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Comissão quer proteção aos  
120 mil trabalhadores da JBS

Sessão marca 45 anos da associação de juízes federais

Debatedores concluem que Brics não tem objetivos claros

Proposta de criação de gru-
po de trabalho para propor 
medidas que protejam os 120 
mil trabalhadores da JBS, a 
maior empregadora privada 
do país, será apresentada pela 

Comissão de Direitos Hu-
manos à Procuradoria-Geral 
da República. Paulo Paim 
defendeu ontem medidas 
compensatórias em caso de 
fechamento das unidades.  3

Os 45 anos da Associação dos Juízes Federais 
do Brasil (Ajufe) foram comemorados ontem 
em sessão especial do Congresso Nacional. A 
entidade reúne os magistrados da Justiça Fede-

ral e ministros do Superior Tribunal de Justiça 
e do Supremo Tribunal Federal. A iniciativa 
foi do senador Elmano Férrer e do deputado 
Paes Landim.  2

Um debate na Comissão de Relações Exte-
riores e Defesa Nacional concluiu que o Brics, 
bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China 
e África do Sul, ainda não tem objetivos claros, 
apesar de ter sido criado em 2006. O debate fez 

parte do ciclo O Brasil e a Ordem Internacio-
nal: estender pontes ou erguer barreiras?, de 
iniciativa do presidente da comissão, Fernando 
Collor. A audiência também discutiu a crise 
atual da Coreia do Norte.  3

Comissão 
vota hoje 
fundo contra 
efeitos da seca
Proposta visa garantir recursos para que estados  
do Nordeste possam agir em casos de emergência  
e enfrentar a estiagem e as consequências dela

A Comissão de As-
suntos Econômicos 
pode votar hoje pro-

jeto que ajuda os estados 
do Nordeste a enfrentar a 
seca, que historicamente 
afeta a região. De acordo 
com o texto, o Fundo de 
Atendimento às Situações 
de Emergência e de Cala-
midade Pública Decorren-
tes de Secas, proposto no 
projeto, será criado pelo 

governo federal e gerido por 
um conselho deliberativo. O 
dinheiro virá do Tesouro e 
de doações e apenas poderá 
ser usado para comprar ou 
locar bens e equipamentos 
para atender as situações 
de emergência provocadas 
pela seca. A comissão tam-
bém deve sabatinar hoje o 
indicado para a Procurado-
ria Federal Especializada 
junto ao Cade.  3

Eunício elogia fala de Raquel Dodge em posse
O presidente do Senado, Eunício Oliveira, 

elogiou o discurso de posse da nova procu-
radora-geral da República, Raquel Dodge, 
que afirmou que ninguém está abaixo ou 
acima da lei. Raquel Dodge é a primeira 
mulher a assumir a procuradoria. A posse 
foi ontem, na sede da Procuradoria-Geral 
da República. 

Eunício também destacou a fala da  
procuradora-geral sobre a importância de 
defender a harmonia entre os três Poderes. 
Disse ainda ter convicção de que Raquel 
Dodge será dura, mas extremamente de-
mocrática. Para ele, o Brasil viverá um novo 
momento de harmonia com a  economia, 
que volta a crescer.  2

Eunício Oliveira, Cármen Lúcia, Michel Temer e o deputado Rodrigo Maia aplaudem Raquel Dodge em sua posse

Collor, ao lado da deputada Bruna Furlan, preside a audiência pública sobre o Brics na Comissão de Relações Exteriores

Congresso avalia mudanças 
no financiamento estudantil

A medida provisória 
que altera as regras do 
Fundo de Financimen-
to Estudantil (Fies) é 
tema de discussões no 
Congresso, que vem pro-
movendo audiências 
públicas sobre o assunto.

