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Oposição e governo discordam 
sobre convocação do Exército
Apoiadores de Temer dizem que medida garante ordem e opositores veem ilegalidade. Randolfe propõe projeto para sustar ato e aciona STF

O decreto do presidente 
Michel Temer que au-
torizou o uso de tropas 

militares para garantia da or-
dem em Brasília, após protes-
tos contra reformas do governo, 
provocou polêmica entre os 
senadores na sessão ontem. 

Líder do governo no Senado, 

Romero Jucá defendeu a medida 
como forma de garantir a ordem 
e proteger prédios públicos, após 
alguns ministérios terem sido 
depredados nas manifestações. 
Já a oposição criticou a decisão 
do governo e cobrou um posicio-
namento do Congresso sobre a 
medida.

Randolfe Rodrigues apresen-
tou projeto de decreto legislativo 
para sustar o decreto de Temer, 
que o senador considera autori-
tário. O texto precisa ser aprova-
do pelo Senado e pela Câmara. 
Randolfe também ingressou no 
STF com um mandado de segu-
rança contra o decreto.

Avança proposta 
que reduz preço de 
medicamentos  6

Texto libera saque 
do FGTS a mãe que 
acaba de ter filho  7

Comissão aprova 
regulamento para 
ofício de protesista  7

Projeto que dificulta 
fraude em licitação 
vai à Câmara  2

Projeto impede que 
recursos em juizado 
sejam invalidados  6

Eunício: maioria da bancada do 
PMDB manifesta apoio a Temer

Comissão pode votar na quarta a 
PEC da eleição presidencial direta

Randolfe, Gleisi, Lindbergh, Vanessa, Humberto, Fátima e Capiberibe criticam decreto de Temer Presidente do Senado, Eunício Oliveira (E) conversa com Braga e com Jucá, líder do governo

Relator do projeto na Comissão de Meio Ambiente, Viana fala no debate com representantes da indústria de cosméticos

Texto que proíbe testes de cosmésticos em 
animais divide participantes de debate

Representantes do Mi-
nistério da Ciência e Tec-
nologia e da indústria de 
comésticos ouvidos ontem 
em audiência pública pedi-
ram cautela sobre o projeto 
que barra o uso de animais 
para testar os produtos. 

Eles argumentaram que a 
proibição total pode trazer 
prejuízos à segurança dos 
consumidores. 

Por sua vez, parlamen-
tares e integrantes de enti-
dades ambientalistas e de 
defesa dos animais apoia-

ram o projeto, que já foi 
aprovado na Câmara e na 
Comissão de Ciência e Tec-
nologia do Senado, onde 
ficou ainda mais rígido.

A proposta está na Co-
missão de Meio Ambiente, 
que promoveu o debate.  8

4 e 5

Gleisi pede anulação de reunião 
sobre reforma trabalhista

Acordos entre Brasil e Rússia 
seguem para promulgação

Gleisi Hoffmann anunciou 
que ingressará no Plenário 
com questão de ordem 
para anular a reunião de 
terça-feira da Comissão de 
Assuntos Econômicos. 

A reunião foi encerrada 
após desentendimento entre 
governistas e a oposição, que 

tentava impedir a leitura do 
relatório de Ricardo Ferraço 
sobre a reforma trabalhista. 
O presidente do colegiado, 
Tasso Jereissati, decidiu dar 
o texto como lido.

Para Gleisi, a comissão vio-
lou o regimento e houve frau-
de no registro da reunião.  2

Dois acordos interna-
cionais entre Brasil e Rús-
sia foram aprovados on-
tem pelo Plenário e irão a 
 promulgação. 

O primeiro ratifica a con-
venção, assinada em 2004, 
que busca estabelecer regras 
para evitar dupla tributação 

sobre a renda e o imposto 
russo sobre o lucro das or-
ganizações, além de tributos 
idênticos ou similares a 
serem adotados. O segundo 
confirma acordo para coo-
peração na área da defesa, 
com base em reciprocidade 
e interesses comuns.  3
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AudiênCiAS inTeRATiVAS

 `CAS  Valorização à vida
9h  A comissão faz audiência para instruir 
a apresentação de projeto de lei que ins-
titui a Semana Nacional de Valorização à 
Vida, de prevenção ao suicídio.

 `CPI DA PREVIDênCIA  Audiência
9h Audiência interativa com a participa-
ção de representantes da CNBB e da OAB, 
entre outras entidades.

 `CRE  Comandante da Marinha
9h  A Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional faz audiência interativa 
com o comandante da Marinha, Eduardo 
Bacellar Leal Ferreira, para debater defe-
sa nacional e projetos estratégicos. Depois, 
pode analisar pauta de 6 itens.

 `CDH  Movimentos sociais
9h30  A Comissão de Direitos Humanos 
promove audiência interativa  sobre a 
criminalização dos movimentos sociais.

 `PAuTA fEMInInA  Empoderamento
10h Realizado pela  Procuradoria da Mu-
lher do Senado, o evento vai debater o  
 empoderamento de meninas.

 `PlEnáRIo  Saque do fGTS
11h  A pauta está trancada pela Medida 
Provisória 763/2016, que permite o saque 
de contas inativas do FGTS sem a carência 
de três anos exigida pela lei. 

 `CSf  Democracia
18h A Comissão Senado do Futuro  debate 
perspectivas da democracia no país.

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

A SEnADORA GLEiSi Hoff-
man (PT-PR) anunciou ontem  
que ingressará no Plenário 
com uma questão de ordem 
para anular a sessão de terça-
-feira da Comissão de Assuntos 
Econômicos (CAE). A reunião 
foi encerrada após desenten-
dimento entre senadores, e o 
presidente do colegiado, Tasso 
Jereissati (PSDB-CE), deu como 
lido o relatório de Ricardo 
Ferraço (PSDB-ES) sobre o 
projeto da reforma trabalhista 
(PLC 38/2017).

Segundo Gleisi, houve des-
cumprimento do regimento, 
que não prevê esse tipo de 
ação. A senadora disse que as 
atas e notas taquigráficas da 
sessão registraram a leitura do 
relatório e pedido de vista co-
letiva, abrindo caminho para a 
votação do projeto na próxima 
semana. Mas não houve pedido 
de vista antes do encerramento 
da reunião, disse.

— Vamos pedir diligência 
para apurar a fraude de regis-
tro. Ouvir o responsável pelas 
notas taquigráficas para saber 
de onde tirou o registro falso.

O anúncio foi feito na reunião 
da Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ). Flexa Ribeiro 
(PSDB-PA) disse que Gleisi 
tentava tumultuar a reunião.
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Gleisi quer anular reunião 
sobre reforma trabalhista
Para senadora, Comissão de Assuntos Econômicos descumpriu regimento ao dar como lido o relatório 
sobre a mudança da CLT, após reunião ser encerrada por causa de desentendimento entre senadores

Gleisi afirma que houve fraude de registro e defende anulação da reunião

Ministros do TST lançam 
manifesto contra mudanças

A Mesa do Senado rece-
beu ontem um documento 
de considerações jurídicas 
assinado por 17 dos 27 mi-
nistros do Tribunal Superior 
do Trabalho (TST) contrários 
à reforma trabalhista (PLC 
38/2017). Para eles, a refor-
ma prejudica direitos dos 
trabalhadores.

O documento foi entregue 
a Gladson Cameli (PP-AC), 
segundo-secretário do Sena-
do, que presidia a sessão. Ele 

providenciou o encaminha-
mento do texto ao presidente 
da Casa, Eunício Oliveira, e 
pediu a distribuição a todos 
os demais senadores.

Os ministros que entrega-
ram o manifesto no Senado 
foram Delaíde Arantes, 
Hugo Scheuermann, José 
Roberto Pimenta, Maria 
Helena Mallmann e Mauricio 
Delgado. Eles foram levados 
ao  Plenário por Paulo Paim 
(PT-RS).

A Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ) aprovou ontem 
projeto que busca evitar que 
oportunistas participem com 
mais de uma proposta na mes-
ma licitação pública, usando 
pessoas jurídicas diferentes 
ou por meio de empresas con-
troladas por parentes. Se não 
houver recurso para votação 
em Plenário, a proposta, de 
Humberto Costa (PT-PE), 
 segue para a Câmara.

De acordo com o relator, 
José Pimentel (PT-CE), o 
PLS 584/2011, que faz altera-
ções na Lei de Licitações (Lei 
8.666/1993), é moralizador. “A 
aprovação do projeto gerará 
uma verdadeira concorrência, 
dificultando a criminosa e 
inadmissível prática de lici-
tantes maquiarem propostas”, 
afirma Pimentel no relatório.

O projeto torna crime a 
conduta de frustrar ou frau-
dar — por ajuste, combinação 
ou qualquer outro acerto — a 
prática de atos previstos na lei 
com o intuito de obter, para 
si ou para outros, vantagem 
decorrente da adjudicação (de-
cisão legal de que algo pertence 
a determinada empresa ou 
pessoa) do objeto da licitação.

