes, o limite máximo de 
cargos a serem criados (por pro-
posta aprovada no Congresso) 
e de cargos vagos já existentes, 
que poderão ser ocupados por 
concurso. A lista tem caráter 
autorizativo, ou seja, trata-se 
apenas de expectativa de cria-
ção e ocupação de cargos. Para 
2017, além do limite de 13,3 mil 
cargos para o Executivo federal, 
estão reservados 239 para o Le-
gislativo, 1.554 para o Judiciário, 
252 para o Ministério Público da 
União e o Conselho nacional do 
Ministério Público e 44 para a 
defensoria Pública da União. 
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Proposta proíbe concurso público exclusivo para cadastro de reserva
Texto também veda abertura de 
novo certame enquanto o anterior 
for válido. Outra mudança na 
Constituição cria regras gerais 
para seleções de todo o país

Anderson Vieira

Pela proposta de Paulo Paim, cadastros de reserva poderão continuar existindo, mas vagas destinadas a formá-los ficarão limitadas a 20% dos cargos correspondentes vagos

Cursinho preparatório para concurso público em Macau, no Rio Grande do Norte

Câmara Legislativa do DF, onde comissão está preparando próximo concurso

Jornal do Senado — Brasília, terça-feira, 4 de abril de 2017Ano XIV — No 587

Alguns dos órgãos mais cobiçados pelos 
candidatos não têm data para seleção
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Crise afetou concursos, mas estudos não podem parar, alerta especialista

Algumas propostas sobre concursos tramitando no Senado
Projeto Autor objetivo

PLS 396/2016 Senadora Rose de Freitas Prevê reserva de vagas para idosos em concursos públicos. 

PLS 545/2015 Senador Magno Malta Dá abatimento no valor da taxa de inscrição em concursos 
públicos federais aos doadores voluntários de sangue.

PLC 55/2015 Deputado Otavio Leite Obriga inscrições pela internet de concursos públicos. 

PLS 30/2012 Senador Acir Gurgacz Estabelece uma série de normas para a realização de concursos 
públicos no âmbito da administração direta e indireta da União. 

PLS 332/2012 Senadora Ana Amélia
Estabelece isenção de taxa de inscrição em concurso público 
federal para pessoa física que se declara isenta de apresentar 
a Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda.

PLS 154/2011 Ex-senador Rodrigo Rollemberg Obriga nomeação pela administração pública federal dos candidatos 
aprovados em concurso, respeitado o número de vagas estabelecido no edital. 

PEC 130/2015 Senadora Vanessa Grazziotin Suspende o prazo de validade do concurso quando a administração 
suspender nomeações ou a realização de novos concursos públicos.

PEC 22/2011 Ex-senador Wellington Dias Determina a suspensão da contagem do prazo de validade 
de concurso público em casos específicos. 

PEC 79/2011 Senador Humberto Costa Institui gratuidades de inscrição a candidatos de concursos. 

Concursos com inscrições abertas

Ministério Público 
do Paraná

- Nível superior em direito 
- Vagas: 12 
- Inscrição: Até 25 de abril 
- Taxa: R$ 220
- Prova: 28 de maio
- Salário: R$ 28.818
- www.mppr.mp.br

Conselho Regional de 
Medicina de Minas Gerais

- Níveis médio e superior
- Vagas: 9
- Inscrição: até 7 de abril
- Taxa: R$ 75 e R$ 90
- Prova: 7 de maio
- Salário: R$ 1.570 a R$ 7.480
- www.crmvsc.ieses.org

Tribunal de Justiça 
de São Paulo

- Nível médio (escrevente)
- Vagas: 590
- Inscrições: até 17 de maio
- Taxa: R$ 68
- Prova: 2 de julho
- Salário: R$ 4.473
- www.vunesp.com.br

Polícia Militar de São Paulo

- Nível superior em medicina  
- Vagas: 74
- Inscrições: até 8 de maio
- Taxa: R$ 200
- Prova: 11 de junho
- Salário: R$ 6.458
-www.vunesp.com.br

Polícia Militar do Piauí

- Nível médio (soldado)
- Vagas: 480
- Inscrições: até 17 de abril
- Taxa: R$ 80
- Prova: 21 de maio
- Salário: R$ 3.100
- www.pm.pi.gov.br/concursos.php