O governo argumenta 
que é preciso adequar-se 
à situação econômica e 
aperfeiçoar o Fies, que 
tornou-se insustentável. 
Medidas como a redução 
do prazo de carência, po-
rém, sofrem resistência.  4

Elmano Férrer, um dos solicitantes da homenagem, Roberto Veloso, presidente da Ajufe, e Wellington Fagundes, senador

Faculdade em Taguatinga (DF): escolas precisam se adequar à MP
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O PRESIDENTE DO Senado, 
Eunício Oliveira, participou 
ontem da cerimônia de posse 
de Raquel Dodge, primeira 
mulher a comandar a Procu-
radoria-Geral da República.

— Acho que ela [Raquel 
Dodge] disse exatamente aqui-
lo que todos esperamos. Não 
tenho dúvida que a doutora 
Raquel fará o compromisso 
que fez aqui publicamente, 
de dizer que ninguém está 
abaixo ou acima da lei, nem o 

presidente da República, nem 
ninguém.

A posse ocorreu na sede 
da PGR em Brasília. A nova 
procuradora-geral comandará 
o Ministério Público Federal 
(MPF) por dois anos. Ela subs-
titui Rodrigo Janot, que estava 
no cargo desde setembro de 
2013.

— Tenho convicção de que 
ela será dura, mas será extre-
mamente democrática. Vamos 
viver um novo momento 

no Brasil e espero que esse 
momento seja de harmonia 
para a economia, que começa 
a voltar a crescer — disse o 
presidente do Senado, que 
destacou ainda o discurso de 
Raquel sobre a importância de 
defender a harmonia entre os 
três Poderes. 

Também participou da pos-
se o presidente da Câmara, 
 Rodrigo Maia.
Com Assessoria de Imprensa 

da Presidência do Senado

Eunício: Raquel Dodge vai 
cumprir compromissos
Em sua posse ontem, a nova procuradora-geral da República disse que ninguém está abaixo ou 
acima da lei, nem o presidente da República. Ela substitui Rodrigo Janot e terá mandato de dois anos

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

 `CdH  Mais rapidez no SUS
9h Audiência interativa sobre sugestão 
legislativa para assegurar celeridade em 
procedimentos indicados no SUS. 

 `CI  eficiência energética
9h Na pauta de 7 itens, o PLS 365/2016, 
que incentiva comportamentos de 
 eficiência energética.

 `CAe  Sabatina
10h Sabatina de Walter de Agra Jú-
nior, indicado para o cargo de procura-
dor-chefe junto ao Cade. Depois, pauta 
de 6 itens.

 `CCJ  Política nacional de Segurança
10h Audiência interativa para avaliar a 
implementação e os resultados da Políti-
ca Nacional de  Segurança Pública.

 `CPI dOS MAUS-TRATOS  Requerimentos
10h Análise de requerimentos.

 `CMA  Regularização ambiental
10h30 Audiência interativa sobre o pa-
gamento por serviços ambientais e os 
programas de regularização ambiental.

 `CRA  Política nacional da erva-Mate
11h Entre os 8 itens, o PLC 72/2017, sobre 
a Política Nacional da Erva-Mate.

 `SeSSÃO SOLene  Rede Amazônica
11h Comemoração dos 45 anos de funda-
ção da Rede Amazônica, maior grupo de 
comunicação da Região Norte. 

 `Ce  Professores do ensino básico
11h30 O PLS 76/2016, que prevê provas 
práticas para seleção de professores do 
ensino básico, é um dos 32 itens.

 `CAS  Planos de saúde
14h Audiência interativa para  instruir 
projetos  sobre planos de saúde.

 `CdR  Privatização da eletrobras
14h Audiência interativa sobre a 
 privatização do setor elétrico

 `PLenáRIO  Sessão deliberativa
14h O PLC 80/2015, sobre remoções de 
servidores de cartórios, está na pauta.  

 `CCT  Serviços de radiodifusão
14h30 Entre os 20 itens, 16 projetos que 
concedem ou renovam autorização a 
serviços de radiodifusão.

 `CMO  Crédito suplementar
14h30 Na pauta de 2 itens, o PLN 18/2017, 
que abre crédito suplementar em favor 
de órgãos do Executivo.