Também exige que o ven-

cedor da licitação comprove 
que nenhum dos sócios da 
empresa, ou seus parentes 
em até o terceiro grau, tinha 
participação significativa ou 
controle em outra empresa 
que participou do processo 
licitatório.

Barateamento
A comprovação de isenção 

deverá ocorrer ao longo de toda 
a execução do contrato, sob 
pena de a obra ou prestação 
de serviço licitada passar para 
a empresa que apresentou a 
segunda melhor proposta.

Para Pimentel, a regra “cer-
tamente terá o efeito de gerar 
o barateamento dos preços 
obtidos pelo poder público 

em suas contratações, espe-
cialmente quando utilizada a 
modalidade convite”.

Flexa Ribeiro (PSDB-PA) 
apresentou voto em separado 
pela rejeição. Apesar de re-
conhecer como “meritória” a 
busca em combater fraudes em 
licitações, o senador ponderou 
que nem sempre a existência 
de sócios com parentesco em 
até terceiro grau em mais de 
uma empresa na disputa indica 
desvios. “A medida, com efeito, 
pode ser considerada material-
mente inconstitucional, por 
atentar aos direitos individuais 
e à liberdade de iniciativa”, 
argumenta. Mesmo assim, o 
projeto foi aprovado por 9 votos 
favoráveis e 7 contrários.

O prazo para a indicação 
de ministro para compor o 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) não poderá passar 
de três meses, a contar do 
início da vacância do cargo, 
sob pena de imputação de 
crime de responsabilidade 
do presidente da República 
por omissão. É o que deter-
mina a Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) 91/2015, 
aprovada ontem pela Comis-
são de Constituição, Justiça e 
Cidadania (CCJ) e que agora 
segue para o Plenário.

O texto, de Cássio Cunha 
Lima (PSDB-PB), altera a 
Constituição para determinar 
um prazo para a indicação, 
a cargo do presidente da 
República.

O relator, Ronaldo Caiado 
(DEM-GO), defendeu a apro-
vação da PEC,  avaliando  que 
ela não ofende a separação 
entre os Poderes e não pede 
a abolição da indicação. 

Para ele, a demora na esco-
lha prejudica o STF, por causa 
do número de processos 
pendentes de julgamento.

A Comissão de Constitui-
ção e Justiça (CCJ) deverá 
votar quarta-feira projeto de 
lei de Lasier Martins (PSD-
RS) que restabelece a exigên-
cia de parecer da Comissão 
Técnica de Classificação e do 
exame criminológico para 
a progressão do regime de 
pena. Relator, Ronaldo Caia-
do (DEM-GO) apresentou 
ontem parecer favorável.

O projeto (PLS 499/2015) 
altera a Lei 7.210/1984 (Lei 
de Execução Penal ) e a Lei 
8.072/1990 (Lei de Crimes 
Hediondos) para aumentar 
os prazos para a progressão 
de regime: mínimo de dois 
terços da pena para crimes 
comuns e quatro quintos para 
hediondos.

na avaliação de Lasier, o 
fim da exigência de parecer 

da Comissão Técnica de 
Classificação e do exame cri-
minológico feriu o princípio 
da individualização da pena. 
Assim, tornou desnecessária 
a análise criteriosa do mérito 
e do comportamento do con-
denado para redução do seu 
tempo de encarceramento.

O relator concordou sobre a 
urgência de  recompor o exa-
me criminológico e aumentar 
os prazos para o preso ter 
direito à progressão da pena.

Ele considera “irrisórios” os 
patamares fixados para  punir 
crimes graves, como homi-
cídio qualificado, latrocínio 
ou estupro. 

“Um indivíduo condenado 
a 18 anos de prisão, se apre-
sentar bom comportamento 
carcerário, poderá sair em 
apenas 3 anos”, diz Caiado.

Aprovada norma para evitar fraude em licitação 

Prazo para indicação de ministro 
do Supremo vai a Plenário

Comissão pode votar regra mais 
dura para progressão de pena

Relator, José Pimentel considera o projeto importante e moralizador
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O PLEná RiO A PROVOU 
ontem dois acordos interna-
cionais entre Brasil e Rússia, 
com o objetivo de evitar a 
dupla tributação e a evasão 
de divisas e também a coope-
ração em assuntos de defesa 
com base na reciprocidade. 
Os textos aprovados serão 
encaminhados à promulgação.

O Projeto de Decreto Legis-
lativo 25/2017 ratifica o texto 
da convenção entre Brasil e 
Rússia, assinado em Brasília 
em novembro de 2004. Ele 
busca estabelecer regras para 
evitar a dupla tributação em 
matéria de impostos sobre a 
renda e o imposto russo sobre 
o lucro das organizações. 

A convenção se aplica tam-
bém a quaisquer impostos 
idênticos ou similares que fo-
rem adicionados pelos países.

Para o governo brasileiro, a 
ratificação da convenção vai 
criar um ambiente favorável 
para o intercâmbio de inves-
timentos entre Brasil e Rússia.

Os dois países são membros 
do Brics, grupo que inclui tam-
bém China, Índia e áfrica do 
Sul. Com a entrada em vigor da 
convenção, o Brasil passará a 
contar com tratados de dupla 
tributação firmados com todos 
os participantes do grupo.

A convenção também es-

tabelece regras quanto à 
tributação de serviços profis-
sionais independentes; aos 
rendimentos de emprego; às 
remunerações de direção, de 
artistas e desportistas; às fun-
ções públicas; às pensões; aos 
professores e pesquisadores; e 
aos estudantes e aprendizes. O 
documento cria normas para 
tributação de rendimentos do 
transporte marítimo e aéreo 
internacional, para rendi-
mentos imobiliários, lucro 
de empresas, dividendos e 
empresas associadas.

Defesa
Já o Projeto de Decreto 

Legislativo 22/2017, também 
aprovado ontem, ratifica acor-

do que tem como objetivo o 
desenvolvimento da coope-
ração em assuntos de defesa 
com base na reciprocidade 
e no interesse comum entre 
Rússia e Brasil. 

A cooperação deve ser feita, 
principalmente, por meio da 
troca de informações sobre 
aspectos político-militares 
da segurança global, pelo 
aperfeiçoamento da colabo-
ração em questões jurídicas 
relacionadas à função militar 
e a partir do desenvolvimento 
de relações nos campos de 
medicina, história e cultura 
militares e de topografia e 
hidrografia.

O acordo ainda prevê o in-
tercâmbio de conhecimentos e 

cooperação nas atividades de 
manutenção da paz, operações 
de paz da Organização das 
nações Unidas, busca e res-
gate marítimos, experiências 
em educação e formação do 
pessoal militar, cooperação 
no emprego e na operação 
de sistemas técnicos e equi-
pamentos relacionados com 
a defesa.

A colaboração entre os 
países será feita por meio de 
visitas de delegações civis, 
participação de exercícios 
militares, reunião de trabalho 
ou intercâmbio de professo-
res, participação em cursos, 
visitas a navios e aeronaves 
militares e eventos culturais 
e esportivos.
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Senado aprova dois acordos de 
cooperação entre Brasil e Rússia
Os países pretendem, com as iniciativas, evitar casos de dupla tributação e também trocar informações sobre segurança nacional

Textos aprovados ontem pelo Plenário preveem regras para tributação de renda e intercâmbio de informações de defesa

Texto atualiza pacto com espanha 
sobre sigilo de informações

Ratificado protocolo com a  
Índia para evitar evasão fiscal

Avança proposta 
que torna crime 
de estupro 
imprescritível

Foi aprovado pelo Plenário 
ontem projeto de decreto le-
gislativo sobre acordo entre 
Brasil e Espanha relativo à 
troca e proteção mútua de 
informações classificadas 
(PDS 28/2017).

Assinado em Brasília em 15 
de abril de 2015, o acordo esta-
belece regras para a segurança 
de informações classificadas 
trocadas entre os dois países, 
suas pessoas físicas e órgãos. 
O texto ressalva que nenhuma 
das partes poderá invocar o 
documento para obter infor-
mação sigilosa envolvendo um 
terceiro país. O acordo prevê 
também a equivalência dos 
graus de sigilo tradicional-
mente estabelecidos por cada 
uma das partes.

O texto foi relatado na Co-

missão de Relações Exteriores 
(CRE) pelo senador Antonio 
Anastasia (PSDB-MG), que 
explicou que um acordo an-
terior para sigilo de informa-
ções entre Brasil e Espanha 
foi assinado em setembro de 
2007, antes de ser promulgada 
no Brasil a Lei de Acesso à in-
formação. Por isso, foi preciso 
atualizar o texto do acordo.

Segundo o relator, esse tipo 
de acordo visa à segurança 
de informações trocadas em 
contratos assinados entre os 
países.

Anastasia explica, no re-
latório, que a medida torna 
estratégica a proteção das 
informações sigilosas, tendo 
em vista vazamentos e es-
pionagens, que podem gerar 
riscos à segurança das nações.

Proposta que permite alterar 
a convenção entre Brasil e 
Índia destinada a evitar du-
pla tributação e evasão fiscal 
relativas a imposto sobre a 
renda foi aprovado ontem em 
Plenário. 

