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Reforma trabalhista vai hoje  
a votação final em Plenário
Antes de analisarem proposta, senadores terão que decidir sobre votos em separado. STF recusou recurso da oposição para parar tramitação

O Senado decide hoje 
se aprova ou não a 
reforma trabalhista 

proposta pelo governo. O 
Supremo Tribunal Federal 
negou ontem ação de Paulo 
Paim para suspender a tra-
mitação do texto por falta 
de estimativa de impacto 
orçamentário. 

Antes de votarem o pare-
cer do relator em Plenário, 
Romero Jucá, favorável ao 
texto como ele foi aprovado 
na Câmara, os senadores 
terão que analisar os 33 
requerimentos para voto 
em separado a trechos da 
proposta. 

A sessão plenária começa 
às 11h e será transmitida 
ao vivo pela página do 
 Senado no Facebook.  3

Enfermeiros pedem garantia de aposentadoria especial

Comissão mista 
vota relatório da 
LDO 2018 amanhã

ICMS deve ser 
100% devolvido, 
cobram senadores

A aposentadoria especial aos 25 anos de 
contribuição para enfermeiros e técnicos 
da saúde, em razão de condições insalubres 
de trabalho, foi defendida por esses profis-
sionais em debate na Comissão de Direitos 

Humanos. A audiência acabou dando lugar 
a um manifesto contra a reforma traba-
lhista. A reunião, iniciada pela manhã, foi 
retomada no início da noite em vigília con-
vocada por Paulo Paim.  7

A Comissão Mista de 
Orçamento vota amanhã 
o relatório final ao pro-
jeto da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias de 2018. 
O texto do deputado 
Marcus Pestana tem me-
didas para controlar os 
gastos e dá destaque às 
políticas sociais.  3

Em audiência na As-
sembleia Legislativa de 
Mato Grosso, senadores 
pediram que a União 
aumente a compensação 
a estados e municípios 
pela desoneração de 
ICMS sobre exportações. 
Atualmente, apenas 10% 
do valor é devolvido.  8

Relatórios de MPs  
vão a votação hoje 
em comissões  2

Instituição aponta 
rombo de R$ 144,1 bi 
nas contas federais  8

Boleto vencido 
poderá ser pago em 
qualquer banco  2

Reforma ameaça aposentadoria 
rural, dizem trabalhadores

A reforma da Previdên-
cia prejudica os trabalha-
dores rurais, submetidos a 
condições duras de traba-
lho e informalidade. Foi 
o que alegaram represen-
tantes dos trabalhadores 

presentes ontem à reunião 
da CPI da Previdência. 
Pela proposta do governo, 
o trabalhador rural deve 
ter 65 anos de idade e 25 
anos de contribuição para 
poder se aposentar.  6

Senadores Ricardo Ferraço e Romero Jucá, relatores da proposta nas comissões permanentes do Senado, conversam com o presidente da Casa, Eunício Oliveira

Hélio José é o relator da comissão que analisa as contas da Previdência

Regina Sousa preside debate que deu lugar a vigília contra a reforma trabalhista convocada por Paulo Paim (3º à esq.)

Cotas em concurso ainda geram ações judiciais
A lei que reserva a ne-

gros 20% das vagas no 
serviço público foi con-
siderada constitucional 
pelo Supremo em junho, 
três anos após sua sanção. 
O respeito ao princípio da 
igualdade já não pode ser 
questionado, mas candi-
datos alegam subjetivi-
dade na verificação das 
declarações de cor.  4 e 5 Ações dizem que não há critérios objetivos para a identificação dos negros
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AS COMISSõES MISTAS res-
ponsáveis pela análise de duas 
medidas provisórias (MPs) se 
reúnem hoje para avaliar os 
relatórios sobre as proposições.

A MP 778/2017, sobre o 
parcelamento da dívida pre-
videnciária dos estados e 
municípios, tem relatório 
do senador Raimundo Lira 
(PMDB-PB). A MP autorizou 
o parcelamento em 200 meses 
das dívidas de estados e muni-
cípios com a Receita Federal e a 
Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional que tenham vencido 
até 30 de abril.

Lira ainda não divulgou o re-
latório, mas prometeu levar em 
consideração as sugestões dos 
colegas envolvidos na questão 
municipalista. A comissão fez 
audiência pública sobre o as-
sunto e ouviu críticas de repre-
sentantes da Receita Federal 
sobre a efetividade da medida. 
A principal reclamação é de 
que o governo já fez outros pro-
gramas de refinanciamento de 
dívidas nos últimos anos, mas 
que não reduziram os débitos 
com a União. A comissão é 
presidida pelo deputado Hildo 
Rocha (PMDB-MA).

A outra medida provisória 
que deve ter relatório avaliado 
hoje é a que trata de recursos 
do Fundo Penitenciário Nacio-
nal (Funpen). A MP 781/2017 
proíbe o contingenciamento 
e agiliza a transferência de 
recursos do Funpen a esta-
dos, municípios e ao Distrito 
Federal.

O texto também acrescenta 
uma série de novas despesas 
que poderão ser custeadas com 
o fundo, entre elas, manuten-
ção de serviços penitenciários, 
reinserção social de presos e 
políticas de redução da crimi-
nalidade.

O relatório é do deputado 

Victor Mendes (PSD-MA). 
A comissão é presidida pelo 
senador Ivo Cassol (PP-RO). 

Instalação
Será instalada hoje a co-

missão mista responsável por 
debater e emitir parecer sobre 
a MP 784/2017, que torna mais 
rigorosa a fiscalização e as san-
ções que poderão ser adotadas 
pelo Banco Central (BC) e pela 
Comissão de Valores Mobiliá-
rios (CVM). Além da instalação, 
serão escolhidos presidente e 
vice-presidente da comissão.

A MP aumenta os valores das 
multas que podem ser aplica-
das aos bancos, que passam de 
R$ 250 mil para R$ 2 bilhões. A 
medida também permite que 
seja criado acordo de leniência 
para instituições financeiras, 
autorizando o BC e a CVM a 
negociar com pessoas físicas 
ou jurídicas que confessarem 
infração. A colaboração poderá 
extinguir o processo em curso 
ou reduzir a punição.

Já a comissão que analisa 
a MP 776/2017 se reúne hoje 
para eleição do presidente 
e apresentação do plano de 
trabalho. A medida estabelece 
a naturalidade como o critério 
de registro, e não mais o local de 

nascimento. Isso permite que 
crianças sejam consideradas 
naturais da cidade de residên-
cia de seus pais, mesmo que 
tenham nascido em hospitais 
de outros municípios.

A vice-presidência e a relato-
ria da comissão já foram defi-
nidas: os cargos são ocupados 
respectivamente pelos senado-
res Dalírio Beber (PSDB-SC) e 
Regina Sousa (PT-PI).

Audiência pública
A comissão mista que analisa 

a medida provisória que cria 
o Programa de Regularização 
de Débitos não Tributários 
faz audiência pública hoje, 
às 14h30. Representantes dos 
Ministérios da Fazenda e do 
Planejamento e de agências 
reguladoras devem participar.

A MP 780/2017 permite a 
renegociação de dívidas de 
caráter não tributário com au-
tarquias e fundações públicas 
e a Procuradoria-Geral Federal 
(PGF). O governo alega que a 
medida vai contribuir para en-
cerrar longos litígios entre essas 
instituições e contribuintes. A 
comissão é presidida pelo de-
putado João Paulo Kleinübing 
(PSD-SC). O relator é o senador 
Wilder Morais (PP-GO).

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
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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

Comissões votam relatórios 
de duas medidas provisórias
Parlamentares avaliam pareceres às MPs sobre parcelamento de dívidas municipais e estaduais e sobre 
recursos do Fundo Penitenciário. Colegiado de MP sobre fiscalização de bancos deve ser instalado hoje

 `CCT  A ciência no Brasil
9h Audiência sobre a ciência brasileira. 

 `CI  Cobrança por esgoto
9h  Entre os sete itens da pauta, o 
PLS 291/2013, que regula a cobrança por 
serviços de esgoto.

 `CAe  Cana-de-açúcar na Amazônia
10h A comissão pode votar o PLS 626/2011, 
sobre o cultivo da cana na Amazônia, e 
mais 19 itens. 

 `plenárIo  Sessão deliberativa
11h Na pauta, o PLC 38/2017, que trata da 
reforma trabalhista.  

