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Há 40 anos, proposta do 
Senado liberou divórcio no país

Projeto sobre 
demissão de 
servidores é tema 
de audiência

Em MG, comissão 
discute Fundeb e 
desenvolvimento 
regional

Faz 40 anos que o divór-
cio foi instituído no país. A 
novidade legal, decorrente 
de uma proposta de dois se-
nadores, foi sancionada em 
26 de dezembro de 1977. Até 
a Lei do Divórcio, maridos 
e mulheres que queriam se 
separar só podiam recorrer 
ao desquite, que encerrava 
a sociedade conjugal, com 
separação de corpos e 

bens, mas não extinguia o 
vínculo matrimonial, que 
era indissolúvel. Os desqui-
tados não podiam voltar a 
casar. Novas uniões eram 
consideradas concubinato, 
e os filhos com os novos 
companheiros, ilegítimos. 
Papéis do Arquivo do Se-
nado mostram que foram 
inflamados os debates no 
Congresso.  4 e 5

A Comissão de Direitos 
Humanos debate hoje a de-
missão de servidores públicos 
estáveis por insuficiência de 
desempenho. A medida está 
prevista em um projeto de 
lei em tramitação no Senado 
que regulamenta a avaliação 
de funcionários.  8

A Comissão de Desenvol-
vimento Regional vai hoje 
a Belo Horizonte debater a 
importância do Fundeb para 
o desenvolvimento regional.  
A audiência faz parte de um 
ciclo de debates regionais. 
O Fundeb é estadual e tem 
término previsto para 2020.  7

Criação da Lei do 
Pantanal está em 
pauta de comissão  6

ILB sedia evento 
sobre defesa da 
concorrência  2

Debate avalia 
estímulo à indústria 
de defesa do país  7

Será promulgada 
na quarta emenda 
dos ex-territórios  3

Plenário vota mais 
recursos para fundo 
de municípios
Proposta de emenda constitucional determina que a União aumente em 1% o 
volume de repasses. A previsão é que as transferências totalizem R$ 5,6 bi em 2021

A tramitação da proposta do senador 
Raimundo Lira recebeu na semana 
passada calendário especial de tra-

mitação. A PEC eleva o repasse da União 
de 49% para 50% do Imposto de Renda e 
do Imposto sobre Produtos Industriali-

zados (IPI). Outras PECs a serem votadas 
são a que cria o Fundo Nacional de Desen-
volvimento da Segurança Pública, do se-
nador João Capiberibe, e a que reconhece 
a união estável entre pessoas do mesmo 
sexo, de Marta Suplicy.  3

Em Plenário, jovens senadores aprovam sugestões
Os 27 participantes do Projeto Jovem Senador 

2017 encerraram as atividades na sexta-feira 
com a votação em Plenário de sugestões de 
leis elaboradas por eles, que seguem para a 

Comissão de Direitos Humanos e podem virar 
projetos. As propostas tratam de transparência 
no SUS, de divulgação de notícias falsas e de 
monitoria escolar remunerada.  7

Em 1977, senador Nelson Carneiro recebe apoio a projeto sobre divórcio

Plenário deve analisar ao longo desta semana várias propostas de emenda constitucional incluídas na pauta

Willyane Pontes discursa em Plenário durante sessão de votação das sugestões legislativas do Jovem Senador 2017

ARQUIVO S

Descomplicamos o orçamento público
Acesse www.senado.leg.br/sigabrasil e descubra a mais nova ferramenta 
do Siga Brasil, o SIGABRASIL Painéis.

Mais simplicidade e agilidade para quem deseja saber dados do orçamento federal.

SIGA
BRASIL
Painéis



Brasília, segunda-feira, 4 de dezembro de 20172

Alô Senado 0800 612211 www.senado.leg.br/jornal

O Instituto Legislativo Brasi-
leiro (ILB), escola de governo 
do Senado, acaba de lançar um 
curso on-line sobre o marco 
regulatório das organizações 
da sociedade civil.

Com o título “Estado e as or-
ganizações da sociedade civil: 
MROSC”, o curso é gratuito, 
sem tutoria e aberto a todo 
cidadão. Trata do novo Marco 
Regulatório das Organizações 
da Sociedade Civil, aprovado 
em 2014. O objetivo é explicar 
as mudanças na legislação das 
antigas ONGs, que tiveram o 
nome alterado e passaram a ser 
regidas pela Lei 13.204/2015. 