O Projeto de Decreto Legis-
lativo 26/2017 ratifica  protoco-
lo com as mudanças firmado 
em Brasília, em outubro de 
2013. O protocolo atualiza 
a convenção celebrada em 
1988 referente à troca de in-
formações tributárias entre 
os governos dos dois países. 

Dessa forma, os dados obti-
dos poderão ser usados pelas 
autoridades tributárias no 
combate à fraude, à evasão fis-
cal e à elisão — planejamento 
fiscal agressivo para reduzir a 
carga de tributos.

A modificação na convenção 
estipula que as informações 
serão secretas e comunicadas 
apenas a pessoas ou autorida-
des encarregadas de processos 
relativos aos impostos.

Para o relator, senador An-
tonio Anastasia (PSDB-MG),  
a alteração na convenção é 
relevante no contexto inter-
nacional atual de busca de 
maior transparência tributária 
e de maior cooperação entre 
as administrações de tributos.

Segundo ele, é “inegável o 
valor das alterações preten-
didas, pois buscam aumentar 
a área e a efetividade da troca 
de informações entre os fiscos 
nacionais, adequando a con-
venção às diretrizes atuais da 
cooperação internacional em 
matéria tributária”.

A proposta de emenda 
à Constituição que inclui 
o crime de estupro no rol 
de delitos imprescritíveis e 
inafiançáveis (PEC 64/2016) 
passou ontem pela segunda 
sessão de discussão em 
segundo turno. De autoria 
de Jorge Viana (PT-AC), a 
PEC ainda precisa de mais 
uma sessão de discussão 
para depois ser votada pelo 
Plenário.

A PEC determina a puni-
ção do estupro independen-
temente do tempo entre a 
ocorrência e a denúncia do 
crime. Hoje é até 20 anos. 
Além disso, o criminoso não 
poderá aguardar julgamento 
em liberdade, mediante 
pagamento de fiança.

O Senado aprovou ontem, 
em votação simbólica, dois 
acordos internacionais assi-
nados pelo governo brasilei-
ro em 2015, visando facilitar 
investimentos e cooperação 
com nações africanas de 
língua portuguesa: Angola 
(PDS 1/2017) e Moçambique 
(PDS 2/2017). Os dois pro-
jetos de decreto legislativo 
seguem para promulgação.

Já dentro do novo mo-
delo, eles permitem maior 
divulgação de oportunida-
des de negócios, troca de 
informações sobre marcos 
regulatórios, garantias para 
investimento e mecanismo 
adequado de prevenção e 
de solução de controvérsias.

investimentos 
com Moçambique 
e Angola serão 
facilitados

PeC que impede 
extinção de 
tribunais de Contas 
já pode ser votada

Passou pela quinta e úl-
tima sessão de discussão 
em primeiro turno a PEC 
2/2017, que impede a extin-
ção de tribunais de Contas. 
A proposta já está pronta 
para votação em primeiro 
turno na próxima sessão 
deliberativa. Se aprovada, 
passará por mais três ses-
sões de discussão antes da 
votação em segundo turno.

O texto, do presidente do 
Senado, Eunício Oliveira, 
abrange o Tribunal de Con-
tas da União, os tribunais de 
Contas estaduais (TCEs), os 
municipais e os tribunais 
de Contas dos municípios, 
criados nos estados para 
desafogar os TCEs.

Requerimento para instalação da CPi do BndeS é lido em Plenário
O presidente do Senado, 

Eunício Oliveira, leu ontem em 
Plenário requerimento para 
criação de comissão parla-
mentar de inquérito (CPi) para 
investigar irregularidades nos 
empréstimos concedidos pelo 

Banco nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social 
(BnDES). O pedido teve como 
primeiro signatário o senador 
Roberto Rocha (PSB-MA) e 
reuniu mais de 30 assinaturas.

Agora os líderes partidários 

precisam indicar os nomes que 
participarão da CPi para que 
ela seja instalada. 

Com 13 titulares e 7 su-
plentes, a CPi deverá apurar 
créditos concedidos pelo 
programa de globalização das 

companhias nacionais, em es-
pecial a linha de financiamento 
para internacionalização de 
empresas. Foi essa linha de 
crédito que permitiu a Wesley 
e Joesley Batista, donos da JBS, 
internacionalizar a empresa.
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O DECRETO DO presidente da 
República, Michel Temer, que 
autorizou o uso das Forças Ar-
madas em Brasília até 31 de maio 
se tornou o centro dos debates 
no Plenário ontem. Senadores 
de oposição condenaram a me-
dida e cobraram uma posição 
do Congresso, enquanto a base 
do governo defendeu o decreto 
alegando necessidade de garan-
tir a ordem e a integridade de 
servidores públicos. O senador 
Randolfe Rodrigues (Rede-AP) 
apresentou, no início da noite, 
projeto para sustar o decreto e 
também impetrou no Supre-
mo Tribunal Federal (STF) um 
mandado de segurança contra 
a medida de Temer. 

A decisão do Executivo, se-
gundo o ministro da Defesa, 
Raul Jungmann, foi tomada a 
pedido do presidente da Câ-
mara dos Deputados, Rodrigo 
Maia, para a garantia da lei e da 
ordem no Distrito Federal diante 
dos confrontos de ontem entre 
a polícia militar e participantes 
do protesto contra as reformas 
trabalhista e previdenciária e por 

antecipação de eleições diretas. 
A oposição disse, porém, que 

Maia havia pedido apenas o 
uso da Força nacional e que a 
presença do Exército nas ruas só 
poderia ser autorizada depois de 
consulta ao governo do DF. Do 
lado dos governistas, o senador 
Romero Jucá (PMDB-RR) de-
fendeu a decisão de Temer para 
garantir a ordem e a integridade 
dos servidores que trabalhavam 
nos ministérios incendiados e 
depredados nas manifestações.

Estado de defesa
Para Randolfe, a medida de 

Temer é autoritária e se trata, na 
verdade, da decretação de estado 
de defesa, com a desculpa da 
manutenção da lei e da ordem.  
Segundo o senador, não há jus-
tificativa para o ato.

Para a decretação desse estado, 
lembrou, seria preciso ouvir os 
Conselhos de Defesa nacional 
e da República e submeter o 
decreto à apreciação do Congres-
so. Além disso, disse o senador, 
não há calamidade de grandes 
proporções ou instabilidade 

institucional que justifique o 
estado de defesa.

— A única ameaça às institui-
ções neste momento é a perma-
nência do senhor Michel Temer 
na Presidência da República. 
Concretamente, não há ameaça 
às instituições — argumentou.

O presidente do Senado, Euní-
cio Oliveira, porém, considerou 
que não houve decretação de 
estado de defesa.

— Se o decreto tratasse real-
mente de estado de defesa, eu 
suspenderia os trabalhos para 
tomar as providências, mas o 

decreto está baseado numa 
solicitação do presidente da 
Câmara e, nesse caso, não está 
prevista manifestação expressa 
do Congresso — disse Eunício.

na sessão, Randolfe apresen-
tou questão de ordem sobre o 
tema. A intenção era que Euní-
cio reunisse os senadores para 
sustar o decreto, que alega ser 
inconstitucional. 

Diante da negativa, Randolfe 
apresentou o projeto de decreto 
de legislativo, que precisa ser 
aprovado pelo Senado e pela 
Câmara para surtir efeito. 

O líder da bancada do PMDB, 
Renan Calheiros (AL), voltou 
a criticar ontem as reformas 
defendidas pelo presidente 
Michel Temer, que é do mesmo 
partido. O senador afirmou em 
Plenário que as propostas são 
equivocadas e acirram o clima 
político do país. Ele assegurou 
que os senadores da legenda 
não aceitarão votá-las “goela 
abaixo”.

— O PMDB não é um depar-
tamento do Executivo, não é 
um subproduto do governo. 
Coincidentemente tem na 
Presidência da República um 
filiado, mas isso não significa 

que o PMDB vai aceitar, sem 
discutir, toda imposição do 
Palácio do Planalto.

Renan afastou a ideia de que 
estaria “isolado” na bancada. 
Ele disse que a atual correlação 
de forças entre os senadores 
do partido aponta para uma 
divisão. Afirmou ainda que não 
cabe a Temer interferir na lide-
rança e que qualquer alteração 
deve ser tomada pelo conjunto 
dos senadores do PMDB.

Após o discurso, Renan tra-
vou um embate com Waldemir 
Moka (PMDB-MS), que tam-
bém discursou. Moka garantiu 
que Temer tem o apoio do par-

tido no Senado e foi interpelado 
pelo líder. Em resposta, Moka 
disse que Renan “não fala pela 
liderança há muito tempo”.

O líder do governo, Romero 
Jucá (RR), que é presidente do 
PMDB, disse que o partido não 
vai discutir questões internas 
no Plenário. O senador afirmou 
que a bancada discutirá inter-
namente a postura coletiva a ser 
assumida quanto às reformas 
e que as decisões da maioria 
serão asseguradas.