 `Ce  equipamento para educação básica
11h30 Pode ser votado o PLS 525/2009, que 
institui as condições para o equipamento 
pedagógico de escolas da educação  básica, 
e mais 13 itens.

 `Mp 778/2017  débitos com a Fazenda
14h30 A comissão da MP, sobre débitos na 
Fazenda Nacional, analisa relatório.

 `Mp 780/2017  débitos com autarquias
14:30 A comissão da MP, sobre regulação 
de débitos com autarquias, faz audiência. 

 `Mp 781/2017  Fundo penitenciário
14h30  A comissão da MP, sobre recursos 
financeiros do Funpen, analisa relatório. 

 `CMo  diretrizes orçamentárias
14h30 Reunião sobre a LDO.  

 `Mp 776/2017  registro de recém-nascido
15h A comissão da MP, sobre registro de  
bebê em local diferente do nascimento, 
 elege presidente.

 `Mp 784/2017  Acordos de leniência
15h Instalação da comissão da MP, que per-
mite ao BC assinar acordos de leniência.

Senador quer que boleto vencido 
seja pago em qualquer banco

Antecipação de feriados pode  
ser analisada em colegiado hoje

Audiência debate panorama atual da ciência no país 

Boletos bancários que 
tenham passado da data 
de vencimento poderão ser 
pagos em qualquer banco. 
A determinação da Fede-
ração Brasileira de Bancos 
(Febraban), emitida ontem, 
se antecipou à aprovação do 
PLS 138/2009, de Antonio 
Carlos Valadares (PSB-SE), 
que já tramitou em duas co-
missões, mas espera decisão 
final na Comissão de Assuntos 
Econômicos (CAE).

Valadares comemorou a 
iniciativa, mas defendeu a 
aprovação do projeto para que 
a norma seja lei. O objetivo  
é evitar que o consumidor 
tenha que ir à agência após 
a data do vencimento, já que 
o sistema adotado no Brasil 
permite a integração entre as 
instituições financeiras. 

A medida está sendo im-
plantada de forma escalonada. 
Desde ontem, é possível pagar 
boletos acima de R$ 50 mil. Em 
setembro, a partir de R$ 2 mil; 
em outubro, a partir R$ 500; em 
novembro, a partir de R$ 200; 
em dezembro, qualquer valor.

A Comissão de Educação 
(CE) pode votar hoje o projeto 
que antecipa os feriados cujas 
datas caírem entre terça e 
sexta-feira para as segundas-
-feiras (PLS 389/2016).

O projeto, de Dário Berger 
(PMDB-SC), não afeta datas 
simbólicas como 1º de Janeiro, 
1º de Maio, 7 de Setembro e 
12 de Outubro, nem o Natal, 
o Carnaval, o Corpus Christi e 
a Sexta-feira Santa. O parecer  

de Hélio José (PMDB-DF) é 
favorável ao texto, que será vo-
tado em caráter terminativo.

A CE também pode votar  
projeto de Cristovam Bu-
arque (PPS-DF) que inclui 
a alfabetização de jovens e 
adultos entre os critérios de 
responsabilidade social das 
universidades. Caso seja 
aprovado pela comissão, o 
PLS 124/2016 poderá seguir 
para a Câmara.

A situação da ciência bra-
sileira e o corte de 44% no 
orçamento do Ministério da 
Ciência, Tecnologia, Inovações 
e Comunicações (MCTIC) será 
tema de audiência pública na 
Comissão de Ciênciae Tecno-
logia (CCT) hoje, às 11h .

Segundo o autor do reque-
rimento da audiência, Jorge 
Viana (PT-AC), a produção 
científica brasileira vive um 
momento de progresso, com 
a formação de mais mestres e 
doutores e a criação de mais 
universidades públicas. Con-
tudo, o senador afirma que 
o desenvolvimento científico 
e tecnológico no Brasil está 
ameaçado devido às últimas 

medidas governamentais que 
atingiram no setor.

Cortes
A Emenda Constitucional 

95/2016, que definiu o teto dos 
gastos públicos, congelou por 
20 anos os investimentos em 
saúde e educação, impactando 
no desenvolvimento científico 
e tecnológico brasileiro. A 
emenda, promulgada no fim do 
ano passado, instituiu o Novo 
Regime Fiscal e estabelece 
que os gastos públicos totais 
serão reajustados com base na 
inflação oficial do ano anterior.

Além da definição do teto, 
o setor de pesquisa cientifica 
foi impactado pelo corte or-

çamentário de 44% do MCTIC, 
divulgado no dia 30 de março, 
que representou uma baixa de 
mais de R$ 2 bilhões. A redução 
é parte do plano de cortes ge-
rais do orçamento federal para 
o ano de 2017, em que apenas a 
área de saúde não foi atingida. 

Viana classificou a decisão 
como “um drástico corte orça-
mentário que comprometerá 
projetos científicos de grande 
relevo para o país”. O senador 
lembrou no pedido de audi-
ência o fim do Ciência Sem 
Fronteiras e a fusão das pastas 
de Ciência e Comunicações.

Relatório de Lira será analisado hoje pelo colegiado presidido por Hildo Rocha

Valadares é autor de projeto que 
busca facilitar pagamento de boleto

  Veja ao lado como acompanhar 
a audiência e participar dela
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A PRESIDENTE DO Supre-
mo Tribunal Federal (STF), 
Cármen Lúcia, rejeitou ontem 
um mandado de segurança do 
senador Paulo Paim (PT-RS) 
que pedia a suspensão da tra-
mitação da reforma trabalhista 
(PLC 38/2017). Dessa forma, o 
projeto continua na pauta do 
Plenário para ser votado hoje.

Os senadores que se opõem 
à reforma trabalhista já apre-
sentaram 33 requerimentos 
para votação em separado e 
diferentes trechos. Para cada 
um deles, o Plenário deverá 
decidir se aceita a solicitação 
e, caso aceite, deverá decidir 
se mantém o dispositivo es-
pecífico dentro do texto.

Impacto
A argumentação de Paim 

é que a reforma incorre em 
renúncia de receita para o 
governo federal e, portanto, 
precisaria estar acompanhada 
de uma estimativa de impacto 
orçamentário e financeiro. 
Caso contrário, os senadores 
poderiam suspender a trami-
tação para analisar a compati-
bilidade fiscal do projeto.

Essa determinação foi criada 
pela Emenda Constitucional 

95, que estabeleceu o novo 
regime fiscal. Ela resultou da 
PEC do teto de gastos e foi 
aprovada pelo Senado em 
dezembro de 2016.

— Essa PEC foi aprovada 
aqui. [Na Emenda 95] está 
muito claro que sem previsão 
orçamentária você não pode 
cometer os absurdos que essa 
proposta está levando para o 
Plenário — explicou Paim.

Apelo
Para o líder do PT, Lindbergh 

Farias (RJ), a continuidade 
da reforma trabalhista sem a 
estimativa de impacto orça-
mentário “desmoraliza” o novo 
regime fiscal recém-inaugura-
do. Ele disse que argumentará 
em Plenário contra a votação 
da proposta lembrando que o 
presidente Michel Temer en-
frenta uma denúncia criminal 
por corrupção passiva.

— Vamos fazer um apelo 
político amanhã [hoje] para os 
senadores não votarem uma 
reforma dessa neste momento, 
em que o presidente está pres-
tes a ser afastado — disse ele.

Caso a Câmara autorize o 
prosseguimento da denúncia 
contra Temer, o presidente 

deverá ser afastado do cargo 
por no máximo de 180 dias, 
enquanto o STF julga o caso.

Ana Amélia (PP-RS) des-
tacou que a reforma está se-
guindo a tramitação normal, 
conforme acordo no Senado. 
Para ela, o presidente da Casa, 
Eunício Oliveira, tem garantido 
o andamento correto.

— O próprio Plenário defi-
niu que deveria ser amanhã 
[hoje] a votação, em regime 
de urgência — disse ela.

A reforma trabalhista passou 
pela análise de três comissões 
do Senado antes de chegar ao 
Plenário. Dos 52 senadores que 
votaram durante a tramitação, 
31 foram a favor do texto que 
veio da Câmara. Houve 20 
votos contra a proposta e 1 
abstenção.

Hoje, no Plenário, o governo 
vai defender a votação do pa-
recer do senador Romero Jucá 
(PMDB-RR), pela aprovação 
da reforma trabalhista.