Segundo a coordenadora 
de Ensino e Treinamento do 
ILB, Simone Dourado, não há 
cursos sobre o terceiro setor.

— A Secretaria da Presidên-
cia da República tinha esse 

material e pediu que a gente 
adaptasse e transformasse em 
curso, que tem o diferencial de 
ser gratuito. Existem cursos 
desse tipo, porém, são pagos. 
Na verdade, é para que as 
organizações, cooperativas, 
instituições religiosas de in-
teresse público como creches, 
associações de pais, de idosos, 
cooperativas, associações que 
cuidam de drogados, de ex-
-presidiários, e outras possam 
compreender as regras criadas 
a partir da lei.

Transparência
A coordenadora falou sobre 

a necessidade, a partir da 
vigência da lei, de tornar as 
relações entre o poder público 
e as organizações da sociedade 
civil mais transparentes e de-
mocráticas. O curso, enfatiza 

Simone, facilitará o entendi-
mento de como deve se dar 
essa cooperação.

Entre os temas, estão con-
quista social das ONGs, agen-
da ampla, parcerias importan-
tes para as políticas públicas 
e mudanças para organização 
da sociedade, administração 
pública e órgãos de controle.

Também são etapas de uma 
parceria: planejamento, sele-
ção e celebração, execução, 
monitoramento, avaliação 
e prestação de contas. Ví-
deos, textos de apoio e links 
 complementam o programa.

A carga horária é de 20 horas, 
e a duração é de até 60 dias 
contados a partir da matrícula.

Seminário no Senado aborda 
a defesa da concorrência
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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

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  demissão de servidores
9h Audiência interativa para debater de-
missão de servidores públicos estáveis 
por insuficiência de desempenho. 

 `CCS  Fake news
10h  Apresentação de seminário sobre 
fake news está na pauta do conselho. 

 `CdR  Fundeb
14h  A comissão vai a Belo Horizonte pa-
ra mais uma etapa do ciclo de debates 
sobre a importância do Fundeb para o 
desenvolvimento regional. 

 `PlenáRio  Sessão não deliberativa
14h Sessão para discursos de senadores.

 `CAe  defesa
16h A comissão faz audiência pública 
sobre exigência de conteúdo local nas 
 indústrias das áreas de defesa.

 `CMo  orçamento 2018
20h Apreciação dos relatórios setoriais 
do Projeto da Lei Orçamentária Anual 
(PLOA) para 2018. 

 `CdH  deficiência
9h Audiência sobre acessibilidade, in-
clusão e valorização da pessoa com de-
ficiência. O evento consta do programa 
da 11ª Semana de Valorização da Pessoa 
com Deficiência. 

 `Ci  Veículos elétricos
9h Na pauta de 15 itens, o PLC 65/2014, 
que institui tarifa para custear pontos de 
recarga  para veículos elétricos. 

 `CAe  Simples nacional
10h  Análise do relatório de avaliação do 
Simples Nacional. Na sequência, pauta 
com 14 itens, entre eles, o PLS 505/2013, 
que cria a Tarifa Social de Água e Esgoto. 

 `CRA  Pesquisa agropecuária e CAR
11h Exame do relatório de avaliação da 
pesquisa agropecuária. Em seguida, aná-
lise do PLS 733/2015, que prevê inscrição 
individual de lote no Cadastro  Ambiental 
Rural. 

 `Ce  educação indígena
11h30 Na pauta, o PLS 737/2015, sobre or-
ganização da educação escolar indígena. 

 `CPi doS MAUS-TRAToS  debate
14h Audiência interativa para ouvir, en-
tre outros, representantes da Associação 
Brasileira de Psiquiatria e do Unicef. 

 `doenÇAS RARAS  Reunião
14h Reunião com representantes do 
 Ministério da Saúde.

 `MP 801/2017  Recuperação dos estados
14h30  Audiência interativa com repre-
sentantes do Sindicato Nacional dos Au-
ditores-Fiscais da Receita Federal do Bra-
sil e do Tribunal de Contas da União.

 `CAS  Bullying
9h Audiência interativa sobre o bullying. 
Na sequência, pauta de 15 itens, entre 
eles, o PLC 77/2016, que regulamenta a 
profissão de esteticista.