Com 22 senadores, o PMDB 
é a maior bancada do Senado, 
representando, sozinho, mais 
de um terço da Casa.

O presidente do Senado, 
Eunício Oliveira, relatou que 
18 dos 22 senadores do PMDB 
estiveram presentes na reunião 
do presidente Michel Temer 
com a bancada peemedebista, 
realizada ontem no Palácio do 
Planalto. Eunício afirmou que, 
na reunião, Temer fez uma ex-
planação sobre o quadro políti-
co recente e todos os senadores 
que estavam lá manifestaram 
apoio ao presidente.

— O presidente afirmou e 
reafirmou seu propósito de 
continuar fazendo as reformas, 
reafirmou seu compromisso 
com o país e de continuar até 
dia 31 de dezembro de 2018 
como presidente do Brasil. 
Todos os 18 senadores que 
estavam lá se manifestaram 
dando apoio irrestrito ao pre-
sidente — relatou.

Sobre a ausência do senador 
Renan Calheiros (PMDB-

AL), Eunício destacou que a 
reunião era um encontro da 
bancada peemedebista com 
o presidente da República, e 
não uma reunião da bancada 
com o líder Renan Calheiros.

— Em relação a qualquer 
questionamento interno da 
bancada, ele deve ser resolvido 
dentro da bancada e exclusiva-
mente nela — ressaltou.

Depois da reunião, Eunício  

conversou com jornalistas 
sobre o encontro com Temer.

— Fui como um senador do 
PMDB, e não como o presiden-
te do Senado ou do Congresso 
nacional, a convite do presi-
dente da República.

Perguntado pelos jornalistas 
sobre a crise atual, Eunício ava-
liou que, além da crise política, 
o país passa por uma forte crise 
econômica e institucional.

A Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania (CCJ) deverá 
votar na quarta-feira a proposta 
de emenda à Constituição que 
prevê a realização de eleição 
direta para presidente e vice-
-presidente da República em 
caso de vacância desses cargos 
nos três primeiros anos do man-
dato (PEC 67/2016). A proposta 
é do senador Reguffe (sem par-
tido- DF) e recebeu substitutivo 
de Lindbergh Farias (PT-RJ), que 
leu ontem o relatório.

A Constituição prevê eleição 
direta para esses dois cargos se 
a vacância acontecer nos dois 
primeiros anos de mandato. Se 
ficarem vagos nos dois últimos 
anos, determina a convocação 
de eleição indireta, para que o 
Congresso nacional escolha os 
novos presidente e vice-presi-
dente, que deverão concluir o 
mandato em curso.

O substitutivo da PEC admite 
eleição indireta caso os cargos 
de presidente e vice-presidente 
da República fiquem vagos ape-
nas no último ano do mandato 
presidencial.

O relator explicitou no subs-
titutivo que a vacância pode 
ser gerada por renúncia, morte, 
impedimento, decisão judicial 
ou qualquer outra circunstân-
cia. Sua intenção foi “eliminar 
divergência hermenêutica sobre 
o real alcance da norma”.

Outra mudança inserida pelo 
substitutivo determina que a 
posse do presidente e do vice-
-presidente eleitos diretamente 
em caso de vacância deverá 
acontecer no prazo máximo de 
dez dias após a proclamação 
do resultado. na hipótese de 
eleição indireta, a posse poderia 
se dar no mesmo dia ou no dia 
seguinte.

— As eleições diretas [na 
vacância para os dois cargos] 
seriam convocadas em 90 dias. 
Vivemos uma crise tão grave, que 
eu tenho a convicção de que só 
um presidente legitimado pelo 
povo vai ter força para tirar o 
país da crise — disse Lindbergh.

Gleisi Hoffmann (PT-PR) 
acredita que a aprovação da 
PEC 67/2016 será um passo 
importante e trará um recado 
do Congresso para a popula-
ção, com uma proposta que 
colabora para a saída da atual 
crise política.

Lindbergh também conside-
rou oportuno alterar a cláusula 
de vigência da PEC 67/2016. A 
redação dada pelo relator es-
tabelece a aplicação imediata 
“às situações de vacância cujos 
processos eleitorais não tenham 
sido concluídos”.

O relator também explicita no 
substitutivo que não se aplica à 
questão tratada na proposta o 
disposto no artigo 16 da Consti-
tuição, que diz o seguinte: “A lei 
que alterar o processo eleitoral 
entrará em vigor na data de sua 
publicação, não se aplicando à 
eleição que ocorra até um ano 
da data de sua vigência”.

Paulo Paim (PT-
RS) condenou a 
ação policial ontem 
contra manifestan-
tes em frente ao 
Congresso.

— O que vimos? Espanca-
mento — disse Paim, que no 
dia anterior pediu a renúncia de 
Michel Temer e eleições diretas.

A manifestação em Brasília era 
um grande movimento pacífico, 
com trabalhadores de todo o 
país, “até que uns 50 mascarados 
começaram a vandalizar”, disse 
Lindbergh Farias (PT-RJ). Para o 
senador, a polícia deveria apenas 
ter prendido os envolvidos na 
violência, mas dispersou todos 
com bombas e armas.

Em discurso na terça-feira, Fá-
tima Bezerra (PT-Rn) disse que o 
governo Temer está moribundo 
e sem condições de aprovar 
qualquer reforma no Congresso 
nacional.

— Temer tem mais de 14 pe-
didos de impeachment, que são 
a revelação da degradação do 
ponto de vista moral e político.

A convocação das 
Forças Armadas 
para manter a or-
dem em Brasília 
foi vista como ir-
responsável por 
Fátima Bezerra (PT-Rn). Para ela, 
o tumulto na cidade foi causado 
por infiltrados. A senadora disse 
que “o governo apodreceu”.

O PT e seus alia-
dos são responsá-
veis pelo vandalis-
mo durante ato pú-
blico na Esplanada 
dos Ministérios, 
disse o senador José Medeiros 
(PSD-MT).

— Por trás dessa história de 
“Diretas já”, tem um “Volta, Lula”.

Regina Sousa 
(PT-Pi) comparou 
a atuação da polícia 
na manifestação na 
Esplanada com as 
agressões come-
tidas na ditadura. Ela afirmou 
que estava no protesto quando 
os policiais usaram bombas de 
efeito moral e gás lacrimogêneo.

Vanessa Grazzio-
tin (PCdoB-AM) 
pedirá à Presidên-
cia do Senado que 
cobre da PM do DF 
mais respeito a ma-
nifestantes. Ela também cobrou 
a identificação das pessoas que 
teriam se infiltrado na manifes-
tação para causar tumulto.

na opinião de Gleisi Hoff-
mann (PT-PR), os mascarados 
responsáveis pela baderna que 
provocou a reação da polícia 
estavam infiltrados exatamente 
para justificar a convocação dos 
militares. na opinião da senado-
ra, usar tropas em manifestações 
civis “coloca o país em situação 
de risco de uma nova ditadura”.

Ana Amélia (PP-
RS) pediu que o 
Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) de-
cida na semana 
do dia 6 de junho 
a ação em que o PSDB pede a 
cassação da chapa Dilma-Temer. 
Para ela, é a alternativa diante da 
recusa de Temer em renunciar.

Jorge Viana (PT-AC) criticou 
o uso das Forças Armadas para 
garantir a segurança no protesto 
em Brasília. Para ele, isso mostra 
a gravidade da situação de Temer, 
que teria se apegado às Forças 
Armadas como tentativa de se 
manter no poder. Ele criticou o 
ministro da Defesa por tentar 
passar a culpa para o Legislativo.

O t t o  A l e n c a r 
(PSD-BA) disse 
ontem que acei-
ta a realização de 
eleições, diretas 
ou indiretas, para 
a Presidência da República, mas  
não admite mais Temer no poder. 
Para ele, Temer permitiu graves 
problemas de ordem moral.

Lasier Martins 
(PSD-RS) defen-
deu a instalação 
do Conselho da 
República, previsto 
na Constituição, 
como saída para o país. Avaliou 
que Brasília viveu ontem um “dia 
de Venezuela”, com incêndio e de-
predação do patrimônio público.

O líder do PMDB, 
Renan Calheiros 
(AL), criticou o de-
creto que permite o 
emprego das Forças 
Armadas para ga-
rantir a ordem no Distrito Federal. 
Renan afirmou que, se o governo 
não se sustenta, não serão as For-
ças Armadas que o farão.

João Capiberibe 
(PSB-AP) repudiou 
a violência de poli-
ciais contra traba-
lhadores. Para ele, 
o governo tenta im-
pedir os protestos, mesmo que a 
Constituição garanta liberdade de 
expressão. Capiberibe disse que 
foi atingido por spray de pimenta. 

Os manifestantes 
rejeitam as refor-
mas e querem a 
saída de Temer, mas 
não pedem a volta 
do PT, disse Magno 
Malta (PR-ES). Ele considerou 
necessário convocar militares 
por ser “impossível distinguir 
black blocks de cidadãos de bem”.