A votação da reforma será 
transmitida pela página do 
Senado no Facebook. A partir 
das 11h, os quase 3 milhões 
de seguidores poderão acom-
panhar ao vivo a sessão.

O relatório final ao projeto da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 
2018 (PLN 1/2017) foi entregue do-
mingo pelo deputado Marcus Pestana 
(PSDB-MG) e tem votação marcada 
para amanhã pela Comissão Mista de 
Orçamento (CMO). O texto consagra 
a preocupação com o crescimento do 
deficit público e contém dispositivos 
para controlar os gastos no próximo ano.

O relatório proíbe que as despesas 
obrigatórias sujeitas ao teto de gastos, 
como pagamento de pessoal, sejam ele-
vadas por propostas legislativas, como 
projetos de lei e medidas provisórias, 
sem o cancelamento equivalente de 
outra despesa obrigatória.

O objetivo da medida, segundo Pes-
tana, é conter a evolução dos gastos 
públicos e contribuir para que a meta 
fiscal, hoje deficitária, se encaminhe 
paulatinamente para superavit nos pró-
ximos anos. Na avaliação dele, não há 

margem para aumento de gastos, pois 
o incremento das despesas primárias 
pelas regras do novo regime fiscal já 
está comprometido.

Correção
O novo regime fiscal, estabelecido 

pela Emenda Constitucional 95, deter-
mina que a despesa primária da União 
não poderá se expandir em ritmo supe-
rior ao da taxa de inflação, medida pelo 
Índice Nacional de Preços ao Consumi-
dor Amplo (IPCA) acumulado de julho 
de um ano a junho do ano seguinte. 
Por esse critério, o fator de correção da 
despesa primária de 2018 será de 3%, 
o que equivale a aproximadamente R$ 
39 bilhões. Esse valor, segundo Pestana, 
está hipotecado com o crescimento 
vegetativo dos gastos sociais (R$ 23,4 
bilhões) e os reajustes para o funcio-
nalismo público já concedidos e com 
impacto em 2018 (R$ 13 bilhões), entre 

outras despesas.
Para o relator, o ano de 2018, o primei-

ro em que o Orçamento será elaborado 
no novo regime, será de aperto fiscal.

“Diante do crescimento inercial dos 
atuais gastos obrigatórios, recomenda-
-se, pela absoluta inexistência de 
margem líquida, que a criação ou a 
expansão de qualquer tipo de despesa 
primária obrigatória sujeita ao teto 
dependa necessariamente de cance-
lamento compensatório”, diz o texto.

— Nesse sentido, não acolhemos 
qualquer emenda que ensejasse novos 
aumentos de despesas com pessoal 
para o exercício de 2018 — concluiu.

O presidente da CMO, senador Dário 
Berger (PMDB-SC), deve propor um 
acordo de procedimentos aos líderes, 
que limite o número de destaques 
apresentados e garanta a votação do 
parecer amanhã à tarde. O objetivo é 
analisar rapidamente as mais de 2,5 

mil emendas apresentadas por par-
lamentares, bancadas e comissões. A 
Constituição determina a votação do 
projeto da LDO até 17 de julho para o 
início do recesso parlamentar.

— Tenho fé que nós vamos cumprir o 
cronograma e entregar a LDO no prazo 
estabelecido — disse Berger.

Servidores
O relatório de Pestana proíbe a 

concessão de reajustes posteriores ao 
término do mandato presidencial e 
restringe as admissões de novos servi-
dores públicos a cinco situações, que 
já estavam contidas no projeto enviado 
pelo governo.

Com isso, a posse de novos servidores 
ocorrerá apenas para reposição (total 
ou parcial) de vagas surgidas entre 15 
de dezembro de 2016 e 31 de dezembro 
de 2017; para substituição de pessoal 
terceirizado; para as Forças Armadas; 
e para servidores custeados pelo Fundo 
Constitucional do Distrito Federal.

O relatório final mantém a meta fiscal 
contida no projeto enviado pelo governo 
ao Congresso em abril. O texto prevê, 
para 2018, deficit primário de R$ 131,3 
bilhões para o setor público consoli-
dado. O governo federal responderá 
pelo deficit de R$ 129 bilhões. Estatais 
federais terão como meta o deficit de R$ 
3,5 bilhões, e os estados e municípios, a 
projeção é de superavit de R$ 1,2 bilhão.

A meta fiscal está calcada, sobretudo, 
no aumento real da receita primária 
de 3,3% em relação a 2017, percentual 
superior ao de previsão de crescimento 
da economia em 2018, de 2,5%. Se o 
previsto se confirmar, 2018 será o quinto 
ano consecutivo de deficit primário.

Página do Senado no 
Facebook transmitirá 
sessão de hoje ao vivo

Texto abre janela para financiamento público de campanha eleitoral

Relatório final da LDO tem mecanismos para conter gastos
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Senado decide hoje sobre reforma trabalhista
Votação final do projeto em Plenário será precedida da análise de requerimentos de voto em separado. STF recusou ação que pedia que tramitação da proposta fosse suspensa

Plenário do Senado vota hoje, após análise em três comissões, proposta do governo que altera legislação trabalhista

 �Acesse a página no Facebook:  
www.facebook.com/SenadoFederal/

O relatório de Marcus Pestana dá 
destaque especial às políticas sociais. 
O texto determina que os pisos cons-
titucionais de gastos com saúde e 
educação serão acrescidos da taxa de 
crescimento populacional estimada 
pelo Instituto de Geografia e Estatística 
(IBGE) para o próximo ano. A medida 
amplia os recursos para as duas áreas.

— Será preservado, em termos reais, 
o gasto per capita nessas duas áreas 
fundamentais — disse o relator.

O substitutivo do deputado abre ain-
da a possibilidade de que os recursos 
do piso da saúde sejam utilizados em 
atividades e estratégias de controle da 

população de animais, “executadas em 
situações excepcionais”.

Outra novidade é a obrigação para a 
lei orçamentária incluir reserva especí-
fica para cobrir despesas com a campa-
nha eleitoral de 2018. Esse ponto visa 
garantir recursos para a eleição caso 
o Congresso aprove o financiamento 
público de campanha, um dos temas 
da reforma política em discussão na 
Câmara. A obrigação é apenas de criar 
uma reserva, sem valor determinado, 
que pode ser depois complementada.

Pestana aumentou as prioridades 
e as metas da administração pública 
federal para 2018 para incluir ações de 

combate à violência contra a mulher. 
O parecer inclui ainda, entre as metas 

do governo para o próximo ano, ações 
necessárias à implantação do Acordo 
de Paris sobre Clima, as metas inscritas 
no Plano Nacional de Educação (PNE) 
e a conclusão de obras inacabadas 
com percentual de execução física 
superior a 50%.

O texto incorporou ainda o Decreto 
7.983/2013, que estabelece regras para 
os custos das obras financiadas com 
recursos federais. O relatório dá maior 
amplitude às regras, já que o decreto se 
restringe ao âmbito do Poder Executivo.

Da Agência Câmara



COM TRêS ANOS de vigência, 
a Lei de Cotas é considerada 
exitosa pelo governo. A nor-
ma reserva 20% das vagas em 
concursos públicos federais 
para pessoas que se declarem 
de cor preta ou parda.

Das 11.900 pessoas que se 
tornaram servidores federais 
desde 2015, 2.370 foram ad-
mitidas por meio das cotas 
raciais, de acordo com a Se-
cretaria Nacional de Políticas 
de Promoção da Igualdade 
Racial, que é responsável pela 
avaliação anual Lei de Cotas 
— Lei 12.990, sancionada em 
junho de 2014. 

No Banco do Brasil, por 
exemplo, o índice de funcio-
nários negros passou de 20,8% 
em 2013 para 22,3% em 2017.

A reserva de vagas se aplica 
sempre que o número de vagas 
oferecidas no concurso público 
é igual ou superior a três. 

Segundo o secretário de 
Igualdade Racial, Juvenal 
Araújo Júnior, o sistema tem 
funcionado bem.

A Lei de Cotas surgiu para re-
duzir a discrepância de negros 
e pardos entre o serviço público 
federal e a população geral do 
país. Hoje 53% da população 
brasileira se declara negra. Nas 
repartições federais, o índice 
cai para menos de 35%. 

Desempenho
Em carreiras como diploma-

cia e auditor fiscal, a presença 
de negros é ainda menor — 6% 
e 12%, respectivamente. 

O objetivo das cotas raciais 
é corrigir esse tipo de desi-

gualdade, para que o serviço 
público reflita a distribuição 
da população brasileira.