 `CdR  Segurança hídrica e transposição
9h Leitura do relatório de avaliação da 
segurança hídrica e da gestão das águas 
nas Regiões Norte e Nordeste. Em segui-
da, audiência interativa sobre a trans-
posição do Rio Tocantins para o Rio São 
Francisco.

 `Código de AeRonáUTiCA  Análise
11h Exame do PLS 258/2016, que institui 
o Código Brasileiro de Aeronáutica. 

 `CongReSSo  Sessão solene
11h Promulgação da Emenda Constitu-
cional 98, que transfere para a União 
funcionários dos ex-territórios do  Amapá 
e de Roraima. 

 `Código CoMeRCiAl  instalação
14h30 Instalação e eleição do presidente 
da comissão que vai reformar o texto.

 `CongReSSo  Sessão conjunta
18h Análise de vetos e projetos de 
 créditos especiais. 

 `CPi doS MAUS-TRAToS  luislinda Valois
9h Audiência interativa para ouvir a mi-
nistra dos Direitos Humanos e represen-
tante do Conselho Nacional dos Direi-
tos da Criança e do Adolescente. Às 14h, 
depoimentos de representantes do 
 Facebook, do Google e do Twitter. 

 `MP 802/2017  Microcrédito
9h30 Audiência interativa para ouvir re-
presentantes de bancos privados e de 
 associações de microcrédito.

 `CMo  Reforma da Previdência
10h Audiência para discutir deficit e re-
forma da Previdência Social, com a pre-
sença de representantes do Ministério 
do Planejamento, do Tribunal de Contas 
da União e da Secretaria de Previdência.

 `PAUTA FeMininA  deficiência
10h30  O tema será a violência sexual con-
tra mulheres com deficiência. O evento 
está na programação da 11ª Semana de 
 Valorização da Pessoa com Deficiência.

ILB lança curso sobre organizações da sociedade civil

A EVOLUçãO DA defesa da 
concorrência será discutida 
em seminário na quarta-
-feira, no auditório do Instituto 
Legislativo Brasileiro (ILB), 
pela Consultoria Legislativa 
do Senado e pelo Instituto 
Brasileiro de Estudos de 
Concorrência, Consumo e Co-
mércio Internacional (Ibrac). 
Os debates serão baseados na 
Lei 12.529/2011, que trouxe 
importantes alterações no 
Sistema Brasileiro de Defesa 
da Concorrência e completou 
cinco anos de vigência.

Entre os palestrantes e deba-
tedores, estarão professores, 
advogados, consultores e 
representantes do Ibrac, do 
Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica (Cade) e do 
Ministério da Fazenda. A pro-
gramação pode ser conhecida 
em www.interlegis.leg.br. As 
inscrições, gratuitas, também 
serão feitas pelo portal.

O seminário pretende tratar 
das perspectivas para a melho-
ria contínua dos instrumentos 
disponíveis para a preservação 
da livre concorrência no país e 
discutir o papel do Legislativo 
na implementação de políticas 
de defesa da concorrência e no 
fortalecimento do Cade para 
a prevenção e a repressão do 
abuso do poder econômico.

Painéis
No primeiro painel, se-

rão discutidos os limites da 
antiga lei sobre o tema (Lei 
8.884/1994) e como esses 
limites levaram à elaboração 
de uma legislação mais mo-
derna e efetiva para prevenir 
e reprimir o abuso do poder 
econômico no país.

No segundo painel, o debate 
mostrará como foi implantada 
a nova lei, que, por reestrutu-
rar as instituições responsáveis 
pela defesa da concorrência 
no Brasil, impôs desafios à 
sua implementação. Na parte 
da tarde, no terceiro painel, o 
debate será sobre as interações 
do Cade com outros órgãos da 
administração pública, como 
o Ministério da Fazenda e o 
Ministério Público, com o ob-
jetivo de aperfeiçoar a defesa 
da concorrência no Brasil.

No quarto e último painel, 
haverá a discussão de como 
a sociedade, por meio das 
associações de classe, pode in-
teragir com o Cade com vistas 
ao aprimoramento da política 
de defesa da concorrência.

A lei
A Lei 12.529/2011, que entrou 

em vigor em maio de 2012, 
trouxe importantes alterações 
ao Sistema Brasileiro de Defesa 
da Concorrência. Como exem-
plos, foi adotado o regime de 

notificação prévia das fusões 
e aquisições e reforçado o 
programa de acordos de leni-
ência em casos de condutas 
anticompetitivas. 