K á t i a  A b r e u 
(PMDB-TO) disse 
que o governo deu 
um atestado de 
incompetência po-
lítica ao convocar o 
Exército para patrulhar as ruas, 
por tumultos em Brasília.

Para ela, não há governabilida-
de e o Brasil está “conflagrado”.

Randolfe Rodrigues (Rede-AP) 
informou ter impetrado mandado 
de segurança contra decreto do 
presidente Temer que autorizou 
o emprego das Forças Armadas 
para a garantia da lei e da ordem 
em Brasília. Para ele, não há jus-
tificativa para o ato. Além disso, 
protocolou projeto de decreto 
legislativo para sustar a medida.

Reguffe  (s em 
partido-DF) disse 
que Michel Temer 
deve renunciar 
“pelo bem do Bra-
sil”. Para o senador, 
há atualmente uma “marcha da 
insensatez”.

— O presidente tem que renun-
ciar ao mandato imediatamente.

A sociedade tem 
divergências quan-
to às reformas tra-
balhista e da Pre-
vidência, o que é 
um direito do povo, 
admitiu Waldemir Moka (PMDB-
MS). Para ele, no entanto, essa 
questão deve ser resolvida pelos 
parlamentares no Congresso.

Ronaldo Caiado 
(DEM-GO) afirmou 
que a democracia 
está em risco e que 
a saída depende de 
soluções políticas. 
Ele declarou esperar a renúncia 
do presidente e que, se isso não 
ocorrer, o TSE deve cassar a 
chapa Dilma-Temer. 

O senador Romero Jucá 
(PMDB-RR) afirmou que nin-
guém está autorizado a dizer que 
o PMDB não apoia o presidente 
Michel Temer. Jucá, que é o pre-
sidente do partido, lembrou que 
a bancada no Senado se reuniu 
ontem e disse que os senadores 
têm consciência do papel que 
representam. 

Benedito de Lira 
(PP-AL) lamentou  
que os parlamen-
tares estejam dei-
xando de tratar as-
suntos do país por  
uma luta política e ideológica. 

— Essa Casa não pode ser  
palco para que amanhã a gente 
não se apresente à sociedade.

A sociedade aguarda uma res-
posta dos poderes constituídos, 
disse Simone Tebet (PMDB-MS) 

— A nação está sangrando. A 
população indignada e o cidadão 
estarrecido diante de denúncias 
gravíssimas que abalaram e 
ainda abalam a República. Mas, 
aqui no Senado, vejo o mesmo 
conflito que vejo nas ruas.

Cristovam Buar-
que (PPS-DF) não 
concorda com a 
convocação das 
Forças Armadas 
para controlar as 
manifestações populares.

— Temer comete uma insen-
satez ao colocar tropas na rua. 
Vamos apurar os responsáveis. 

Lídice da Mata 
(PSB-BA) defendeu 
que o Senado apre-
sente soluções para 
a crise e propôs a 
criação de um “co-
mitê das diretas” para articular a 
aprovação de uma emenda que 
viabilize a eleições diretas no 
país caso Temer deixe o cargo.

Oposição apresentou projeto para sustar ato da Presidência da 
República que acionou tropas militares e base do governo diz que 
medida garante a ordem pública e segurança de servidores

Lindbergh Farias, que apresentou 
substitutivo ao projeto de Reguffe

Senadores divergem sobre decreto que autoriza Exército nas ruas

Renan critica reformas e garante autonomia do partido; Jucá pede debate

Eunício relata apoio da maioria da bancada do PMDB a Temer

Comissão deve votar na próxima semana PEC 
da eleição direta imediata para presidente

Paim diz que polícia 
usou truculência para  
barrar manifestação

Lindbergh critica ação 
policial em Brasília  
contra manifestantes

Senadora afirma que 
governo de Michel Temer 
está moribundo

Segundo Fátima, decreto 
para manter ordem foi 
insensato e irresponsável

Medeiros responsabiliza 
oposição por vandalismo 
durante ato público

Para Regina, polícia agiu 
como na época  
da ditadura militar

Vanessa cobra respeito da 
PM e investigação para 
identificar “infiltrados”

Gleisi aponta riscos no 
uso do Exército contra 
manifestações civis

Ana Amélia pede rapidez 
do TSE para julgamento 
da chapa Dilma-Temer

Temer recorre aos 
militares para se manter 
no poder, afirma Viana

Otto Alencar quer 
saída imediata de 
Temer da Presidência

Para saída da crise, Lasier 
defende instalação do 
Conselho da República

Não serão as Forças 
Armadas que sustentarão 
o governo, diz Renan

Capiberibe diz que 
governo tenta impedir 
liberdade de expressão

Magno Malta: protestos 
não significam que o 
povo quer volta do PT

Presidente demonstra 
incompetência política, 
aponta Kátia Abreu

Randolfe apresenta 
mandado de segurança 
contra decreto

Para Reguffe, Michel 
Temer precisa renunciar 
imediatamente

Waldemir Moka diz que 
decisão sobre reformas 
cabe aos parlamentares

Democracia nacional 
vive momento arriscado, 
assinala Ronaldo Caiado

Jucá assegura que  
PMDB apoia o governo  
de Michel Temer

Benedito de Lira pede 
que parlamentares lutem 
pelo interesse do país

Simone Tebet cobra 
comprometimento do 
Senado diante da crise

Cristovam Buarque 
afirma que recorrer a 
tropas foi “insensatez”

Lídice diz que Senado 
precisa buscar saídas 
para situação do país

Para Randolfe, decreto de Temer é 
autoritário e atenta contra Constituição

Manifestantes são contidos pela polícia durante o protesto, na Esplanada dos Ministérios, contra reformas trabalhista e previdenciária

Eunício (E) e Jucá (D) no encontro de senadores peemedebistas com Temer



Brasília, quinta-feira, 25 de maio de 20176

Mesa do senado Federal secretaria de coMunicação social

secretaria agência e Jornal do senado

Diretora: Angela Brandão
Coordenadora-geral: Ana Lucia Romero Novelli
Diretora de Jornalismo: Ester Monteiro

Impresso em papel reciclado pela Secretaria  
de Editoração e Publicações (Segraf)

Editor-chefe: Marcio Maturana

Edição e revisão: Cintia Sasse, Fernanda Vidigal, Joseana Paganine,  
Juliana Steck, Pedro Pincer, Ricardo Westin, Tatiana Beltrão e Thâmara Brasil

Diagramação: Beto Alvim, Claudio Portella e Ronaldo Alves

Tratamento de imagem: Afonso Celso F. A. Oliveira e Roberto Suguino

Arte: Cássio S. Costa e Diego Jimenez

Circulação e atendimento ao leitor: (61) 3303-3333

O noticiário do Jornal do Senado é elaborado pela equipe de jornalistas da Secretaria 
de Comunicação Social e poderá ser reproduzido mediante citação da fonte.

Diretor: Flávio Faria
Coordenador-geral: Silvio Burle
Serviço de Arte: Bruno Bazílio 
Coordenador de Edição: Mikhail Lopes
Coordenação de Cobertura: Paola Lima

Serviço de Reportagem: Sheyla Assunção
Serviço de Fotografia: Leonardo Alves Sá

Site: www.senado.leg.br/jornal — E-mail: jornal@senado.leg.br — Twitter: @SenadoFederal — facebook.com/SenadoFederal
Tel.: 0800 612211 — Av. N2, Unidade de Apoio 3 do Senado Federal, 70165-920, Brasília, DF

Presidente: Eunício Oliveira
Primeiro-vice-presidente: Cássio Cunha Lima
Segundo-vice-presidente: João Alberto Souza
Primeiro-secretário: José Pimentel
Segundo-secretário: Gladson Cameli
Terceiro-secretário: Antonio Carlos Valadares
Quarto-secretário: Zeze Perrella
Suplentes de secretário:  
Eduardo Amorim, Sérgio Petecão, 
Davi Alcolumbre e Cidinho Santos

Secretário-geral da Mesa: Luiz Fernando Bandeira
Diretora-geral: Ilana Trombka

OS MEDiCAMEnTOS DE uso humano 
poderão ficar isentos de impostos, ou 
seja, de tributos que não são vincula-
dos ao financiamento de atividades 
específicas do setor público. É o que 
determina a PEC 2/2015, de Reguffe 
(sem partido-DF), que foi aprovada 
ontem pela Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ) e agora vai para o Plenário.

O senador diz que é preciso diminuir 
o preço dos remédios, garantindo 
o acesso dos brasileiros a produtos 
essenciais:

— Os remédios são considerados 
uma fonte de receita tributária fácil 
de arrecadar, fazendo com que muitas 
das vezes se busque, a partir da sua alta 
tributação, fazer caixa para os governos.

no projeto original, Reguffe pedia 
que todos os medicamentos de uso 
humano ficassem isentos de todo tipo 
de tributo. isso livraria os produtos in-
clusive da cobrança das contribuições 
sociais instituídas pelo governo federal. 
A relatora, Simone Tebet (PMDB-MS), 
apresentou uma emenda para que 
a imunidade seja aplicada apenas 
aos impostos, que são arrecadados 
para cobrir qualquer tipo de despesa 
pública, a exemplo do imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e Serviços 
(iCMS).