De acordo com o Instituto 
Rio Branco, que organiza os 
concursos do Ministério das 
Relações Exteriores, o nível dos 
diplomatas e servidores negros 
é exemplar e não apresenta 
nenhuma diferença em relação 
aos demais.

— A aplicação de uma reser-
va para negros, ao contrário do 
que uma parte da sociedade 
diz, não é problemática em 
relação ao rendimento. O nível 
é altíssimo. O desempenho de 
todos os hoje colegas empos-
sados negros é exemplar, é o 
mesmo, não tem diferença — 
diz o diplomata Ricardo Kato 
de Campos Mendes.

Aparência
A lei, porém, vinha sendo 

alvo de inúmeros processos 
judiciais, normalmente com 
o argumento de que ela feriria 
o princípio da igualdade entre 
as pessoas. Por isso, a Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB) 
pediu ao Supremo Tribunal 
Federal (STF) que a declarasse 
constitucional, para colocar 
um ponto final na controvérsia. 
A decisão do STF veio no mês 
passado, favorável à lei.

O relator do processo no STF, 
ministro Luís Roberto Barroso, 
entendeu constitucional a lei 
por existir um dever de repa-
ração histórica decorrente da 
escravidão e de um racismo 
estrutural no país.

Mesmo com a palavra final 
do STF, as controvérsias não 
acabaram. O que ainda tem 
gerado demanda na Justiça é 

a questão das comissões de 
verificação, que confirmam 
ou não a autodeclaração do 
candidato. 

A lei estabelece como critério 
apenas a autodeclaração do 
candidato como negro para 
que possa concorrer pelas co-
tas. No entanto, comissões de 
verificação avaliam o fenótipo 
(aparência) do candidato.

As comissões surgiram por-
que a lei diz que, na hipótese 
de constatação de uma decla-
ração falsa, o candidato deve 
ser eliminado do concurso. 
Se tiver sido nomeado, o ato 
poderá ser anulado após um 
processo administrativo. Em 
outras palavras, abriu-se a pos-
sibilidade de o órgão avaliar a 
autodeclaração dos candidatos 
cotistas.

Segundo uma norma do 
Ministério do Planejamento, 
os órgãos públicos devem 
prever e detalhar nos editais 
de concurso os métodos de 
verificação da veracidade da 
autodeclaração.

No Banco do Brasil, a comis-
são que verifica a autodeclara-
ção dos cotistas é composta por 
cinco funcionários da institui-
ção, que analisam o fenótipo do 
candidato por meio de foto. O 
candidato será desclassificado 
se não for considerado negro 
pelos cinco componentes da 
comissão.

Edital
Araújo Júnior afirma que 

a Secretaria de Políticas de 
Promoção da Igualdade Racial 
orienta os diversos órgãos do 
poder público no momento 
da elaboração do edital dos 

concursos quanto ao cumpri-
mento da lei e também quanto 
ao modo de verificação da au-
todeclaração dos candidatos. 
Segundo ele, foram poucos os 
problemas em relação a isso.

— Devido aos grandes núme-
ros de denúncias de fraudes, 
fez-se necessária a criação de 
um mecanismo de verificação.  
Sabemos que é um desafio, 
principalmente no caso da cor 
parda. Temos cerca de 30 tipos 
de pardo. São pouquíssimos 
os casos em que as pessoas 
entram com recurso alegando 
que a lei não foi cumprida — 
afirmou Araújo.

Educação
No entanto, não é o que diz 

o advogado Max Kolbe, que 
atuou na causa motivadora 
da apresentação da ação da 
OAB no STF. Kolbe defendeu 
um candidato ao concurso do 
Banco do Brasil na Paraíba que 
se classificou em 15º lugar de 
15 vagas, mas ficou fora devido 
às cotas. 

Na primeira instância, o juiz 
declarou que a Lei de Cotas 
era inconstitucional, já que o 
Estado não teria a obrigação 
de disponibilizar cargos e 
empregos públicos a todos 
os cidadãos e também pela 
ausência de critérios objetivos 

para a identificação dos negros.
Segundo Kolbe, seu escritó-

rio representa 200 candidatos 
que entraram na Justiça por 
causa da Lei de Cotas. Ele 
acredita que a norma viola a 
Constituição, porque a Carta 
Magna não prevê a reserva de 
vagas para negros, mas apenas 
para pessoas com deficiência. 
Além disso, o advogado pensa 
haver distinção entre cotas em 
universidade pública e cotas 
em concurso público.

— Se o Estado não outorga 
ao meu filho o direito básico 
à educação, eu posso propor 
uma ação judicial e exigir que o 
Estado seja compelido a prestar 
esse serviço de educação. Eu 
não posso obrigar o Estado a 
me dar emprego público ou 
mesmo me tornar um servidor 
público no âmbito estatutário 
— argumentou.

Ele explicou ainda que as 
ações afirmativas para negros 
em universidades já seriam 
suficientes para colocar os 
candidatos em igualdade na 
concorrência pelo cargo pú-
blico, ainda que o concurso 
seja de nível médio. 

Candidata eliminada
Outro ponto que Kolbe acha 

problemático na lei é a elimi-
nação definitiva do candidato 
pela comissão verificadora. Foi 
o que aconteceu com Aman-
da (nome fictício), que fez o 
concurso para a Fundação de 
Previdência Complementar do 
Servidor Público Federal do 
Poder Judiciário (Funpresp-
Jud). Ela afirmou ser filha de 

mãe negra e de pai pardo e 
se autodeclarou parda para 
concorrer pelas cotas.

— Me perguntaram como era 
ser uma mulher negra e quan-
do eu percebi que era negra. 
Eu dei as respostas e depois 
saiu o resultado negativo. Eu 
precisei ingressar com uma 
ação judicial para rever essa 
questão.

Subjetividade
Amanda afirmou que sua 

cor aparece como parda na 
certidão de nascimento, no 
documento de identidade e na 
carteirinha do Sistema Único 
de Saúde (SUS). Para ela, a 
comissão de verificação ultra-
passou o que é dito pela a lei.

— Fiquei muito indignada 
com a decisão. Eles foram mui-
to rigorosos. Pelo que percebi, 
eles aprovaram somente os 
pretos, e não os pardos.

Amanda relatou ainda o 
caso de outro candidato que 
havia passado pelas cotas no 
concurso da Funpresp-Jud e da 
Funpresp-Executivo. Segundo 
ela, a comissão de verificação 
da Funpresp-Executivo o apro-
vou e a comissão da Funpresp-
-Jud o reprovou.

— Existe uma subjetividade 
muito grande. Como você pode 
ser aprovada numa banca e 
na outra não? Eu estou nessa 
empreitada de concurso e 
fico receosa de ser aprovada 
no concurso e passar por esse 
estresse de novo. Apesar de ter 
convicção total de que eu me 
enquadro nessa cota, eu fico 
temerosa — disse.

Como é uma ação afirmativa, 
a Lei 12.990/2014 tem o prazo 
de dez anos. De acordo com o 
consultor legislativo do Senado 
Ronaldo Jorge Araújo Vieira 
Júnior, a ideia é equacionar a 
questão dentro desse perío-
do. Ao final do prazo, deve-se 
avaliar se a política precisa 
continuar.

— Parte-se do pressuposto 
que se, após aquele período, 
você olhar uma universidade 
e um hospital, por exemplo, 
você vir negros sentados ao 
seu lado, e não só brancos, a 
questão estará equacionada 
e nós poderemos acabar com 
as cotas e voltar para a política 
universal — explicou.

O senador Paulo Paim (PT-
RS), autor do Estatuto da 
Igualdade Racial, afirmou que 
a política de cotas é um meio, 
não um fim. Para o senador, é 
importante permitir que negros 
e brancos caminhem juntos e 
ocupem o mesmo espaço.

— Eu lembro que o presi-
dente do Moçambique veio 
ao Brasil e fez uma palestra 
numa universidade. Ele ficou 
assustado com a plateia e disse 
aos alunos e professores: “Mas 
eu não vejo sequer um cidadão 
negro aqui. O Brasil não tem 
51% de negros?”. Aquilo foi um 
choque de realidade de quanto 
o preconceito ainda é muito 
forte no nosso país. Nós temos 
que trabalhar para mudar isso.

Para a senadora Regina Sousa 
(PT-PI), enquanto houver de-
sigualdade, será preciso haver 
cotas para os negros.