Ministério Público 
de Roraima

- Nível superior em direito (promotor)
- Vagas: 4
- Inscrições: até 5 de abril
- Taxa: R$ 220
- Prova: 3 de junho
- Salário: R$ 24.681
- www.cespe.unb.br/concursos

Prefeitura de Belo 
Horizonte

- Nível superior em direito (procurador)
- Vagas: 5 + cadastro reserva
- Inscrição: Até 12 de abril
- Taxa: R$ 155
- Prova: 25 de junho 
- Salário: R$ 7.630 + gratificações variáveis cuja 
soma não pode ultrapassar o teto constitucional
- www.cespe.unb.br/concursos

Polícia Civil de Mato Grosso

- Nível superior em direito (delegado)
- Vagas: cadastro de reserva
- Inscrição: até 2 de maio
-Taxa: R$ 180
- Prova: 9 de julho
- Salário: R$ 19.316
-www.cespe.unb.br/concursos

Corpo de Bombeiros do 
Rio Grande do Norte

- Nível médio (soldado)
- Vagas: 70
- Inscrição: Até 6 de abril
- Taxa: R$ 80
- Prova: 21 de maio
- Salário: R$ 2.904
- www.cbm.rn.gov.br

Conselho Regional 
de Engenharia e 
Agronomia de Sergipe

- Níveis médio e superior em diversas áreas: 
contabilidade, agronomia, engenharia florestal, 
edificações, eletrotécnica, mecânica e outras. 
- Vagas: 9
- Inscrição até 7 de abril 
- Taxa: R$ 80 a R$ 100
- Prova: 28 de maio 
- Salário: R$ 1.808,38 a R$ 5.622
- www.advise.net.br

Conselho Regional de 
Odontologia de Alagoas

- Nível médio: auxiliar administrativo, auxiliar 
técnico de procuradoria, fiscal e recepcionista.
- Vagas: 4
- Inscrição até 6 de abril 
- Taxa: R$ 52 
- Prova: 28 de maio
- Salário: R$ 937 a R$ 2.163,23
- www.idecan.org.br
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O ALTO PREçO da tarifa na 
área de telecomunicações 
— tida como a segunda mais 
cara do mundo — e o baixo 
padrão de qualidade dos ser-
viços foram alvo de críticas na 
audiência promovida ontem 
pelo Conselho de Comunica-
ção Social (CCS). O Fundo de 
Universalização dos Serviços 
de Telecomunicações (Fust) 
foi um dos temas abordados.

Segundo o representante do 
Sindicato dos Trabalhadores 
em Telecomunicações do 
distrito Federal, Fernando 
Pereira, a situação pode pio-
rar se a proposta que altera a 
Lei Geral das Comunicações 
(PLC 79/2016) for aprovada. O 
projeto modifica o regime na 
prestação de serviços de con-
cessionário para autorizativo.

Para Pereira, se a mudança 
se consumar, a Agência na-
cional de Telecomunicações 
(Anatel) não terá mais o que 
fazer, uma vez que as empre-
sas ficariam livres de cumprir 
obrigações relativas a metas de 
qualidade, limites tarifários ou 
políticas de universalização.

— O projeto vai agudizar o 
apartheid social que marca 
a sociedade brasileira nessa  
área, em que temos uma 
agência reguladora que só 
demonstra real eficiência na 
hora de defender os interesses 
do grande capital — criticou.

Para ele, a universalização 
deve ir muito além do acesso 
a telefones celulares, prevendo 
condições como a disponi-
bilidade com qualidade não 
só à telefonia, mas também à 
banda larga por parte das es-
colas públicas, populações de 
periferia e cidades do interior.

Outro ponto criticado é o 
repasse para as concessioná-
rias dos chamados bens re-
versíveis, que o sindicalista vê 
como um enorme patrimônio 
nacional que seria doado “sem 
uma discussão aprofundada”. 

Para a conselheira Maria 
José Braga, o modelo esta-
belecido a partir do processo 
de privatizações estaria longe 
de atingir a universalização, 
colocada na época, inclusive 
na legislação, como uma con-
dição para que o sistema fosse 
concedido à iniciativa privada.