Outra emenda define uma transição, 
para que a aplicação de imunidade 
ocorra de forma gradual. A ideia é 
que haja uma redução anual de 20% 
das alíquotas incidentes sobre medi-
camentos na data de publicação da 
emenda constitucional, até atingir 
100% em cinco anos.

A relatora acrescentou um dispositivo 
que obriga o governo a fiscalizar os 
preços dos medicamentos. A intenção é 
verificar se a imunidade tributária ado-
tada estará sendo realmente  repassada 
ao preço dos produtos.

Simone esclareceu, em relação ao 
imposto sobre importação (ii), que 
hoje as alíquotas aplicadas a remédios 
são baixas e podem até chegar a zero, 
tratamento dado a produtos essenciais. 
Em função da tributação atual, frisou 
que esse imposto não repercute nos 
preços de venda ao consumidor final. 
Contudo, salientou que a aprovação da 
PEC deixará perene o benefício fiscal.

Contribuições sociais
Quanto às alíquotas internas do 

iCMS incidentes sobre medicamentos, 
Simone observou que podem alcançar 
20%. Porém, em virtude de o iCMS ser 
calculado “por dentro” (na base de cál-
culo do próprio imposto), na prática a 
alíquota efetiva incidente na operação 
é maior que a nominal.

A relatora salienta que o iCMS, a 
exemplo do imposto sobre Produtos 
industrializados (iPi), também deve 
ser cobrado com base no critério da 
seletividade, o que exigiria a adoção 
de alíquotas menores ou mesmo 
isenção, devido à essencialidade dos 
remédios. Apesar disso, ela diz que 
os estados nem sempre seguem esse 
princípio constitucional para todos os 
medicamentos.

Ao comentar as contribuições sociais, 
que continuarão a incidir sobre os re-
médios, Simone justificou que estender 
a imunidade a esses tributos significaria 
retirar receitas da seguridade social, 
que engloba saúde, previdência e as-
sistência social. A Contribuição Social 
para o Financiamento da Seguridade 
Social (Cofins) é fonte específica para 
o financiamento dessas despesas.

As contribuições ainda incluem, 
entre outras, as que financiam o Pro-
grama de integração Social (PiS) e o 
Programa de Formação do Patrimônio 
do Servidor Público (Pasep).

Proposta, que foi aprovada na Comissão 
de Constituição e Justiça, isenta remédios 
de todos os tributos não vinculados, para 
reduzir preço pago por consumidores

Ma
rco

s O
liv

eir
a/

Ag
ên

cia
 Se

na
do

A Comissão de Constituição e Jus-
tiça e de Cidadania (CCJ) aprovou 
ontem projeto que assegura prazo de 
cinco dias para a complementação do 
pagamento de taxa na apresentação 
de recurso em processos nos juizados 
especiais cíveis e criminais. O PLC 
79/2015 agora vai para o Plenário 
do Senado.

Hoje quem recorre de decisões nos 
juizados especiais tem 48 horas para 
comprovar o pagamento das custas do 
recurso, sob pena de ser declarada a 
deserção (desistência da causa). não 
há referência clara sobre o que fazer se 
o valor recolhido for insuficiente, pro-
blema que o projeto resolve definindo 
o tempo de cinco dias para o intimado 
suprir o pagamento. A deserção será 
confirmada apenas se não houver a 
quitação desse complemento.

Lacuna
O projeto, do deputado Eli Corrêa 

Filho (DEM-SP), tem por justificativa 
a necessidade de suprir uma lacuna 
na Lei dos Juizados Especiais (Lei 
9.099/2005) quanto ao prazo para a 
complementação da taxa recursal. 
Como solução, o deputado sugeriu 
trazer para essa lei um dispositivo 
previsto no Código de Processo Civil 
(Lei 13.105/ 2015).

O relator na CCJ, Ronaldo Caia-
do (DEM-GO), pediu a aprovação 
da  proposta com uma emenda de 
redação.

Para o senador, o texto reforça a 
garantia de acesso à Justiça e ao duplo 
grau de jurisdição nos juizados espe-
ciais, evitando que recursos deixem 
de tramitar em virtude de “diferen-
ças irrisórias no recolhimento”.  De 
acordo com Caiado, isso acontece 
em razão de “equívocos muitas vezes 
causados por sistemas de geração e 
 recolhimento de guias confusos”.

O Brasil poderá contar em breve com 
uma Política nacional de Bibliotecas. 
É o que estabelece o PLS 28/2015, de 
Cristovam Buarque (PPS-DF), que foi 
aprovado ontem pela Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ). 
A proposta vai agora para a análise da 
Comissão de Assuntos Econômicos 
(CAE).

Entre as diretrizes da nova política, 
estão a igualdade de acesso à bibliote-
ca, a elevada qualidade das coleções, a 
vedação da censura e a independência 

dos gestores para compor os arquivos.
O projeto diz que a iniciativa privada 

e qualquer órgão da administração 
pública têm liberdade para criar 
bibliotecas e que elas devem contar 
com bibliotecários em número pro-
porcional e adequado ao atendimento 
dos usuários.

Segundo o autor, o Brasil é um dos 
últimos países a adotar norma legal 
com o objetivo de estabelecer uma po-
lítica nacional para bibliotecas. Países 
como Argentina, Colômbia, Equador, 

Guatemala, Paraguai, Uruguai e Ve-
nezuela já têm normas nesse campo.

Para a relatora, Fátima Bezerra (PT-
Rn), a proposta é uma iniciativa rele-
vante e que lhe traz especial alegria, 
em razão de atuar no Congresso como 
coordenadora da Frente Parlamentar 
Mista em Defesa do Livro, da Leitura 
e da Biblioteca.

— Esta é uma luta nossa de há 
muito tempo, inclusive na condição 
de professora, na condição de quem 
sempre tem um foco muito voltado 

para a defesa da escola, para a defesa 
da educação. E nós não podemos se-
parar, de maneira nenhuma, a questão 
das políticas do livro, da leitura e da 
biblioteca da educação. São políticas 
importantíssimas, estratégicas para 
que nós possamos avançar no acesso 
à educação no nosso país — afirmou 
a senadora.

Lídice da Mata (PSB-BA) ressaltou 
o sucesso do programa de criação de 
bibliotecas públicas em cidades da 
Colômbia, como Bogotá e Medellín. 

Vai para Plenário texto que reduz 
carga tributária de remédios

Projeto evita que 
apelação em juizado 
seja anulada

Comissão aprova criação da Política Nacional de Bibliotecas

Simone Tebet, relatora do projeto, apresentou emenda para que remédio fique isento só de impostos
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EM CASO DE nascimento de 
filho, mães trabalhadoras que 
dependam unicamente de si 
próprias para seu sustento e 
de seus dependentes poderão 
ter direito a sacar recursos do 
FGTS. A medida está prevista 
em projeto aprovado ontem 
de forma terminativa na Co-
missão de Assuntos Sociais 
(CAS).

Segundo o PLS 443/2016, 
de Garibaldi Alves Filho 
(PMDB-Rn), as mães po-
derão sacar de sua conta 
vinculada do FGTS até seis 
parcelas mensais, no valor 
de até um salário mínimo, 
durante o primeiro ano de 
vida da criança.

Para Garibaldi, a mudança 
na lei é necessária para ga-
rantir uma tranquilidade adi-
cional à mãe e dar condições 
mínimas de desenvolvimento 
à criança. “É preciso maxi-
mizar os benefícios desses 
créditos”, justificou. 

A relatora na CAS, Ângela 
Portela (PDT-RR), concordou 
integralmente com o texto.

Hoje a legislação do FGTS 

inclui 18 hipóteses que tor-
nam possível o saque dos va-
lores acumulados na conta do 
trabalhador, como demissão 
sem justa causa, aposentado-
ria ou idade igual ou superior 
a 70 anos. O saldo é também 
muito utilizado para pagar a 
entrada do financiamento da 
casa própria.

na votação, Ana Amélia 
(PP-RR) ponderou que outras 
propostas semelhantes tive-
ram dificuldade de aprovação 
na Comissão de Educação 
(CE), o que pode ensejar um 
veto presidencial ao texto 
aprovado.

Se não houver recurso para 
análise do Plenário, a pro-
posta segue para a Câmara.

Artesanato
Também foi aprovado pro-

jeto que torna menos rígida 
a legislação para a produção 
de sabonete artesanal (PLS 
331/2016,). O texto inclui o 
item na Lei do Artesanato, 
o que dispensa a regulação 
da Anvisa. O texto também 
é terminativo.

Para Cidinho Santos (PR-
MT), autor do texto, a ativi-
dade de saboaria artesanal 
é regida atualmente pela 
mesma lei a que ficam sujei-
tos medicamentos, insumos 
farmacêuticos, cosméticos 
e saneantes, regulados pela 
Anvisa. Essa atividade, no 
entanto, é feita sem o uso de 
máquinas, com componen-
tes primários, como óleos 
e bases, e sem ingredientes 
usados pela indústria para 
alterar, por exemplo, o nível 
de hidratação, a coloração, 
o odor e a consistência do 
sabão.