— Quando sentirmos que há 
igualdade de oportunidades 
para negros e brancos, nós 
simplesmente eliminaremos 
as cotas. Por enquanto, elas são 
necessárias, porque o negro 
é discriminado neste país de 
todas as formas e em todos os 
lugares. O Brasil oculta que tem 
racismo, mas ele existe — disse 
a senadora.

Mudanças
O advogado Max Kolbe faz 

críticas a pontos da Lei de Cotas 
e defende que o Legislativo a 
reforme, para tirar dela o pardo 
como cotista e incluir um dis-
positivo permitindo a criação 
de comissões verificadoras, já 
que o administrador só pode 
fazer o que a lei permite. Ele 

acredita que a norma deve ser 
mais clara e objetiva.

— A banca examinadora não 
avalia a sua cor. Ela avalia o 
seu fenótipo [aparência]. E a 
consequência é muito grave 
porque, se a banca examinado-
ra reprová-lo na análise da cor, 
vai eliminá-lo do concurso pú-
blico sob a falsa premissa de ter 
ocorrido falsidade ideológica.

De acordo com Ricardo 
Mendes, o Instituto Rio Branco 
sentiu dificuldades quanto à 
regra de eliminar do concurso 
os que fossem reprovados pela 
comissão verificadora. 

O diplomata disse que a expe-
riência das cotas no concurso 
tem sido positiva e que a veri-
ficação é necessária, mas que 
poderia ser revista a exclusão 
definitiva do candidato repro-
vado pela comissão.

— Isso seria assumir que o 
candidato que não foi conside-
rado negro por uma banca agiu 
necessariamente de má-fé. No 
nosso entender e no entender 
da nossa consultoria jurídica, 
há um ponto em que a boa-fé 
existe. Nós entendemos que 
existem muitos candidatos que, 
embora tenham uma pele extre-
mamente clara e sejam brancos,  
podem ter um histórico de 
ascendência [negra]. Isso ainda 
é uma confusão inclusive para 
os candidatos. Eles têm pais 
negros e isso pode gerar neles 
uma identidade de negros. Mas 
nós, como estamos falando de 
fenótipo, estamos nos referindo 
a cara-crachá — explicou.

De acordo com o consultor 
legislativo Vieira Júnior, sempre 
ocorrerão distorções, mas a 
política pública pode ser apri-
morada. O importante, para 
ele, é que o operacional não 
se sobreponha ao conceitual.

— A ideia que existe é a ne-
cessidade da intervenção do 
Estado em todas as vertentes, 
com vistas a buscar uma isono-
mia substantiva e minimizar a 
questão da restrição. Problemas 
operacionais vão surgir. Se 
essa pessoa for eliminada, ela 
poderia participar do processo 
amplo. Ou então a entrevista 
poderia ser antes da prova 
objetiva. São várias questões 
que podem ser ajustadas. A 
prática vai dizer qual é o melhor 
antídoto — opinou.

Sofrimento
Para Vieira Júnior, a decisão 

do STF de declarar a constitu-
cionalidade da Lei de Cotas é 
“histórica e importantíssima”. 
Ele explicou que a preterição 
dos negros se dá em todos os 
setores da vida, como saúde, 
educação, trabalho e política. 
Por isso, as ações afirmativas 
também no serviço público são 
fundamentais.

— A existência de cotas para 
ingresso nas universidades não 
exclui a necessidade de cotas 
para ingresso nos cargos públi-
cos e não exclui a possibilidade 
de o Estado, como grande con-
tratador que é, fomentar nas 
empresas privadas que com 
ele se relacionam a contratação 
de servidores e funcionários 
negros. Há várias medidas 
possíveis para tentar minimizar 
esse sofrimento que até hoje a 
população negra sofre — disse.

Em maio de 2014, antes 
mesmo da publicação 
da Lei de Cotas, o Sena-
do aprovou uma reserva 
de 20% para negros nos 
concursos públicos e nos 
contratos de terceirização 
da Casa. O então presidente 
do Senado, Renan Calhei-
ros, afirmou que havia uma 
medida provisória sobre 
as cotas tramitando no 
Congresso, mas o Senado 
se adiantaria.

O gestor do Núcleo de 
Gestão de Contratos de 
Terceirização da Casa, 
Wilson Pereira, afirmou 
que hoje os contratos de 
terceirização do Senado 
cumprem a cota e até a 
ultrapassam, pois a maioria 
dos 3 mil terceirizados é de 
pardos e negros.

De acordo com Pereira, 
os novos contratos preve-
em exigência da autodecla-
ração para que as empresas 
terceirizadas confirmem 
que 20% dos contratados 
são negros.

Para concurso público, o 
ato da Mesa ainda não teve 
um resultado, já que desde 
2012 o Senado não realiza 
um certame para ingresso 
de servidores efetivos. No 
entanto, a gestora do Pro-
grama Pró-Equidade de 
Gênero e Raça do Senado, 
Maria Terezinha Nunes, 
afirmou que a Casa está 
elaborando um guia de 
orientação para que a 
garantia de vagas a negros 
seja cumprida. O guia deve 
estar pronto em setembro, 
embora ainda não haja 
previsão de concurso para 
o Senado.

Lei de Cotas em concurso 
é julgada constitucional, 
mas ainda motiva ações

Norma prevê que reserva de vagas terá duração de 10 anos
No Senado, 
contratos exigem 
funcionários 
terceirizados negros

Três anos após sanção da lei, STF decide que reserva de vagas para negros no serviço público não fere 
princípio da igualdade. Candidatos, porém, questionam decisões subjetivas das comissões de verificação

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

Lei 12.990, que reserva vagas 
para negros no serviço público
http://bit.ly/Lei12990

Secretaria de Políticas de 
Promoção da Igualdade Racial
www.seppir.gov.br

Saiba mais

 �Veja o vídeo da Agência Senado sobre as cotas para negros e pardos 
nos concursos públicos federais: http://bit.ly/cotasemconcursos
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Lei sancionada em 2014 separa 20% das vagas de cada concurso público federal para candidatos que se declaram negros

Para o advogado Max Kolbe, Lei de Cotas não deveria contemplar candidato pardo

Secretário de Igualdade Racial, Juvenal Araújo Júnior, diz que cotas têm funcionado

Senadora Regina Sousa (C) com militantes do movimento negro após audiência pública da Comissão de Direitos Humanos sobre cotas raciais em abril deste ano Consultor Vieira Júnior afirma que, com lei, Estado busca reduzir desigualdades
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H é l i o  J o s é 
(PMDB-DF) dis-
se que o Brasil 
deve contribuir 
com as nego-
ciações para su-
perar o bloqueio ao Qatar, no 
Oriente Médio. Os demais pa-
íses da Liga Árabe impuseram 
bloqueio terrestre, marítimo 
e aéreo ao Catar, acusando 
o país de abrigar terroristas.

O senador afirmou que cida-
dãos do Catar foram expulsos 
de países estrangeiros 12 mil 
pessoas foram retiradas do Ca-
tar. Ele apelou ao Planalto e ao 
Itamaraty para se posicionar 
sobre o bloqueio.

— Não devemos [pender 
para] este ou aquele lado, mas 
trabalhar pelo diálogo e pelo 
fim do bloqueio.

Reguffe (sem 
p a r t i d o - D F ) 
criticou a deci-
são da Polícia 
Federal de des-
fazer o grupo 
de trabalho responsável pela 
Lava Jato, em Curitiba. Para 
ele, a medida foi contrária aos 
interesses do país.

O senador acredita que a 
determinação foi fruto de 
acordo entre partidos políticos 
para esvaziar as investigações. 
Ele defendeu a apuração de 
todas as denúncias. Caso 
sejam constatadas injustiças, 
disse, os inocentes devem ser 
absolvidos, mas os trabalhos 
não podem parar.

— É preciso que se investi-
gue absolutamente tudo neste 
caso — afirmou o senador.

Há três anos o Brasil conse-
guiu sair do mapa mundial da 
fome, mas agora especialistas 
avaliam que, com o aumento 
da pobreza, mais brasileiros 
estão sem ter o que comer, 
disse Lindbergh Farias (PT-RJ).

O senador lembrou que há 
14 milhões de desemprega-
dos no país e afirmou que a 
exclusão de beneficiários do 
Bolsa Família e a redução de 
investimentos no Programa 
de Aquisição de Alimentos da 
Agricultura Familiar intensifi-
caram a miséria.