Preços altos
Quanto aos preços cobra-

dos pelas empresas, tanto 
pela telefonia celular quanto 
pelos serviços de internet, o 

superintendente-executivo 
da Anatel, Carlos Baigorri, 
ressalvou que hoje cerca de 
metade do que é repassado 
às faturas representa a carga 
tributária incidente sobre 
os serviços. Em resposta ao 
conselheiro davi Emerich, 
Baigorri afirmou estar certo 
de que o lançamento pela 
Embraer do satélite geoesta-
cionário, aguardado para este 
mês, provocará uma melhora 
estrutural na prestação de ser-
viços em banda larga no país.

Outro participante do CCS a 
avaliar a “alta carga tributária” 
como uma das maiores dis-
torções do modelo brasileiro, 
Walter Ceneviva acredita que 
até mesmo a existência de 
fundos como o Fust passa a 
ser questionável em virtude 
da sua “inefetividade”.

Murillo de Aragão, tam-
bém conselheiro, afirmou 
que recursos do Fust cobrem 
“despesas pessoais” de fun-
cionários do Ministério das 
Comunicações e remuneram 
instituições financeiras.

EBC no conselho 
O diretor de Administração 

da Empresa Brasil de Comu-
nicação (EBC), Luiz Antônio 
Ferreira, solicitou formal-
mente que um indicado pela 
estatal passe a compor o CCS 
a partir do próximo mandato. 
O presidente do conselho, Mi-
guel Cançado, afirmou apoiar 
o pleito, mas lembrou que a 
nova composição do CCS só 
será definida a partir de julho, 
quando termina a atual gestão.

— Cabe portanto à EBC, com 
toda a expertise que possui, 
articular dentro do Congresso 
nacional para atingir seu ob-
jetivo legítimo — disse.

A entrada da EBC no con-
selho também foi defendida 
por Ceneviva, para quem 
nos últimos anos o CCS tem 
sido “fortemente polarizado” 
por representantes indicados 
diretamente pelas empresas 
ou por sindicatos.

Audiência discutiu a eficácia 
do Fundo de Universalização 
dos Serviços de Comunicação. 
Anatel e EBC também foram 
pauta da reunião de ontem

Tarifas e serviços de telefonia recebem 
críticas no Conselho de Comunicação

reguffe pede isenção 
de impostos para 
medicamentos

Medeiros lamenta 
redução de leitos 
pediátricos 

Ângela celebra dia  
da Conscientização  
do Autismo

Órgão quer novo critério para escolha 
de representantes da sociedade civil

O senador 
Reguffe (sem 
partido-dF) 
considerou 
inaceitável 
a atitude do 
governo de 
autorizar um aumento nos 
medicamentos. no ponto 
de vista do senador, o Brasil 
faria melhor se eliminasse os 
impostos sobre os remédios.

— Se há problemas, au-
mentemos em outras áreas, 
mas não nos remédios. não 
se podem cobrar impostos 
sobre algo que ninguém 
compra porque quer.

O senador 
José Medei-
ros (PSd-MT) 
mencionou 
reportagem 
de O Estado 
de S. Paulo 
que revela que o país perdeu 
10,1 mil leitos pediátricos na 
saúde pública em seis anos.

Para o senador, isso mos-
tram que o Brasil não era o 
“paraíso” que o PT vendia.

— Era um governo que 
gastou o que não podia, 
quando a conta chegou, 
todos aqueles pseudobene-
fícios estão sendo retirados.

Â n g e l a 
Portela (PT-
RR) celebrou 
o dia Mun-
dial da Cons-
cientização 
do Autismo, 
no domingo. Ela é autora de 
projeto já aprovado no Con-
gresso que protege  crianças 
com dificuldade intelectual.

— nada mais justo que im-
plantar nos sistemas públi-
cos de saúde um instrumen-
to para detectar anormali-
dades no  desenvolvimento 
infantil.

O Conselho de Comuni-
cação Social aprovou ontem 
a criação de uma comissão 
com o objetivo de sugerir 
ao Congresso critérios “con-
sensuais” para a escolha dos 
cinco representantes da so-
ciedade civil no colegiado. A 
comissão será integrada por 
Maria José Braga, represen-
tante dos jornalistas, Patrícia 
Blanco, da sociedade civil, e 
Walter Ceneviva, das empre-
sas de rádio.