Cidinho considera que a 
legislação para a indústria 
cosmética, quando aplicada 
para o artesão de saboaria, 
torna inviável a regularização 
do setor. A relatora, Regina 
Sousa (PT-Pi), concordou 
com o autor.

A comissão também deci-
diu ontem debater a inclusão 
do equipamento “laringe 
eletrônica”, utilizado em casos 
de laringectomia total, na 
tabela do SUS.
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Mães podem ganhar 
direito a sacar FGTS 
Projeto aprovado ontem em comissão permite que trabalhadoras que sustentam a família 
sozinhas possam usar dinheiro do fundo quando tiverem filho. Texto deve seguir à Câmara

Comissão de Assuntos Sociais, presidida por Marta Suplicy, ao lado de Ronaldo Caiado (D), aprovou o projeto ontem

A Comissão de Assuntos 
Sociais (CAS) aprovou ontem 
propostas que regulamentam 
as profissões de protesista/
ortesista ortopédico e de 
técnico em biblioteconomia. 
Foi aprovada também norma 
que fixa a jornada de agente 
de turismo.

O PLC 121/2015 define como 
protesista/ortesista ortopédico 
o profissional que toma me-
didas e confecciona órteses e 
próteses, bem como palmilhas 
e calçados ortopédicos, sem-
pre de acordo com prescrição 
de médico, fisioterapeuta ou 
terapeuta ocupacional.

O profissional poderá ainda 
instruir pacientes e cuidadores 
sobre o uso correto de equipa-
mentos. A proposta permite 
que o protesista/ortesista seja 
técnico de nível médio. 

Podem ainda exercer a 
profissão aqueles com mais 
de cinco anos de atividade, 
desde que demonstrada a 
participação em cursos de 
formação ou atualização na 
área no mesmo período. A 
formação profissional deve 
incluir conhecimentos de 
anatomia, fisiologia, patolo-
gia, biomecânica, psicologia 
e também sobre os materiais 
usados nas próteses e órteses.

O projeto já havia sido apro-
vado na CAS, mas precisou 
ser reavaliado em razão de 
emenda de Humberto Costa 
(PT-PE), que acabou rejeita-
da pelo relator, Otto Alencar 
(PSD-BA). A proposta segue 
para análise do Plenário

Bibliotecas
Para exercer as atividades de 

técnico em biblioteconomia, 
segundo o PLC 15/2017, o pro-
fissional deverá ter diploma 
de nível médio. Atualmente, 
apenas aqueles que possuem 
curso superior na área têm a 
atividade regulamentada.

O autor da proposta, depu-
tado Jose Stédile (PSB-RS), 

explica que a iniciativa vem 
somar-se aos esforços políti-
cos do governo federal para 
viabilizar a implantação de, 
no mínimo, uma biblioteca 
pública em cada cidade até 
2020. A relatora foi Regina 
Sousa (PT-Pi).

na falta de graduados em 
número suficiente para as-
sumir a função, o deputado 
lembra que cresce a procura 
por profissionais de nível mé-
dio para atender as bibliotecas. 
Por isso, considera necessário 
atualizar a legislação para per-
mitir a atuação dos técnicos.

O técnico em bibliotecono-
mia vai auxiliar nas atividades 
relativas ao funcionamento de 
bibliotecas e outras atividades 
de documentação e informa-
ção e auxiliar no planejamento 
e desenvolvimento de projetos 
que ampliem as atividades 
de atuação sociocultural das 
instituições em que atuam. 

A proposta segue para ava-
liação do Plenário.

Turismo
Também foi aprovado ontem 

substitutivo da senadora Marta 
Suplicy (PMDB-SP) ao PLS 
55/2011,  que fixa em 40 horas 
a jornada máxima do agente 
de turismo e estabelece o dia 
comemorativo da categoria 
em 22 de abril.

O projeto original, do então 
senador Vital do Rêgo, preten-
dia regulamentar a profissão 
de agente de turismo, inclusive 
a jornada. Porém, em 2012, foi 
sancionada a Lei 12.591, que 
regulamenta a profissão de 
turismólogo, que é o graduado 
em turismo. O agente pode ser 
formado em qualquer outro 
curso.

A proposta passará por turno 
suplementar de votação. Se 
confirmado, o texto poderá 
seguir para a Câmara dos 
Deputados, caso não haja 
recurso para que seja votado 
pelo Plenário do Senado.

Por falta de quorum, a Co-
missão de Direitos Humanos 
(CDH) não deliberou ontem 
sobre a pauta com oito pro-
jetos. O vice-presidente da 
comissão, senador Paulo Paim 
(PT-RS), pediu aos blocos 
partidários que indiquem 
os membros para compor o 
colegiado.

São 16 vagas ainda a serem 
preenchidas na comissão, 
entre titulares e suplentes. O 
PMDB precisa indicar dois titu-
lares e três suplentes, e o Bloco 
Social Democrata (PSDB, PV 
e DEM) ainda não indicou 
nenhum dos oito membros 
a que tem direito (quatro 
titulares e quatro suplentes). 
O Bloco Parlamentar Demo-

cracia Progressista (PP e PSD) 
precisa indicar um titular e um 
suplente, e o bloco Parlamen-
tar Socialismo e Democracia 
(PPS, PSB, PCdoB e Rede) deve 
indicar um suplente.

— isso prejudica os trabalhos 
da comissão. Porque você tem 
que ter quorum para votar os 
projetos deliberativos, e são 
projetos que interessam ao 
país. interessam às crianças, 
aos idosos, às pessoas com 
deficiência, aos que são dis-
criminados. O mundo do tra-
balho também passa por aqui, 
e percebam que há 16 vagas! 
Eu faço um apelo aos líderes 
dos partidos — afirmou Paim.

Para ele, a falta de indicações 
para a comissão se deve à crise 

política. 
— Talvez a não indicação seja 

por essa insegurança do que 
fazer diante dessa lambança 
que virou o país — disse o 
senador.

Eleições diretas
Paim destacou também que 

foi lido o relatório da PEC da 
Eleição Direta imediata (PEC 
67/2016), que deve ser votada 
na próxima semana.

— Acreditamos que é o 
caminho natural do processo 
— afirmou Paim.

A presidente da comissão, se-
nadora Regina Sousa (PT-Pi), 
disse que o governo quer dar 
a aparência de que está tudo 
normal no país, quando não 

está. Segundo Regina, Temer 
poderia ter o gesto de conduzir 
o país para a eleição direta, que 
ela considera a única solução 
para a crise atual.

— não há saída democrática 
que não seja pelas diretas. não 
há ninguém, neste país, para 
ser eleito por eleição indireta 
que vai ter tranquilidade. no 
dia seguinte, o povo está na 
rua. Todos os nomes que estão 
surgindo aí têm questiona-
mentos. Para que provocar a 
população? Melhor para todo 
mundo é eleição direta.

A senadora Ângela Portela 
(PDT-RR) criticou os que 
disseram não poder mudar a 
Constituição e disse que a saí-
da é devolver ao povo o direito 

de escolher o presidente.
— Olha só a contradição: é 

conveniente mudar a Consti-
tuição para retirar direitos dos 
trabalhadores, dos aposenta-
dos, do povo mais pobre. E não 
pode mudar a Constituição 
para devolver ao povo o direito 
de votar e escolher o seu pre-
sidente da República — disse.

CLT
Paulo Paim disse ainda que 

na próxima reunião da Comis-
são de Assuntos Econômicos 
(CAE), semana que vem, o 
relatório sobre a reforma tra-
balhista será discutido e que 
ele quer debater as mais de 
120 emendas que apresentou 
à proposta.

Avançam novas regras para 
exercer profissão de protesista

Paim pede a blocos partidários que indiquem membros para comissão
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R o s e  d e 
F r e i t a s 
(PMDB-ES) 
relatou an-
teontem sua 
participação 
no debate  so-
bre a interdependência entre 
meio ambiente e direitos hu-
manos, organizado pelas Co-
missões de Meio Ambiente 
(CMA) e Mista Permanente 
sobre Mudanças Climáticas 
(CMMC).

— O direito ambiental é 
o centro das decisões po-
líticas para que possamos 
ter um futuro sustentável. 
Houve avanços expressivos 
nas últimas décadas, o que 
possibilita a consolidação 
de um Estado de direito 
ambiental— afirmou.

O requeri-
mento de CPi 
para investi-
gar irregula-
ridades nos 
empréstimos 
concedidos 
pelo BnDES foi protocolado 
por Roberto Rocha (PSB-
MA) e lido ontem em Ple-
nário. Em pronunciamento 
anteontem, o senador já 
havia anunciado ter 35 
assinaturas de apoio à CPi.

Ela vai apurar a compra 
de participação acionária e 
os créditos concedidos pelo 
programa de globalização de 
companhias nacionais, em 
especial a linha específica 
para internacionalização, 
que beneficiou empresas 
como a JBS, a partir de 2007.