— De 2002 a 2014, tivemos 
uma queda de 82% na pobreza. 
Foi o maior salto entre os maio-
res países. Segundo o Banco 
Mundial, a pobreza crônica no 
Brasil caiu de 8,2% para 1% de 
2003 a 2015 — ressaltou.

Ana Amélia 
(PP-RS) lamen-
tou a crise e o 
aumento de pro-
blemas sociais 
como o desem-
prego e a violência. Ela se 
disse triste, citando o caso de 
Arthur, atingido ainda no útero 
da mãe por uma bala perdida, 
em Duque de Caxias (RJ).

Enquanto tudo isso aconte-
ce, disse Ana Amélia, a popula-
ção desconfia do Parlamento, 
do Judiciário e do Executivo, 
que deveriam enfrentar a crise 
com responsabilidade.

— O que nós estamos per-
cebendo novamente é que 
estão em jogo não o futuro 
do país, mas muitos e muitos 
interesses. Alguns aparentes, 
outros nem tanto.

Alvaro Dias 
(Pode-PR) ques-
tionou ontem a 
capacidade do 
presidente Mi-
chel Temer de 
preservar seu mandato diante 
do acúmulo de denúncias. O 
senador, porém, não vê solução 
imediata e disse que não há 
como antecipar as eleições.

— Somos adeptos da elei-
ção direta, mas temos que ter  
consciência de que é impossí-
vel agora alterarmos as regras.

O parlamentar também 
criticou os políticos que hoje 
discutem se devem continuar 
no governo. Em sua opinião, 
eles abusam da ingenuidade 
do povo por darem a entender 
que não sabiam quem era 
Temer antes das denúncias.

SAzONALIDADE, INFOR-
MALIDADE E duras condi-
ções de trabalho foram apon-
tadas pelos representantes dos 
trabalhadores na agricultura 
como aspectos que dificultam 
a contribuição para a Previ-
dência Social. As mudanças 
nas regras da aposentadoria 
rural na reforma proposta pelo 
governo foram consideradas 
um obstáculo para o acesso 
ao benefício. A aposentado-
ria rural foi tema de reunião 
ontem  da CPI da Previdência.

O texto substitutivo aprovado 
na Câmara dos Deputados, que 
modificou a proposta original, 
propõe que a idade de apo-
sentadoria dos homens seja 
reduzida de 65 para 60 anos e 
a das mulheres para 57 anos, 
se comprovada a atividade no 
campo. O tempo de contribui-
ção cai de 25 para 15 anos. O 
texto mantém a cobrança de 
contribuição máxima em 5% 
sobre o salário mínimo.

O coordenador de Assuntos 
Econômicos da Confedera-
ção Nacional da Agricultura 
(CNA), Renato Conchon, disse 
que há espaço para a redução 
da alíquota a menos de 2%. 

Para o presidente da Confe-
deração Nacional dos Traba-
lhadores na Agricultura (Con-
tag), Aristides Veras, o setor de 
exportações tem que contribuir 
mais para a Previdência.

Informalidade
 Assessor jurídico da Con-

federação Nacional dos Tra-
balhadores Assalariados e 
Assalariadas Rurais (Contar), 
Carlos Eduardo Silva disse 
que a reforma não facilitará o 
acesso de trabalhadores rurais  
à proteção social por causa da 

informalidade. Ele destacou 
que só 40% dos trabalhadores 
têm carteira assinada e, em 
muitos casos, não há repasse 
para a Previdência da contri-
buição descontada em folha.

Silva disse que o curto perí-
odo dos contratos de trabalho, 
de três a seis meses, dificulta a 
aposentadoria do homem do 
campo que, pelas regras atuais, 
só seria alcançada aos 78 anos, 
caso começasse a trabalhar 
aos 18. Com a reforma, a idade 
subiria para 118 anos.

— Essa proposta descumpre 

um princípio básico que orien-
ta a Previdência Social: a perda 
da capacidade laboral. Há tra-
balhador do campo que perde 
a condição de trabalhar antes 
dos 40 anos, como é o caso do 
corte da cana — argumentou. 

Catadores
Catadores também partici-

param da reunião. Represen-
tante da Associação Brasileira 
de Engenharia Sanitária e 
Ambiental, Jaira Puppim lem-
brou que a Política Nacional de 
Resíduos Sólidos reconhece 

a profissão de catador, mas 
não avançou na questão da 
Previdência. 

O presidente da Associação 
Recicle a Vida, Cleusimar Al-
ves, revelou omitir o número 
real de associados para evitar 
que todos sejam cobrados 
em 20% de contribuição pre-
videnciária. A renda mensal 
do catador é cerca de R$ 600.

— Infelizmente temos que 
fazer isso ou vamos trabalhar 
para pagar a Previdência. Se 
fôssemos contribuir pelos 52 ca-
tadores que são sócios, teríamos 
que pagar R$ 128 mil por ano, 
o que não temos — explicou.

Assessor jurídico da Confe-
deração Brasileira de Aposen-
tados, Pensionistas e Idosos 
(Cobap), Maurício Oliveira 
disse que o uso do orçamento 
da Previdência Social para 
cobrir o rombo do orçamento 
fiscal é mau costume de todos 
os governos no Brasil. 

— Acabou o superavit pri-
mário e a seguridade virou 
a galinha dos ovos de ouro. 
Com a DRU [Desvinculação de 
Receitas da União], o governo 
pega 30% da seguridade — 
afirmou.

Para participantes de reunião da CPI da Previdência, a proposta de reforma previdenciária apresentada pelo governo dificulta o acesso do homem do campo ao benefício 

Trabalhadores defendem aposentadoria rural

Hélio José apela  
ao Itamaraty sobre 
crise no Catar

Reguffe critica 
decisão de desfazer 
núcleo da Lava Jato

Lindbergh alerta 
para o aumento 
da fome no país

Ana Amélia lamenta 
crise e descrédito 
das instituições

Alvaro duvida da 
condição de Temer de 
se manter no cargo

Renato Conchon, Aristides Veras, Jaira Puppim, Cleusimar Alves e Maurício de Oliveira participaram da reunião na CPI
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Em Plenário, Paulo Paim 
(PT-RS) pediu que todos 
aqueles que são contrários à 
proposta da reforma trabalhis-
ta participem das vigílias que 
devem ocorrer em todo o país 
para acompanhar a votação do 
projeto, marcada para hoje.

O senador disse que essa é 
a oportunidade de o eleitor 
saber como o senador em 
quem votou se posicionará 
em relação à reforma.

— Que a gente participe des-
sa vigília! Que o povo vá para 
o sindicato, para a associação, 
para o clube de mães, no seu 
local de trabalho. Façam um 
movimento para que a vigília 
aconteça em todo o país, na 
câmara de vereadores, na as-
sembleia legislativa — disse.

Para Lindbergh 
Farias (PT-RJ), é 
inaceitável o Se-
nado votar hoje 
a reforma traba-
lhista, enquanto 
a Câmara decide se autoriza o 
prosseguimento da denúncia 
do Ministério Público contra o 
presidente Michel Temer por 
crime de corrupção passiva.

Na avaliação do senador, os 
deputados vão se posicionar 
contra Temer por receio da 
resposta do eleitor em 2018. 
Para ele, quem ficar ao lado 
do presidente não se reelegerá.

— Por isso, é um absurdo o 
Senado abrir mão de alterar o 
projeto da reforma trabalhista 
com o argumento de que ha-
verá vetos presidenciais.

Esta será uma 
semana histórica 
para o Congresso, 
com a votação 
de reformas que 
prejudicam a vida 
da população, afirmou Paulo 
Rocha (PT-PA). Para o senador, 
o governo não tem autoridade 
nem legitimidade para propor 
as mudanças. De acordo com 
Rocha, o Senado deveria estar 
em busca de soluções para a 
crise política no governo Temer.

— Não entendo como um 
Plenário qualificado, com ex-
-ministros, ex-governadores, 
autoridades importantes guin-
dadas pra cá com milhões de 
votos de seus estados, abre mão 
de cumprir o papel constitucio-
nal de revisor, de Câmara Alta.

Eduardo Amo-
rim (PSDB-SE) 
agradeceu o con-
vite para partici-
par do Congres-
so da Sociedade 
Brasileira de Médicos Interven-
cionistas em Dor, realizado em 
Campinas. O tema da palestra 
do senador foi a “dor social”, a 
dor do desemprego, da vio-
lência sofrida pela população. 
Para o senador, a miséria e a 
pobreza são um alerta de que 
as coisas vão mal na socieda-
de. De acordo com Amorim, o 
único remédio para tratar a dor 
social são as escolhas do povo.