 `MP 789/2017  Recursos minerais
14h30 A comissão da MP, sobre explora-
ção de recursos minerais, faz audiência.

 `VIOLÊnCIA COnTRA A MULHeR  Plano
15h Apresentação de plano de trabalho.

 `MP 790/2017  Regras para mineração
16h A comissão da MP, sobre novas re-
gras para mineração, realiza audiência 
interativa. 

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

AuDiênCiAS inTERATiVAS

Medeiros: garantias da 
Justiça trazem sensação 
de impunidade

Para Humberto Costa, 
Pernambuco vive em 
clima de guerra civil

Professores gaúchos 
estão em greve, 
informa Paulo Paim

José Medei-
ros (Pode-MT) 
destacou ontem 
o aumento da 
violência e do 
número de po-
liciais assassinados no Brasil 
O senador credita o aumento 
da criminalidade ao excesso de 
garantias da Justiça, o que ge-
raria sensação de impunidade.

— É o poste fazendo xixi no 
cachorro. Crimes pavorosos, 
assassinatos, roubos, estupros 
se avolumam, explodindo uma 
sensação de guerra civil em 
nosso território.

H u m b e r t o 
Costa (PT-PE) 
lamentou o in-
cidente envol-
vendo o jorna-
lista Alexandre 
Farias, baleado na cabeça 
durante uma perseguição da 
Polícia Militar de Pernambuco 
a bandidos que haviam assal-
tado um veículo em Caruaru,  
no sábado.

Para ele, Farias foi vítima 
da guerra civil que ocorre no 
estado, com mais de 4 mil 
homicídios registrados nos 
oito primeiros meses de 2017.

Paulo Paim (PT-RS) critcou 
o tratamento dado aos pro-
fessores gaúchos, em greve 
desde o dia 5, em protesto pelo 
parcelamento dos salários do 
funcionalismo estadual. De 
acordo com o senador, a co-
munidade escolar está unida 
contra o que vem ocorrendo.

— As coisas vão de mal a pior 
lá no querido Rio Grande. No-
tícias dão conta de que novos 
parcelamentos acontecerão 
em setembro. A parcela [do 
salário] será ainda menor do 
que a paga em agosto. Ou seja, 
menor do que 350 reais. 
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Congresso comemora os 45 anos 
de associação de juízes federais 

O Congresso celebrou on-
tem, em sessão especial, os 45 
anos da Associação dos Juízes 
Federais do Brasil (Ajufe). 
Fundada em 1972, a entida-
de reúne os magistrados da 
Justiça Federal, além de mi-
nistros do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ) e do Supremo 
Tribunal Federal (STF).

Para o presidente do Se-
nado, Eunício Oliveira, a 
Ajufe contribui para o forta-
lecimento do Judiciário e da 
democracia brasileira.

A homenagem foi uma 
iniciativa do senador Elma-
no Férrer (PMDB-PI) e do 
deputado Paes Landim (PTB-
-PI). Participaram também 
o presidente da Ajufe, juiz 
Roberto Veloso, e os ministros 
Humberto Martins, do STJ, e 
Dias Toffoli, do STF.

Para Elmano, a luta da 
Ajufe hoje inclui combater 
a corrupção. Já Veloso disse 
que a homenagem favorece a 
compreensão da necessidade 
de diálogo entre os Poderes. 

Jorge Viana pede  
uso correto da 
delação premiada

Ana Amélia lamenta 
enchentes no Rio 
Grande do Sul

Capiberibe registra 
indignação de 
indígenas sobre Renca

Ao citar a posse 
de Raquel Dodge 
como procura-
dora-geral da 
República, Jorge 
Viana (PT-AC) 
pediu atenção do Ministério 
Público à delação premiada. 
Para ele, o instrumento é fun-
damental, mas expõe o MP a 
“trapaças” de delatores.

— Criminosos confessos, 
compraram patrimônios com 
dinheiro roubado, mas, no afã 
de fazer ação cega de combate 
à corrupção, aceita-se a coni-
vência de criminosos. 