Pelos critérios atuais, o 
grupo inclui o presidente e 
o vice-presidente do CCS, 
sendo os demais indicados 
por entidades de empre-
gadores e de profissionais. 
O conselho é formado por 
representantes das em-

presas de rádio, televisão 
e de imprensa escrita e das 
categorias profissionais dos 
jornalistas, radialistas e ar-
tistas de cinema e de vídeo.

Contudo, a aprovação 
da comissão para tratar de 
critérios de escolha não foi 
unânime. Alguns integrantes 
entenderam que a iniciativa 
poderia representar uma 
interferência indevida na 
escolha dos conselheiros.

O CCS, que volta a se 
reunir em 8 de maio, tem 
como atribuição a realiza-
ção de estudos, pareceres, 
recomendações e outras 
solicitações que lhe forem 
encaminhadas pelo Con-
gresso nacional a respeito 
de comunicação social.

Presidente do conselho, Cançado debate reivindicações de Ferreira, da EBC, e Pereira, representante de sindicato do DF
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nãO Há COnSEnSO entre 
os senadores sobre a possibi-
lidade de alteração do modelo 
eleitoral para a Câmara dos 
deputados. Essa é uma dos 
principais questões a serem 
tratadas pela reforma política 
no Congresso em 2017. Os 
parlamentares têm apenas 
seis meses para aprovar novas 
regras que possam valer para as 
eleições gerais do ano que vem, 
mas os desafios para chegar a 
um consenso são muitos.

O presidente do Senado, 
Eunício Oliveira, defende a 
adoção do voto em lista fecha-
da. Outra ideia que encontra 
apoio entre senadores é a do 
voto distrital. Uma proposta 
em análise da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cida-
dania (CCJ) une esses dois 
modelos em um único sistema 
(PEC 61/2007).

Lista fechada
no modelo atual, de lista 

aberta, os partidos ganham 
cadeiras na Câmara de acordo 
com a votação total de seus 
candidatos e ocupam essas 
vagas com os candidatos in-
dividualmente mais votados. 

na lista fechada, as legendas 
apresentariam ao eleitorado 
antes da eleição os nomes dos 
seus candidatos em uma lista 
com ordem preestabelecida. 
Os eleitores votariam apenas 
nos partidos, não mais em 
candidatos e, após a contabi-
lização dos votos, cada partido 
preencheria as suas cadeiras 
com os nomes da sua lista, na 
ordem definida. Seria proibida 
a coligação entre legendas.

Para Eunício, esse modelo 
promoveria uma reorgani-
zação do sistema partidário, 
privilegiando a ideologia 
coletiva de cada sigla.

— A lista preordenada muda 
o patamar, dá uma nova 
visão daqui para a frente. 
Vai moralizar e fortalecer os 
partidos, porque o eleitor vai 
votar naquele com o qual tem 
afinidade ideológica, e desper-
sonalizar a política — defende.

O senador Valdir Raupp 
(PMdB-RO), relator do projeto 
do sistema misto, também 
entende que o voto em lista 
fechada contribui para forta-
lecer os partidos, uma vez que 
elimina a competição interna 
ao consolidar os candidatos 
em uma hierarquia preordena-
da, sob o comando da direção 
de cada agremiação.

Oposição
no entanto, a ideia tem a 

oposição de diversas lideran-
ças. O senador Randolfe Ro-
drigues (Rede-AP) é taxativo 
em afirmar que o modelo de 
lista fechada é um contra-
-ataque da classe política à 
Operação Lava Jato, da Polícia 
Federal.

— Lista fechada, a esta 
altura, é golpe. Isso só está 
ocorrendo por conta das in-
vestigações da Operação Lava 
Jato em curso, que estão dei-
xando a maioria dos políticos 
na berlinda — disse Randolfe.

O senador Paulo Bauer 
(SC), líder do PSdB, vê como 
arriscada a adoção desse 
modelo num momento de 
conflagração política, com as 
legendas muito questionadas 
pela sociedade e em meio a 
conflitos internos.

— Ela só pode acontecer no 
momento em que nós tiver-
mos as instituições partidárias 
absolutamente reorganizadas.

Já o senador Humberto 
Costa (PT-PE) diz acreditar 
que a lista fechada contraria a 
tradição política do país.