— Que saibamos, no cum-
primento da nossa missão 
de parlamentar, sobretudo, 
respeitar a dor de todos.

A reforma tra-
balhista será um 
retrocesso para o 
país e vai benefi-
ciar “meia dúzia” 
de banqueiros, 
enquanto trabalhadores per-
derão direitos, disse Vanessa 
Grazziotin (PCdoB-AM).

Ela frisou que não é contrária 
a aperfeiçoamento nas leis, mas 
sustentou que a reforma, além 
de prejudicar o trabalhador, 
impede o desenvolvimento.

Ao condenar pontos do pro-
jeto, a senadora criticou mu-
danças que podem beneficiar 
empresas que se passam por 
entidades filantrópicas.

— Elas poderão recorrer de 
decisões trabalhistas sem efe-
tuar depósito recursal — disse.

REPRESENTANTES DOS 
PROFISSIONAIS de enfer-
magem defenderam ontem 
em audiência pública da 
Comissão de Direitos Hu-
manos (CDH) que se aplique 
legalmente o que já vem sendo 
conquistado judicialmente: 
a aposentadoria especial 
para enfermeiros e técnicos 
da saúde. A aposentadoria 
especial se daria com 25 anos 
de contribuição, em razão das 
condições insalubres de traba-
lho. Isso está proposto no PLS 
349/2016, projeto originário 
de uma sugestão legislativa 
da Federação Nacional dos 
Enfermeiros.

— Existe um risco físico e 
biológico. Alguns trabalha-
dores já conseguem essa apo-
sentadoria especial, a gente 
precisa oficializar — defendeu 
a presidente do Sindicato 
dos Enfermeiros do Distrito 
 Federal, Dayse Amarilio.

Ao criticar a reforma previ-
denciária (PEC 287/2016, na 
Câmara), que prevê 49 anos de 
contribuição para o trabalha-
dor conseguir a aposentadoria 
integral, Dayse citou estudo 
da Fiocruz mostrando que 
os enfermeiros não chegam 
a atingir 40 anos de profissão 
por causa do “desgaste físico 
e biológico”, que ainda tem 
impacto real na qualidade 
da assistência prestada ao 
paciente.

Risco biológico
 O secretário-geral  da Con-

federação Nacional dos Tra-
balhadores na Saúde (CNTS), 
Valdirlei Castagna, lembrou 
que o ambiente de trabalho 
dos profissionais de saúde é 
extremamente insalubre, com 
exposição a agentes ergonô-
micos, químicos e biológicos.

— Da Aids às hepatites B e 
C, passamos por todos esses 
riscos, e ainda que sejamos 
instruídos e capacitados, não 
temos condições adequadas 
para nos proteger.

Ele mencionou levantamen-
to de 2015 que mostra que, 
entre os 283 mil trabalhadores 
afastados por doenças ocupa-
cionais ligadas ao risco bioló-
gico em oito anos, mais de 226 
mil são profissionais de saúde. 
Na opinião de Valdirlei, esse é 
um indicativo do risco a que 
se submetem os enfermeiros 
e técnicos diariamente.

O representante da Associa-
ção Nacional dos Auxiliares 
e Técnicos de Enfermagem 
(Anaten), Magno Barbosa 
de Souza,  denunciou que 
técnicos de enfermagem e en-
fermeiros estão sendo contra-
tados como cuidadores, sob o 
regime dos microempreende-
dores individuais. Ele lembrou 
que esse mecanismo não pode 
ser utilizado por quem tem a 
profissão regulamentada, o 
que é o caso.

A audiência de ontem da 
Comissão de Direitos Hu-
manos acabou dando lugar 
a um manifesto contra a 
reforma trabalhista. Iniciada 
pela manhã, a reunião foi 
retomada no início da noite 
em vigília convocada pelo 
vice-presidente da comissão, 
senador Paulo Paim (PT-RS).

— Cada homem e cada mu-
lher desse país acompanhe o 
passo a passo dessa reforma, 
todos sabemos que ela é cruel, 
desumana e praticamente 
revoga a Lei Áurea.

Paulo Rocha (PT-PA) e 
 Lindbergh Farias (PT-RJ) 
informaram que a oposição 
entrou com um mandado de 
segurança no Supremo Tribu-
nal Federal (STF) pedindo a 
suspensão da análise da refor-
ma, negado pela presidente 
da Corte, Cármen Lúcia.

Durante os debates, a maio-
ria dos participantes ques-
tionou a quais interesses as 
reformas realmente atendem, 

pois os assalariados seriam 
os mais prejudicados com as 
mudanças.

Foi apontada a malversação 
do dinheiro público, o excesso 
de desonerações tributárias 
e o caos na gestão da Previ-
dência Social como fatores 
determinantes para o gasto 
inadequado dos recursos 
públicos, que afetam o paga-
mento de benefícios.

Também houve críticas a 
pontos específicos do projeto, 
como a criação do trabalho 
intermitente, que acarretaria 
mais disponibilidade e menor 
remuneração; o tabelamento 
do dano moral de acordo com 
o valor do salário; a dimi-
nuição da atuação da Justiça 
do Trabalho; e a retirada de 
direitos já consolidados., 
considerada inconstitucional.

Os participantes destacaram 
que o projeto do governo 
representa um massacre aos 
direitos dos trabalhadores e 
afirmaram que irão às ruas 

para não permitir que a pro-
posta (PLC 38/2017) seja 
votada em Plenário hoje.

Regina Sousa (PT-PI) disse 
que a reforma pretende fra-
gilizar a Justiça do Trabalho, 
enfraquecer os sindicatos e 
“matar” os trabalhadores. A 
senadora pediu o apoio dos 
trabalhadores aos protestos 
contra a votação da reforma.

Lindbergh Farias (PT-RJ) se 
mostrou indignado com o fato 
de o Senado votar a reforma, 
enquanto a Câmara decide se 
autoriza o processo contra o 
presidente Michel Temer por  
corrupção passiva. Segundo 
ele, em um momento de 
crise econômica, a intenção 
do projeto é fazer com que 
empresários aumentem a 
exploração e paguem menos 
aos trabalhadores.

— Vamos lutar muito para 
que a reforma não seja votada. 
Isso é um pacote de maldades. 
Nunca vi um projeto tão de-
vastador para o trabalhador.

Enfermeiros querem aposentadoria especial

Audiência termina em protesto contra reforma trabalhista

Paulo Paim anuncia 
vigílias pelo país 
durante votação

Para Lindbergh, 
momento é de 
avaliar crise política

Paulo Rocha: Senado 
não pode abrir mão 
de ser Casa revisora

Amorim chama a 
atenção para a dor 
do desemprego

Reforma da CLT 
será um retrocesso, 
afirma Vanessa

Representantes da categoria expõem os riscos a que esses profissionais estão expostos e defendem tempo de contribuição de 25 anos para receber proventos integrais

O senador Paulo Paim (C), vice-presidente da CDH, conduziu a audiência, que começou pela manhã, foi suspensa e retomada no início da noite de ontem 
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A NECESSIDADE DE o go-
verno federal aumentar a 
compensação das perdas de 
estados e municípios com 
a Lei Kandir foi defendida 
ontem pelos participantes de 
audiência pública realizada 
na Assembleia Legislativa 
do Estado de Mato Grosso. A 
audiência foi promovida em 
conjunto pela Comissão de 
Assuntos Econômicos (CAE) 
do Senado, pela comissão 
especial da Câmara que ana-
lisa mudanças na Lei Kandir 
e pela Assembleia Legislativa 
de Mato Grosso, com apoio da 
Associação Mato-Grossense 
de Municípios.

Participaram da audiência 
os senadores de  Mato Grosso 
— Wellington Fagundes (PR), 
José Medeiros (PSD) e Cidinho 
Santos (PR) —, além de de-
putados federais e estaduais, 
prefeitos,  vereadores e outras 
 autoridades.

Compensação
Wellington explicou que o 

PLS 288/2016 — Complemen-
tar, de sua autoria, altera a Lei 
Kandir (Lei Complementar 
87/1996) para regulamentar 
a compensação da União 
para estados e municípios 
que perdem receita devido à 
desoneração promovida por 
essa lei. O senador lembrou 
que o Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) estabeleceu prazo 
até 30 de novembro para que 
o Congresso Nacional aprove 
lei complementar que regule 
essas compensações. Se isso 
não acontecer, o Tribunal de 
Contas da União (TCU) ficará 
responsável por fazer os cál-
culos da compensação.