Ana Amélia 
(PP-RS) lamen-
tou ontem, em 
Plenário, a tra-
gédia provocada 
por enchentes 
em cidades da região de 
fronteira no Rio Grande do 
Sul. Segundo a senadora, já 
ocorreram seis alagamentos 
somente neste ano.

Segundo ela, as cidades mais 
afetadas foram Dom Pedrito, 
Alegrete e Quaraí, na fronteira 
com o Uruguai. A senadora 
afirmou que já são mais de 200 
famílias desalojadas.

João Capibe-
ribe (PSB-AP) 
relatou ontem 
reunião com 
lideranças in-
dígenas que foi 
marcada pela indignação dos 
povos que vivem no Parque 
Nacional do Tumucumaque e 
na Terra Indígena Waiãpi con-
tra o decreto presidencial que 
trata da Reserva Nacional de 
Cobre e Associados (Renca), 
no Amapá e no Pará. Ele leu 
o manifesto dos indígenas e 
criticou a desinformação do 
Executivo sobre a Renca.
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Brasil, Rússia, Índia, China e África 
do Sul são países diferentes econô-
mica, histórica e culturamente, e a 
aliança entre essas nações, batizada de 
Brics, ainda não tem objetivos claros, 
apesar de sua trajetória ter começado 
em 2006. Essa foi uma das avaliações 
apresentadas pelos convidados para 
a audiência promovida ontem pela 
Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional (CRE). O debate foi 
o 12º painel do ciclo O Brasil e a Or-
dem Internacional: estender pontes 
ou erguer barreiras?, de iniciativa do 
presidente da CRE, Fernando Collor 
(PTC-AL). Também participaram do 
encontro os senadores José Pimentel 
(PT-CE) e Pedro Chaves (PSC-MS) e 
a deputada Bruna Furlan (PSDB-SP), 
presidente da Comissão de Relações 
Exteriores da Câmara.

— É difícil dizer qual o objetivo do 

grupo. Será que o Brasil sabe o que quer 
dos Brics? — questionou o professor 
Renato Baumann do Departamento 
de Economia da Universidade de 
Brasília (UnB), ao lembrar que todos 
os membros do Brics têm múltiplos 
acordos com países de suas regiões, o 
que dificulta a consolidação do grupo 
como um bloco econômico.

O secretário-adjunto especial da 
Secretaria de Assuntos Estratégicos 
da Presidência da República, Marcos 
Degaut, afirmou que o Brics não é um 
bloco, mas pode ser visto como um 
instrumento importante de coopera-
ção. O presidente da CRE apresentou 
aos convidados questões sobre o atual 
impasse das relações da Coreia do 
Norte com o restante do planeta e leu 
perguntas enviadas por internautas 
por meio do Portal e-Cidadania, que 
foram comentadas pelos palestrantes.

A Comissão de Direitos Humanos 
(CDH) vai propor à Procuradoria-Geral 
da República (PGR) a criação de grupo 
de trabalho para definir medidas de pro-
teção ao emprego e ao trabalhador no 
âmbito do acordo de leniência fechado 
com a JBS. A decisão foi tomada ontem 
após audiência que discutiu o tema.

Segundo o vice-presidente da CDH, 
Paulo Paim (PT-RS), a ideia é que técni-
cos indicados pela JBS, pelo Ministério 
do Trabalho, pelas confederações 
sindicais e pelo Ministério Público do 
Trabalho façam parte desse colegiado. 
Também deverão compor o grupo o pró-
prio Paim e um representante da PGR.

— É preciso que se estabeleçam 
medidas compensatórias aos trabalha-
dores em caso de venda ou fechamento 
das unidades — pontuou o senador.

O advogado Marthius Lobato, da 
Confederação Nacional dos Traba-

lhadores na Indústria de Alimentação, 
lembrou que o acordo de leniência do 
Ministério Público com a JBS não prevê 
medidas de proteção ao emprego ou 
salvaguardas aos trabalhadores.