— Sou a favor da lista aberta. 
no Brasil ainda temos uma 
cultura em que as pessoas 
 querem votar nas pessoas.

de acordo com a Consti-
tuição, mudanças nas regras 
eleitorais só podem entrar em 
vigor nas eleições realizadas 
12 meses após sua sanção. 
Assim, para que as mudanças 
tenham efeito já no pleito que 
ocorrerá em outubro de 2018, 
o Congresso precisa aprová-
-las até o final de setembro 
deste ano.

O ministro da Cultura, Ro-
berto Freire, participa de au-
diência pública na Comissão 
Educação, Cultura e Esporte 
(CE) hoje, às 9h, para apresen-
tar as diretrizes e os programas 
prioritários da pasta.

A presidente da comissão e 
autora do requerimento para 
a realização da audiência pú-
blica, Lúcia Vânia (PSB-GO), 
lembrou que os convites para 
que ministros falem dos proje-
tos de suas pastas às comissões 
temáticas relacionadas são 
uma tradição no Senado.

Após a audiência pública, 

a comissão fará uma reunião 
deliberativa. Está em pauta a 
indicação de Sérgio Sá Leitão 
para a direção da Agência 
nacional do Cinema (Ancine).

Os integrantes da comissão 
devem receber o relatório do 
senador Roberto Muniz (PP-
BA) sobre a indicação e, em 
seguida, deverá ser concedida 
vista coletiva. 

A sabatina do indicado e a 
votação serão feitas em outra 
reunião.

A comissão mista destinada 
a analisar a MP 754/2016 rea-
liza hoje reunião para eleição 
do presidente e apreciação 
do plano de trabalho da co-
missão. A medida provisória 
determina que a redução ou 
o aumento dos preços dos 
remédios poderão ser auto-
rizados excepcionalmente 
pelo Conselho de Ministros 
da Câmara de Regulação do 
Mercado de Medicamentos 
(Cmed) a qualquer tempo.

A proposta altera a Lei 
10.742/2003, que criou a 

Cmed, e define normas para 
o setor farmacêutico. A lei 
estabelecia o que, “excep-
cionalmente, o Conselho de 
Ministros da Cmed poderá 
autorizar um ajuste positivo 
de preços ou determinar 
um ajuste negativo em 31 de 
agosto de 2003, tendo como 
referência o preço do fabrican-
te em 31 de março de 2003.”

A MP possibilita o “ajuste 
positivo ou negativo” dos pre-
ços dos remédios sem limi-
tação temporal, eliminando 
a menção a data específica.
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Senadores divergem sobre modelo eleitoral

Ministro apresenta ao Senado diretrizes da Cultura Comissão sobre MP que trata do preço 
de medicamentos elegerá presidente

O presidente do Senado, Eunício Oliveira, defende o voto em lista fechada. Essa proposta, no entanto, encontra resistência em diversos partidos, como PSDB, PT e Rede

Campanha em Curitiba: mudanças na lei precisam ser aprovadas até o final de setembro para valer nas eleições de 2018

Roberto Freire foi nomeado ministro 
por Michel Temer em novembro

Financiamento de campanha é outro tema que gera polêmica
Com o fim das doações de 

empresas para as campanhas 
eleitorais aprovado pelo Con-
gresso em 2015, os parlamen-
tares buscam alternativas para 
o financiamento da disputa 
eleitoral. A principal proposta 
é a adoção do financiamento 
 exclusivamente público.

Para que isso aconteça, seria 
necessário reformular o Fundo 
Partidário, que hoje destina-se 
principalmente a bancar o fun-
cionamento institucional dos 
partidos políticos. Em 2017, o 
fundo terá um aporte de R$ 819 
milhões, quantia insuficiente 
para cobrir as despesas dos 
candidatos em uma eleição 
geral. O pleito de 2014 custou 
a todos os partidos cerca de  
R$ 5 bilhões.

O líder do governo, Romero 
Jucá (PMdB-RR), sugere que 
um novo fundo eleitoral com-
bine doações de pessoas físicas 
e aporte de verbas públicas.

— Esses recursos serão 
direcionados ao TSE, que, 
mediante uma legislação, fará 
a repartição com os partidos 
para despesas só eleitorais.