O  p r o j e -
to aprovado 
pelo Senado 
para recupe-
ração fiscal 
dos estados 
e do Distrito 
Federal pode ser uma medi-
da eficaz para ajudar a me-
lhorar a situação financeira 
dos estados, disse  Eduardo 
Amorim (PSDB-SE).

— O projeto estabelece a 
suspensão do pagamento 
das dívidas de alguns estados 
com a União pelo período de 
até três anos, sem configurar 
status de inadimplência.

Mas a proposta também 
tem falhas, segundo ele, 
como algumas das contra-
partidas exigidas, prevendo 
privatizações de empresas de 
energia e saneamento.

A Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa nacional 
(CRE) deve examinar hoje o 
projeto que outorga efeitos 
jurídicos imediatos, no Brasil, 
às decisões vinculantes e às 
sentenças de organismos e 
tribunais internacionais de 
proteção aos direitos humanos.

A proposta ainda será ana-
lisada na Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania 
(CCJ), onde receberá decisão 
final no Senado.

De acordo com o substi-
tutivo de Antonio Anastasia 
(PSDB-MG) ao PLS 220/2016, 
de Randolfe Rodrigues (Rede-
AP), as decisões e sentenças 
sobre responsabilidade inter-
nacional fundadas em tratado 
a que o Brasil esteja vinculado 

produzirão efeitos imediatos 
no ordenamento jurídico 
brasileiro.

O projeto disciplina o cum-
primento das medidas es-
tabelicidas pela Comissão 
interamericana de Direitos 
Humanos e pela Corte in-
teramericana de Direitos 
Humanos.

Responsabilização
Randolfe explicou que não 

há, no ordenamento jurídico 
nacional, instrumentos para 
implementar, de modo ime-
diato, decisões internacionais 
adotadas contra o Brasil no 
campo da responsabilização 
internacional por afronta às 
normas de direitos humanos 
a que o país esteja vinculado.

Para Anastasia, o projeto 
acerta em disciplinar no plano 
normativo interno as obriga-
ções assumidas pelo Brasil no 
campo do direito internacional 
dos direitos humanos.

Sistemas
Atualmente, o Brasil está 

vinculado aos seguintes siste-
mas internacionais de prote-
ção de direitos humanos, que 
contemplam a possibilidade 
de internalização de eventuais 
decisões e sentenças: Conven-
ção Americana sobre Direitos 
Humanos (Pacto de São José 
da Costa Rica); Convenção 
para a Eliminação de Todas 
as Formas de Discriminação 
contra a Mulher; Convenção 
sobre a Eliminação de Todas 

as Formas de Discriminação 
Racial; Convenção contra a 
Tortura e Outros Tratamentos 
ou Penas Cruéis, Desumanos 
ou Degradantes; Protocolo Fa-
cultativo à Convenção contra a 
Tortura e Outros Tratamentos 
ou Penas Cruéis, Desumanos 
ou Degradantes; Estatuto de 
Roma do Tribunal Penal inter-
nacional; Pacto internacional 
de Direitos Civis e Políticos; 
e Convenção internacional 
sobre os Direitos das Pessoas 
com Deficiência.

Marinha
A reunião deliberativa terá 

início após audiência pública  
na CRE para discutir temas 
relacionados à Marinha, com 
início às 9h.

O PROJETO QUE proíbe o 
uso de animais em testes de 
cosméticos dividiu as opiniões 
de participantes de audiência 
pública na Comissão de Meio 
Ambiente (CMA) ontem.

Representantes do Ministério 
da Ciência e Tecnologia (MCTi) 
e da indústria de cosméticos 
disseram que é preciso ter 
cautela em relação aos efeitos 
da proibição total dessas pes-
quisas para a segurança do 
consumidor, enquanto alguns 
parlamentares, representantes 
de entidades ambientalistas e 
de proteção aos animais de-
fenderam a medida.

O projeto (PLC 70/2014) já 
foi aprovado pela Câmara. no 
Senado, a proposta passou 
pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia (CCT), quando o 
relator, Randolfe Rodrigues 
(Rede-AP), conseguiu aprovar 
seu relatório, tornando o texto 
ainda mais rígido em relação 
ao que veio da Câmara.

Pelo texto atual, além de 
ser vedado o uso de animais 
em testes de cosméticos, per-
fumes e produtos de higiene 
pessoal, a proibição se estende 
ao comércio desses produtos  
testados em cobaias, sendo 
estabelecidos incentivos no 
desenvolvimento de técnicas 
alternativas de avaliação de 
segurança das fórmulas.

O relator na CMA, Jorge Via-
na (PT-AC), afirmou que as leis 
de um país precisam acompa-
nhar a evolução sociocultural. 
Mas garantiu que vai se reunir 
pessoalmente com técnicos 
do ministério e da indústria, 
vendo como “obrigação” sua e 

do Senado a construção de um 
texto que considera relevante.

— Como é que um país que 
tem 20% da biodiversidade 
mundial fica sem usar esse 
enorme potencial? Por isso 
nossa responsabilidade é gran-
de em construir uma legislação 
moderna, observando como 
vêm agindo a União Europeia, 
os EUA, o Canadá e outras 
nações avançadas.

Tendência
O autor do projeto é o de-

putado Ricardo izar (PP-SP). 
Ele disse que a proposta foi 
aprimorada por Randolfe e 
defendeu, entre outros pontos, 
a proibição de testes no Brasil 
de produtos que já foram tes-
tados nos EUA ou na Europa, 
algo ainda permitido pela lei 
atual e praticado pela indústria.

izar e o ambientalista cana-
dense Troy Seidle, da Humane 
Society international (OnG de 
atuação mundial), advertiram 
que o Brasil precisa priorizar 
os testes sem animais, devido 
à proibição já adotada por mer-
cados como a União Europeia 
na importação de produtos.

Seidle lembrou que diver-
sos estados, como São Paulo, 
já proíbem testes e isso não 
prejudicou a economia nem 

o desenvolvimento científico.
— Metade da indústria está 

em estados onde os testes 
são proibidos e o mundo não 
acabou por isso, o setor não foi 
prejudicado economicamente.

Ele citou estudos científicos 
que apontam que testes reali-
zados sem animais são mais 
seguros que os testes com 
animais, numa margem de 
precisão de 96% contra 84%.

Vânia Plaza nunes, do Fórum 
de Proteção e Defesa Animal, 
frisou ainda que, segundo a 
Agência de Vigilância Sanitária 
(Anvisa), hoje só 0,1% dos cos-
méticos aprovados são testados 
em animais. Para o senador 
Roberto Muniz (PP-BA), já 
existe um consenso de que 
os testes devem ser proibidos 
nos produtos voltados apenas 
para a beleza, faltando ainda 
a legislação definir o que são 
cosméticos voltados para a área 
da saúde, como repelentes de 
combate ao Aedes aegyipti e 
protetores solares.

Flexibilidade
Gerente da Associação Bra-

sileira da indústria de Higiene 
Pessoal, Perfumaria e Cosmé-
ticos, Renata Amaral garante 
que a entidade aprova o texto 
da forma como veio da Câmara, 

mas defende que a atual versão, 
fruto do relatório de Randolfe, 
pode ser aprimorada. Para ela, 
a proibição do uso de animais 
não deve ser total.

— nem em âmbito interna-
cional existem métodos alter-
nativos pra todas as avaliações. 
E não podemos ignorar que 
todos os produtos precisam 
ser seguros para o consumidor.

Ela ressaltou que a indústria 
de cosméticos emprega 6% da 
população economicamente 
ativa do país, com presença 
significativa de mulheres e 60% 
do mercado voltado para pro-
dutos de saúde. Frisou ainda 
que o Brasil é o quarto maior 
mercado do mundo nessa área.

Um texto “mais flexível” 
também foi defendido pelo 
coordenador de Biotecnologia 
do MCTi, Luiz Henrique do 
Canto Pereira. O ministério 
acredita que a proibição total 
poderá coibir a capacidade de 
inovação dos pesquisadores 
brasileiros.

— incentivamos métodos 
alternativos, mas ainda não é 
possível banir totalmente os 
testes em animais. Pode acon-
tecer algo parecido com o que 
houve com projeto que liberou 
a fosfoetanolamina, derrubado 
depois pelo Supremo.

Proibição a uso de animais em testes 
de cosméticos divide debatedores
Organizações ambientalistas 
defenderam vedação total a 
esse tipo de pesquisa, enquanto 
representantes do governo e 
da indústria pediram cautela

Relator do projeto, Jorge Viana (C) preside audiência com Troy Seidle, Vânia Nunes, Renata Amaral e Luiz Henrique Pereira

Rose diz que direito 
ambiental é hoje 
centro das decisões

Roberto Rocha:  
CPi do BndeS  
tem 35 assinaturas

Amorim teme efeitos 
da crise econômica 
sobre os estados

decisão de orgão internacional poderá ter efeito vinculante no Brasil
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