Lobato e outros participantes da 
audiência lembraram que a gigante 
do setor de proteína animal recebeu 
nos últimos anos aportes bilionários 
de recursos públicos, fazendo com que 
hoje 27% das ações estejam em nome 
da Caixa Econômica Federal e BNDES. 
Para Lobato, isso torna obrigatório 
que se protejam os mais de 120 mil 
empregados diretos da empresa, a 
maior empregadora privada do país. 

— O Estado concede 25 anos para a 
empresa pagar multa de R$ 10,3 bilhões, e 
nenhuma cláusula sobre emprego. Como 
pode isso, depois de ter na prática con-
cedido à JBS um monopólio de mercado 
sem nenhuma contrapartida? — criticou.

A COMISSãO DE Assuntos 
Econômicos (CAE) pode votar 
hoje projeto que institui fundo 
para enfrentar a estiagem que 
historicamente sacrifica a Re-
gião Nordeste — o Fundo de 
Atendimento às Situações de 
Emergência e de Calamidade 
Pública Decorrentes de Secas 
(Fasec) .

Segundo o PLS 791/2015, do 
senador José Agripino (DEM-
-RN), o Fasec deverá ser criado 
pelo governo federal e gerido 
por um conselho deliberati-

vo com apoio do órgão que 
executa a Política Nacional 
de Defesa Civil. O conselho 
terá também representantes 
do Senado, da Câmara, dos 
estados e dos municípios.

Verbas
O Fasec será um fundo de 

natureza contábil, com prazo 
indeterminado de duração, e 
funcionará sob as formas de 
apoio a fundo perdido ou de 
empréstimos reembolsáveis. 
Será constituído com recursos 
do Tesouro Nacional, doações, 
legados, subvenções e auxílios 
de entidades de qualquer 
natureza, inclusive de organis-
mos internacionais, além da 
reversão de saldos anuais não 
aplicados e de outras fontes.

Ainda pela proposta, os re-
cursos não poderão ser usados 
para despesas de manutenção 
administrativa do órgão gestor, 
permitida somente a compra 
ou locação de equipamentos 
e bens necessários ao atendi-
mento das situações de emer-
gência e calamidade pública 
decorrentes de secas.

O saldo dos recursos não 
aplicados no mesmo exercício 
poderá ser destinado, no ano 
subsequente, à construção de 
reservatórios de água, sistemas 
de captação de água e adutoras 
ou ser mantido como reserva 
para atendimento mais eficaz 
a eventuais e futuras situações 
de emergência ou de calami-
dade pública, decorrentes 
das secas.

O relator da proposta, sena-
dor Elmano Férrer (PMDB-PI), 
apresentou voto pela aprova-
ção. Originalmente o projeto 
assegurava ao Fasec, em cada 
exercício financeiro, a quantia 
de R$ 1 bilhão. O montante 
deveria ser atualizado pela 
variação acumulada da receita 
corrente líquida da União.

Além da CAE, Elmano rela-
tou o projeto na Comissão de 
Desenvolvimento Regional e 
Turismo (CDR), onde seu voto 
favorável ao texto foi aprovado. 
Na CDR, o relator manteve o 
aporte anual de R$ 1 bilhão 
sugerido para o fundo. Em seu 
relatório na CAE, no entanto, 
ele excluiu essa previsão, 
diante da possibilidade de ser 
questionada a constituciona-

lidade da proposta. A Consti-
tuição, disse, estabelece que 
é competência exclusiva do 
chefe do Executivo a iniciativa 
em matéria orçamentária.

Como tem votação final na 
CAE, se aprovado, o projeto 
deverá seguir direto para a 
Câmara dos Deputados, caso 
não haja recurso para ir ao 
Plenário do Senado.

Cade
A CAE também sabatina 

hoje o advogado Walter de 
Agra Júnior. Ele foi indicado 
pela Presidência da República 
para exercer o cargo de procu-
rador-chefe da Procuradoria 
Federal Especializada junto 
ao Conselho Administrativo 
de Defesa Econômica (Cade).