Para Fernando Bezerra 
Coelho (PE), líder do PSB, o 
Congresso poderia debater a 
retomada de doações privadas 
de pessoas jurídicas como 

forma de reforçar o fundo e 
também para evitar uma so-
brecarga dos cofres públicos.

— A reforma poderá conce-
der incentivos para que as em-
presas venham a colaborar. do 
contrário, será preciso  discutir 
a ampliação do gasto público.

no entanto, o presidente do 
Senado, Eunício Oliveira, já 
rechaçou qualquer tentativa 
de que no seu mandato venha 
a ser revertida a decisão de 
afastar empresas das eleições.

— Eu não apoiarei nenhuma 
matéria no sentido de voltar 
o financiamento privado de 
empresa em campanhas polí-
ticas. O Fundo Partidário não 
foi criado para eleições, mas 
é a única fonte hoje que pode 
financiá-las — garantiu.

Prioridade
Jucá sustenta que a reforma 

política é uma pauta prioritária 
da base do governo. Ele des-
taca que o Legislativo precisa 
entregar aos cidadãos um pro-
duto que restaure a confiança 
nos agentes políticos.

— nós temos que dar trans-
parência e recuperar a legiti-
midade e a representatividade 
dos partidos e dos políticos pe-
rante a sociedade — afirmou.

Essa urgência não é com-

partilhada por Paulo Bauer 
(PSdB-SC), líder da segunda 
maior bancada de sustentação 
do governo federal no Senado. 
Para ele, há outras questões 
a serem abordadas antes da 
reforma eleitoral.

— neste momento tumultu-
ado que estamos vivendo, com 
crise econômica e dificuldades 
de ordem política, eu penso 
ser muito difícil priorizar a 
votação de uma reforma.

Qualquer alteração no siste-
ma eleitoral deve ser feita por 
meio de proposta de emenda 
à Constituição (PEC), que 
precisa passar por oito sessões 
de discussão e duas votações 
no Plenário do Senado antes 
de seguir para a Câmara dos 
deputados, na qual o processo 
se repete. Caso haja alterações, 
deve voltar ao Senado. Isso 
tudo precisa acontecer até o 
fim de setembro.

Uma etapa anterior da refor-
ma política, já aprovada pelo 
Senado, ainda aguarda uma 
definição dos deputados. A 
PEC 36/2016, que extingue as 
coligações partidárias e im-
põe cláusula de barreira para 
os partidos, está na Câmara 
desde novembro, à espera de 
um relator na Comissão de 
Constituição e Justiça.

  Veja na pág. 2 como acompanhar 
a audiência e participar dela
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POLíTICAS dE COTAS não bastam 
para que estudantes de estratos mais 
pobres e discriminados da população 
consigam se formar em universidades 
federais. É necessário também garantir 
condições para que eles possam viver 
e estudar com dignidade. Essa é a 
conclusão a que chegaram especia-
listas que debateram o tema ontem 
em audiência da Comissão de direitos 
Humanos (CdH).

dados do Ministério da Educação 
mostram que, em 2016, 51% das mais de 
243 mil vagas ofertadas pelas universi-
dades e institutos de educação federais 
foram destinadas a cotistas vindos de 
escolas públicas, com base em critérios 
que em parte incluem renda familiar 
e participação de negros, pardos e in-
dígenas na população do estado. Pelo 
perfil, a maioria dos cotistas necessita 
de assistência, como moradia, alimen-
tação e apoio pedagógico. Por falta de 
verba, as universidades restringem 
acesso aos programas.

O reitor da Universidade Federal 
do Rio de Rio de Janeiro (UFRJ), Ro-
berto Leher, disse que nos últimos 
anos houve uma mudança radical no 
perfil socioeconômico dos alunos que 
entram na universidade. Segundo ele, 
81% dos cotistas são de famílias com 
renda per capita que não chega a um 
salário mínimo mensal.

Leher ressaltou que os recursos que 
o Ministério da Educação envia para 
assistência aos cotistas podem ser 
aplicados também em investimentos, 
como construção de alojamentos e 
restaurantes, o que não pode ser visto, 
afirmou, como desvio de finalidade. 
Ele esclareceu, porém, que não há 
dinheiro nem para as bolsas e que, 

por isso, as verbas para construção de 
restaurante e moradias precisam vir de 
outras rubricas orçamentárias.