Wellington explicou que a 

Lei Kandir desonera ICMS 
incidente sobre a exportação 
de bens primários e semiela-
borados. O problema é que a 
União compensa com repasses 
apenas 10% do total da perda 
anual de receita dos estados 
e municípios com a deso-
neração das exportações. O 
senador disse que o objetivo 
do PLS 288 é permitir que cada 
estado seja compensado pela 
União no valor exato corres-
pondente à perda de receita 
causada pela desoneração. 
No caso de Mato Grosso, as 
desonerações da Lei Kandir 
acarretam renúncia fiscal de 
cerca de R$ 5 bilhões anuais, 
porém pouco mais de R$ 400 
milhões são compensados 
anualmente pela União.

Dinheiro em caixa
O prefeito de Nortelândia 

e presidente da Associação 
Mato-Grossense dos Muni-
cípios, Neurilan Fraga, disse 

que a regulamentação das 
compensações da Lei Kandir 
vai injetar dinheiro nos caixas 
das prefeituras e dos estados 
em um momento em que a 
arrecadação cai no país. Ele  
afirmou que a Lei Kandir é 
de extrema importância, por 
ajudar no equilíbrio da balan-
ça comercial e na meta fiscal 
do país, porém vem gerando 
desequilíbrio financeiro em 
estados e municípios.

O presidente do Tribunal 
de Contas do Estado de Mato 
Grosso (TCE-MT), Antonio 
Joaquim Moraes, informou 
que está promovendo audito-
ria nas receitas do estado. Ele 
disse que o sistema de controle 
das exportações precisa ser 
aperfeiçoado para evitar eva-
são fiscal. Ele também apoia o 
aumento da compensação das 
perdas da Lei Kandir.

Vice-presidente da Con-
federação Nacional de Mu-
nicípios (CNM), Glademir 

Aroldi afirmou que as perdas 
arrecadatórias referentes à Lei 
Kandir já somam mais de R$ 
718 bilhões desde 1996, sendo 
de R$ 179 bilhões as perdas dos 
municípios nesse período. Em 
2015, exemplificou, apenas os 
municípios de Mato Grosso 
deixaram de arrecadar R$ 1,4 
bilhão. Para ele, se a União 
passar a compensar 100% das 
perdas do estado, Mato Gros-
so poderia cobrir o deficit de  
R$ 2 bilhões e ainda sobrariam 
verbas para educação, saúde 
e segurança pública.

Balança comercial
Conselheiro do TCE-MT, 

Luiz Henrique Lima afirmou 
que Mato Grosso é “o susten-
táculo da balança comercial 
brasileira nos últimos anos”, 
devido ao agronegócio. Ele 
pediu mais justiça e equilíbrio 
nas relações federativas e de-
fendeu a aprovação urgente 
do projeto.

Também participaram da 
audiência o presidente da 
Assembleia Legislativa de 
Mato Grosso, Eduardo Botelho 
(PSB); deputados federais do 
estado, como Ságuas Moraes 
(PT), Professor Victório Galli 
(PSC) e Nilson Leitão (PSDB); 
o consultor de Orçamento 
do Senado Rafael Inácio de 
Fraia; secretários estaduais 
e municipais, representantes 
do Ministério Público e repre-
sentantes da sociedade civil.

A audiência abriu a 1ª Mar-
cha a Cuiabá em Defesa dos 
Municípios, evento plane-
jado pela Associação Mato-
-Grossense dos Municípios 
e pela União das Câmaras 
Municipais de Mato Grosso, 
que ocorre em Cuiabá até hoje. 

Lei Kandir
A Lei Kandir isenta de ICMS 

as exportações de produtos 
primários e semielaborados. 
Até 2003, garantiu aos estados 
o repasse de valores para com-
pensar perdas decorrentes da 
isenção de ICMS, mas, a partir 
de 2004, a Lei Complementar 
115/2002, embora mantendo 
o direito de repasse, deixou de 
fixar o valor. Com isso, os go-
vernadores precisam negociar 
a cada ano com o Executivo 
o montante a ser repassado, 
mediante recursos alocados 
no Orçamento da União.

A Lei Kandir determina 
ainda que uma lei comple-
mentar normatize os repasses 
para compensar os estados 
com a perda da arrecadação 
tributária sobre a exportação 
de produtos e serviços. Essa 
norma, no entanto, ainda 
não foi regulamentada pelo 
Congresso.

José Medeiros (6º à esq.) e Wellington Fagundes (7º à esq.) em audiência para discutir reposição de perda de imposto

IFI diz que governo descumprirá meta fiscal e rombo será de R$ 144,1 bi
O governo não conseguirá 

cumprir a meta fiscal de um 
deficit primário (resultado 
da arrecadação do governo 
menos os gastos, exceto ju-
ros da dívida) de até R$ 139 
bilhões fixada para este ano, 
aponta o Relatório de Acom-
panhamento Fiscal divulgado 
ontem pela Instituição Fiscal 
Independente (IFI). Segundo o 
órgão do Senado, o deficit pri-
mário deverá ser R$ 5 bilhões 
maior que a meta, batendo em  
R$ 144,1 bilhões.

Segundo o diretor-executivo 
da IFI, Felipe Salto, há incerte-
za sobre receitas da venda de 
ativos, como a BR Distribuido-
ra, e do novo Refis (programa 
de regularização tributária), 
podendo resultar daí o des-
cumprimento da meta.

Reformas
Para além do descumpri-

mento da meta de 2017, o 

“menor dos problemas”, Salto 
avalia que, sem o aumento 
da arrecadação e aprovação 
de reformas que reduzam as 
despesas obrigatórias, como 
a reforma da Previdência e 
a redução das despesas com 
pessoal, o ajuste fiscal será 
insuficiente para reequilibrar 
as finanças públicas.

— Pensar que todo o ajuste 
seja feito só no lado da despesa 

é ilusório. Precisamos de um 
cenário mais positivo com a 
queda da relação dívida/PIB.

O IFI advertiu ainda que o 
espaço para corte das despe-
sas discricionárias (em que o 
governo tem maior liberdade 
para remanejamentos e redu-
ções de gastos) vem se redu-
zindo drasticamente, já que os 
gastos por ministério caíram 
bastante em relação a 2016. 

Além disso, a partir de 2020 
o teto de gastos estabelecido 
pela Emenda Constitucional 
95 terá restrição efetiva, exi-
gindo mudanças nos gastos 
obrigatórios do governo.

PIB
O relatório da IFI de julho 

também prevê queda do pro-
duto interno bruto (PIB) no 
segundo semestre de 2017. 
Apesar da melhora da ativida-
de econômica em abril e maio, 
o PIB deve, segundo estimativa 
do estudo, apresentar retra-
ção de 0,3% em relação aos 
primeiros três meses do ano. 
Esse recuo pode resultar da 
piora dos índices de confiança 
e da ainda frágil recuperação 
do emprego. Ainda assim, o 
economista estima que o PIB 
fechará com crescimento de 
0,46%.

A IFI aponta ainda um espa-
ço para redução da taxa Selic 

a patamares abaixo de 8% em 
2017. A inflação menor é um 
dos fatores que permitiriam 
cortes mais acentuados na taxa 
básica de juros. Em junho, a 
variação do Índice de Preços 
ao Consumidor Amplo (IPCA) 
acumulada em 12 meses foi 
de 3% (ante 3,6% em maio), a 
mais baixa desde maio de 2007.

— Não é que estamos di-
zendo que o BC deva fazer 
isso, mas seria possível uma 
Selic abaixo de 8% — afirmou 
Felipe Salto.

Carga tributária
A carga tributária deve en-

cerrar 2017 em 31,5% do PIB, 
mantendo trajetória de queda, 
conforme a IFI. A instituição 
ainda aponta que o desem-
penho da balança comercial 
e dos investimentos diretos 
tem sustentado com folga as 
necessidades de financiamen-
to do país.

Senadores querem compensar perdas de ICMS 
Participantes de audiência pública na Assembleia de Mato Grosso defenderam projeto que obriga a União a compensar em 100% os estados e munícipios pela Lei Kandir
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O diretor-executivo da IFI, Felipe Salto (D), apresenta o relatório de julho
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