Projeto que deve ser votado 
hoje reúne recursos para 
estados do Nordeste usarem 
em situações de emergência 
por causa de estiagem
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Fundo contra seca entra na pauta de comissão

Ao lado de Bruna Furlan, o presidente da CRE, Collor (C), coordena audiência sobre o grupo Paulo Paim (4º à dir.) entre representantes dos trabalhadores que debateram a situação da JBS

Faltam objetivos claros para o Brics, dizem 
debatedores em audiência sobre o bloco

Comissão sugere grupo de trabalho para 
garantir proteção ao emprego na JBS

lindbergh critica fala de 
militar sobre intervenção

Proposta do general Mourão 
subverte ordem, diz Randolfe

Telmário quer renovação 
diante de sistema “corroído”

Preconceito cresceu após 
Temer, avalia Paulo Rocha

Lindbergh Farias (PT-
-RJ) classificou como 
grave a declaração do 
general Hamilton Mou-
rão, secretário de Eco-
nomia e Finanças do 
Exército, para quem 
uma intervenção militar poderá ser 
adotada se o Judiciário “não solucionar 
o problema político”, em referência à 
corrupção.

— Repõe a clássica questão militar 
novamente como alternativa de saída 
da crise, algo que estava superado.

Randolfe Rodrigues 
(Rede-AP) criticou on-
tem, em Plenário, decla-
ração do general Hamil-
ton Mourão, segundo 
a qual a intervenção 
militar pode ser vista 
como opção se faltar combate à cor-
rupção por parte do Poder Judiciário. 
Para o senador, a proposta constitui 
subversão à ordem constitucional e 
ao princípio de hierarquia nas Forças 
Armadas, situação agravada pelo 
 silêncio de seus superiores.

Telmário Mota (PTB-
-RR) aplaudiu ontem os 
esforços para combater 
a corrupção, avalian-
do que a “tempestade 
política” que o Brasil 
vive revela um sistema 
corroído. O senador cobrou união 
para enfrentar a crise institucional, 
defendeu banir da vida pública os que 
enriquecem à custa do trabalhador e 
enfrentar manobras contra a reforma 
política. Ele também lamentou a morte 
da líder indígena Diva de Freitas.

Paulo Rocha (PT-PA) 
criticou a deterioração 
do Estado brasileiro, 
apontando o aumento, 
nos últimos meses, dos 
conflitos no campo e a 
volta do trabalho escravo 
e infantil. Ele afirmou que, a partir da 
posse de Michel Temer, os “setores vio-
lentos” da sociedade voltaram a aparecer, 
defendendo temas que já haviam sido 
deixados para trás. O senador destacou 
o retorno de visões preconceituosas da 
elite brasileira em relação aos pobres.

Ge
ral

do
 M

ag
ela

/A
gê

nc
ia 

Se
na

do

Ro
qu

e d
e S

á/
Ag

ên
cia

 Se
na

do



Jornal do Senado — Brasília, terça-feira, 19 de setembro de 2017Ano XIV — No 608

AS MUDANçAS PROPOSTAS 
pelo governo federal para 
o Fundo de Financiamento 
Estudantil (Fies) mobilizaram 
intensamente o Congresso. 
Apresentada em 7 de julho, a 
Medida Provisória 785/2017, 
que reforma o Fies, recebeu 
278 emendas de deputados e 
senadores.

A comissão mista que analisa 
a MP já fez quatro das cinco 
audiências públicas programa-
das, discutindo o assunto com 
representantes de faculdades, 
estudantes, instituições finan-
ceiras e governo.

O presidente da comissão 
mista, senador Dalírio Beber 
(PSDB-SC), explicou que as 
novas regras vão adequar o pro-
grama à situação econômica.

— Sabemos das dificuldades 
que tem o país. Existe uma 
profunda crise fiscal. E o Fies 
está inserido nesse contexto. É 
necessário que reconheçamos 
que algumas coisas deverão ser 
acertadas no programa.