O reitor da Universidade Federal de 
Pelotas (RS), Pedro Curi Hallal, confir-
mou que os recursos são escassos. Para 
ele, a política de permanência deveria 
se estender à área acadêmica, com a 
concessão, por exemplo, de bolsas de 
iniciação científica, e também às vagas 
de pós-graduação. Em Pelotas, o Con-
selho Universitário está para decidir 
sobre esse ponto, disse.

Dinheiro na conta 
O diretor-executivo da Educafro, frei 

david Santos, apelou ao Ministério da 
Educação para a concessão automática 
da oferta de bolsa-permanência a todos 
os cotistas. Ele cobrou que as bolsas 
sejam pagas diretamente na conta 
bancária do aluno, sem passar pelo 
orçamento das universidades, como já 
acontece com indígenas e quilombolas. 

Por terem outras urgências, afirmou, 
as instituições acabam desviando os 
recursos para outras áreas. Segundo 
ele, os alunos em situação mais difícil 
são os cotistas oriundos de famílias com 
renda per capita inferior a um salário 
mínimo e meio.

— O Ministério da Educação sabe que 
esses alunos passaram pelo processo de 
baixa renda, mas permite que as uni-
versidades os humilhem com pedido 
de caminhões de documentos para se 
candidatarem às bolsas.

Frei david disse que há casos de 
moças e rapazes que se prostituem 
para poder continuar estudando. Ele 
chamou alguns cotistas para relatar os 
problemas que enfrentam. Um deles 
um rapaz que, sem acesso a alojamento 
ou auxílio-moradia, gasta até quatro 
horas entre sua casa e a universidade. 

Para Marcelino Conti de Souza, do 
Movimento negro Unificado, o Brasil 
adota o “racismo mais sofisticado do 

mundo”. A fragilidade da política de 
permanência para os cotistas, afirmou, 
é por si só um mecanismo de exclusão, 
podendo inviabilizar a continuidade 
dos alunos nos cursos. 

O diretor de Políticas e Programas de 
Graduação do Ministério da Educação, 
Vicente de Paula Almeida Junior, expli-
cou que a pasta opera dois programas 
de assistência, o Plano nacional de 
Assistência Estudantil (Pnaes) e o Bolsa 
Assistência, com orçamentos crescentes. 
no caso do Pnaes, em que o repasse é 
feito às universidades, os recursos sal-
taram de R$ 843 milhões em 2015 para 
R$ 987 milhões neste ano. As bolsas-
-permanência são pagas diretamente 
a cotistas quilombolas e indígenas. O 
orçamento foi de R$ 13,7 milhões em 
2013 para R$ 127 milhões em 2017.

— Temos feito um esforço enorme 
para garantir a continuidade dos pro-
gramas. Sabemos que sem isso os alunos 
não podem estudar com tranquilidade.

Fraudes
Houve também cobrança de medidas, 

por parte do MEC e das universidades, 
para evitar fraudes que permitem aces-
so às cotas por alunos que se declaram 
falsamente como negros ou pardos. 

Souza criticou a omissão diante de 
fraudes e disse que isso ocorre pela “im-
plantação laissez-faire”. Hallal afirmou 
que a Universidade Federal de Pelotas 
cancelou recentemente a matrícula de 
24 alunos de medicina por fraudes. 

O debate foi proposto pela presidente 
da CdH, senadora Regina Sousa (PT-
PI). da plateia, jovens militantes grita-
ram durante a audiência palavras de 
ordem a favor das políticas afirmativas 
e por assistência aos cotistas.

Cotista precisa de assistência, aponta debate
Política de cotas deve incluir também ajuda financeira para que aluno consiga se manter e estudar, dizem especialistas. Ministério da Educação afirma que orçamento tem crescido

Regina Sousa (E) coordena audiência sobre política de cotas para negros e índios nas universidades
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Comissão responsável por fiscalizar sistema de 
inteligência do governo retoma os trabalhos 

A deputada federal Bruna 
Furlan (PSdB-SP) tomou pos-
se ontem como presidente da 
Comissão Mista de Controle 
das Atividades de Inteligência 
(CCAI). O senador Fernando 
Collor (PTC-AL) foi empos-
sado como vice-presidente.