A questão fiscal é a principal 
preocupação do governo. A MP 
foi antecedida pela divulgação 
de um diagnóstico do Ministé-
rio da Fazenda que descreve o 
impacto do Fies sobre as contas 
públicas e aponta causas para a 
falta de sustentabilidade fiscal 
do modelo vigente. O minis-
tério assinala que o número 
de contratos do Fies em vigor 
passou de 182 mil em 2009 para 
1,9 milhão em 2015, um acrés-
cimo de 280 mil matrículas em 
média por ano. A maior parte 
do aumento ocorreu a partir de 
2012 (veja gráfico). Em relação 
às matrículas na rede privada, 
os contratos passaram de 5% 
em 2009 para 39% em 2015.

A causa desse forte aumento, 
segundo a Fazenda, foi a oferta 
de condições financeiras mais 
benéficas ao estudante, trazida 
por mudanças no programa 
feitas em 2010. Segundo o 
relatório, essas condições 
mais favoráveis “permitiram 
crescimento em ritmo incom-
patível com a disponibilidade 
de recursos no médio e longo 
prazo, bem como a transfe-
rência de parcela dos riscos 
de financiamento ao setor 
público”. 

O ministro da Educação, 
Mendonça Filho, afirma que 
as regras propostas possibili-
tarão uma governança austera 
e gestão sustentável do Fies. 

— Tínhamos um rombo fis-
cal sem controle e imprevisível, 
com inadimplência elevada na 
carteira de 46,4%, ante previsão 
de 10%. O risco do crédito era 
totalmente concentrado no 
Tesouro.

Mudanças
A MP muda as formas de 

concessão e pagamento do 
financiamento, altera o modelo 
de gestão, criando o Comitê 
Gestor do Fundo de Finan-
ciamento Estudantil, e inclui 
como fontes de recursos para o 
Fies os Fundos Constitucionais 
do Centro-Oeste, do Nordeste 
e do Norte.

Pela proposta do governo, a 
partir de 2018 a concessão de 
financiamentos pelo Fies terá 
três modalidades. Na primeira, 
serão até 100 mil vagas para 
estudantes com renda familiar 
de no máximo três salários mí-
nimos. As mensalidades serão 
isentas de taxa de juros real e o 
financiamento, bancado com 
recursos do Tesouro.

Para as outras duas modali-
dades, voltadas a estudantes 
com renda familiar entre 3 e 
5 salários mínimos, as taxas 
de juros serão de 3%, mais 
correção. Nessas modalidades 
serão oferecidas 150 mil vagas 
para Norte, Nordeste e Centro-
-Oeste, com recursos dos fun-
dos constitucionais, e outras 
60 mil para o restante do país, 
com recursos do BNDES ou de 
bancos privados. As taxas de 
juros anunciadas pelo gover-
no, no entanto, não constam 
da MP sob a justificativa de 
que isso tornaria mais difíceis 

mudanças na regra diante de 
novos cenários econômicos.

O início da amortização será 
imediato após a conclusão do 
curso. O governo propõe que 
o desconto das prestações 
possa ser feito diretamente 
no contracheque do benefici-
ário, logo que ele adquirir seu 
primeiro emprego formal. O 
desconto direto será limitado 
a 10% dos rendimentos. Caso a 
pessoa não tenha renda formal 
após a conclusão do curso, ela 
continuará pagando a taxa de 
coparticipação que já era paga 
ao longo dos anos de estudo.

Repercussão
Os debates, durante as au-

diências públicas, entre par-
lamentares e representantes 
dos setores afetados mostram, 
em linhas gerais, uma concor-
dância sobre a utilidade do 
Fies para melhorar a educação 
no país e a necessidade de 
dar sustentabilidade fiscal ao 
programa. Mas as medidas 
encontram resistência. 

Para a senadora Fátima Be-
zerra (PT-RN), o governo erra 
ao estabelecer o número máxi-
mo de contratos. Ela também 
criticou a extinção da carência 
de 18 meses para que os estu-
dantes comecem a pagar as 
prestações após a formatura. 