— A tarefa da CCAI é de 
extrema importância para a 

democracia. não há dúvida 
que a atividade de inteligência 
é fundamental para a seguran-
ça do Estado e da sociedade. 
Cabe a nós a tarefa de fiscali-
zar e controlar os serviços de 
inteligência — disse Bruna.

Essa comissão permanente 
do Congresso tem 12 titula-
res, dos quais 6 senadores e 

6 deputados, e tem por fun-
ção controlar e fiscalizar as  
atividades do Sistema Brasilei-
ro de Inteligência da Agência 
Brasileira de Inteligência 
(Abin).

O objetivo é assegurar que 
tais atividades sejam realiza-
das em conformidade com a 
Constituição e com as normas 
do ordenamento jurídico na-
cional, em defesa dos direitos 
e garantias individuais, do 
Estado e da sociedade.

Os líderes da Maioria e da 
Minoria na Câmara e no Sena-
do, assim como os presidentes 
das Comissões de Relações 
Exteriores das duas Casas, 
são integrantes da comissão 
e também indicam represen-
tantes para o colegiado.

Além de Bruna Furlan e 
Fernando Collor, integram a 
comissão os senadores Renan 
Calheiros (PMdB-AL), Hum-
berto Costa (PT-PE) e Jorge 
Viana (PT-AC) e os deputados 
Arthur Lira (PP-AL) e José 
Guimarães (PT-CE). Ainda há 
duas vagas de senadores e três 
de deputados vagas.

raupp apoia lançamento de satélite 
brasileiro de defesa e comunicações

Vanessa acusa Temer de jogar o peso 
da crise econômica sobre os pobres

Valdir Raupp (PMdB-
RO) saudou o anúncio 
do ministro da Ciência 
e Tecnologia, Gilberto 
Kassab, de que será 
lançado um satélite 
geoestacionário de defesa e 
comunicações estratégicas.

O lançamento estava pro-
gramado para 21 de março, 
na Guiana Francesa, mas de-
vido a manifestações no país 
vizinho, o ato foi transferido 
para a primeira quinzena des-

te mês. O  senador 
afirmou que uma das 
consequências posi-
tivas será a expansão 
da internet banda 
larga às regiões mais 

remotas do país.
— Em cada 100 domicílios 

na Região norte, apenas 21 
contavam em 2016 com servi-
ços de banda larga, portanto, 
80% não contam com esse 
serviço. É essa lacuna que o 
satélite vem preencher.

Vanessa Grazziotin 
(PCdoB-AM) disse on-
tem que a reforma da 
Previdência, a Emenda 
Constitucional 95, que 
limita gastos públicos, 
e a lei que amplia a terceiri-
zação são medidas que vão 
na contramão da solução da 
crise econômica.

Ela criticou o presidente 
da República, Michel Temer, 
por nunca ter enviado ao 
Congresso pedido de urgên-

cia para a análise de 
projetos como os que 
tributam as grandes 
fortunas ou que tra-
tam da isenção tribu-
tária de instituições 

sem fins lucrativos.
— O que nós estamos ven-

do é um caminho que está 
afundando de vez o país e 
que está tirando dinheiro 
daqueles que menos têm: o 
trabalhador e a trabalhadora 
do Brasil.

Colegiados permanentes do Senado iniciam 
atividades hoje, elegendo presidente e vice

A Comissão de Meio Am-
biente (CMA) e a Comissão de 
Transparência, Governança, 
Fiscalização e Controle e de-
fesa do Consumidor (CTFC) 
reúnem-se hoje, às 9h30 e às 
11h30 respectivamente, para 
eleger presidente e vice para 
o biênio 2017–2018.

As comissões passaram 
por uma redefinição de atri-
buições e denominações. O 
Projeto de Resolução (PRS) 
5/2017, de Rose de Freitas 
(PMdB-ES), aprovado na 
quarta-feira, transferiu as 

competências de fiscalização 
e controle da antiga CMA para 
a então Comissão de Transpa-
rência e Governança Pública.

A antiga CTG tornou-se 
Comissão de Transparência, 
Governança Pública, Fiscali-
zação, Controle e defesa do 
Consumidor. A atribuição de 
indicar o diretor da Instituição 
Fiscal Independente (IFI) 
passou a ser responsabilidade 
dessa comissão.

Após a instalação desses 
colegiados, faltará só a da 
Comissão Senado do Futuro.
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