— Não podemos aceitar 
mudanças como reduzir os 
investimentos da União, na 
medida em que limita a oferta 
de vagas a apenas 100 mil. Isso 
está na contramão — protestou. 

As discussões na comis-
são mostram tensão entre 
duas visões de financiamento  
estudantil: como política edu-
cacional ou como operação 
econômica. Ex-ministro da 
Educação, Luiz Claudio Costa 
argumentou que não se pode 
esperar retorno integral nesse 
tipo de crédito. 

— O governo nunca pode ter 
100% do que colocou porque, 
senão, não estamos falando 
de algo subsidiado, e sim de 
operação financeira. Isso é 
assim em qualquer política 
que tenha o cunho social de 
inclusão.

Costa acrescentou que os 
recursos destinados ao Fies 
correspondem a menos de 
3% de todo o crédito público 
ofertado pelo Estado brasileiro.

De acordo com a MP, as 
universidades que antes con-
tribuíam com 6,5% para o 
fundo garantidor do Fies agora 
passarão a contribuir com 13% 
no primeiro ano. A contribui-
ção poderá variar entre 10% e 
25% entre o segundo e o quinto 
ano do curso. A capacidade do 
fundo garantidor de absorver 
contratos inadimplentes vai 
passar de 10% para 25%. Se o 
índice for maior, o custo será re-
passado para as universidades.

O deputado Moses Rodrigues 
(PMDB-CE) acredita que o 
aumento da contribuição pode 
inviabilizar a participação das 
escolas no programa. Ou elas 
reajustam a mensalidade, ou 
não vão conseguir sustenta-
bilidade financeira, avaliou.

Carência
A representante da União Na-

cional dos Estudantes (UNE), 
Bruna Brelaz, defendeu a ne-
cessidade de aperfeiçoamento 
do Fies, mas ressaltou que ele 
deve ser feito em prol do aluno.

— A diminuição do prazo de 
carência nos preocupa muito, 
porque prejudica o estudante 
que precisa estruturar sua vida 
profissional após o término 
da graduação. É contraditório 
com o período em que estamos 

vivendo, de crise econômica. 
Hoje o estudante sai da uni-
versidade e não consegue um 
emprego em três meses ou até 
mesmo em um ano — disse.

Catarina de Almeida, da 
Campanha Nacional pelo Di-
reito à Educação, vê na discus-
são da MP uma oportunidade 
para debater a permanência 
do programa de empréstimo 
subsidiado, que gira em torno 
de R$ 24 bilhões por ano, ou 
para pensar numa ação a lon-
go prazo que possa expandir 
a educação superior pública.

— Temos a Meta 12 do PNE 
[Plano Nacional da Educação], 
que define que devemos au-
mentar em 50% o número de 
vagas na educação superior 
durante o decênio do PNE, 
sendo que, desses 50%, 40% 
das novas vagas precisam ser 
nas universidades públicas. 
As universidades federais 
precisam praticamente dobrar 
o número de vagas nos próxi-
mos dez anos. Hoje estamos 
fazendo o inverso.

A última audiência sobre a 
MP será amanhã, às 14h30, 
com representantes do Insti-
tuto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea) e dos Ministé-
rios da Educação, da Fazenda e 
do Planejamento, entre outros.

Crise pode limitar financiamento estudantil
Medida provisória que altera regras do Fies busca adequar o programa à situação econômica do país 
e garantir sua sustentabilidade, justifica o governo. No entanto, alterações propostas motivam críticas 
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Crescimento
Novos contratos do 
Fies (em milhares)

1999  68
2000  35
2001  50
2002  66
2003  50
2004  43
2005  79
2006  59
2007  49
2008  33
2009  33
2010  76
2011  154
2012  378
2013  560
2014  733
2015  287
2016  201

Site do Fies 
fiesselecao.mec.gov.br

Relatório do Ministério 
da Fazenda
http://bit.ly/diagnosticoFies