O texto legal mudou o dese-
nho institucional dos órgãos 
responsáveis pela defesa da 
concorrência no Brasil. Hoje o 
Cade é responsável por inves-
tigar e julgar as ofensas à livre 
concorrência e a Secretaria de 
Acompanhamento Econômi-
co do Ministério da Fazenda 
responde pela advocacia da 
concorrência (advocacy).

A política de defesa de con-
corrência é um exemplo de 
política pública que deu certo 
no Brasil, segundo analistas. 
A avaliação é que o Cade tem 
sido ágil na análise de fusões 
e aquisições e de condutas 
anticoncorrenciais. O órgão 
foi eleito por duas vezes a 
melhor agência antitruste das 
Américas.

Evento, que acontecerá no Auditório do Interlegis, terá discussão com professores, advogados e 
consultores sobre as perspectivas para melhorar os instrumentos que preservam a competitividade 
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ILB recebe especialistas para debater rumos da concorrência no país

 � Informações e inscrições:   
www.interlegis.leg.br

 � Informações e inscrições:   
www12.senado.leg.br/
institucional/escola-de-governo

Subcomissão de Doenças raras 
tem reunião de trabalho amanhã

A Subcomissão sobre Do-
enças Raras se reúne amanhã, 
às 14h. Foram convidados 
representantes de três depar-
tamentos do Ministério da 
Saúde: Logística em Saúde, 
Assistência Farmacêutica e 
Insumos Estratégicos e Re-

gulação, Avaliação e Controle 
de Sistema.

Presidida por Waldemir 
Moka (PMDB-MS), a subco-
missão tem Ronaldo Caiado 
(DEM-GO) como relator e fun-
ciona no âmbito da Comissão 
de Assuntos Sociais (CAS).
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Amanhã a Comissão de 
Agricultura (CRA) deve ana-
lisar projeto que altera a 
legislação como forma de 
possibilitar a inscrição de lotes 
individuais de assentamentos 
da reforma agrária no Cadastro 
Ambiental Rural (CAR). O PLS 
733/2015 vai ter decisão final 
na comissão.

A instrução normativa do 
Ministério do Meio Ambien-
te 2/2014 estabelece que o 
registro no CAR é gratuito, 
tendo por base a área total 
dos assentamentos, sendo 
vedada a inscrição de lotes 
individuais caso o perímetro 
do assentamento não esteja 
completamente registrado. 
Isso impossibilita a inscrição 
dos lotes que se encontram em 
condições de se inscreverem 
regularmente e que possam 
arcar com os custos de sua 
parte, seja por cotização, pelo 
apoio de sua associação, pelo 
apoio do sindicato de traba-
lhadores rurais ou entidade 
representativa da criação do 
projeto de assentamento.

Para eliminar essa discri-
minação, o projeto prevê que 
será de responsabilidade do 
órgão fundiário competente 
a inscrição no CAR dos assen-
tamentos de reforma agrária.

De Wellington Fagundes 
(PR-MT), o projeto conta com 
parecer favorável de Waldemir 
Moka (PMDB-MS). Ao projeto 
foi apresentada emenda de 
Paulo Rocha (PT-PA), ainda 
pendente de parecer do re-
lator.

Potencial energético
Na mesma reunião, deverá 

ser analisado substitutivo de 
Wellington Fagundes ao PLS 
384/2016, de José Agripino 
(DEM-RN). O projeto permite 
ao assentado da reforma agrá-
ria, mediante autorização do 
Incra, a exploração do poten-
cial de energia eólica ou solar 
existente no imóvel.

Antes de analisar os projetos, 
a comissão discutirá o relató-
rio, de Ana Amélia (PP-RS), 
sobre avaliação da política de 
pesquisa agropecuária.

A comissão mista que 
analisa a Medida Provisória 
801/2017 faz audiência ama-
nhã para discutir a proposta. 
A MP elimina alguns dos re-
quisitos exigidos dos estados 
e municípios interessados em 
renegociar suas dívidas com 
a União. 

O objetivo é facilitar a adesão 
de entes federativos que não 
podiam aderir ao programa 
de renegociação de dívidas 

por conta de pendências na 
documentação.

O texto acaba, por exemplo, 
com a exigência de apresen-
tação de certidão de regulari-
dade com o FGTS. Foram dis-
pensadas também certidões 
para comprovar a inexistência 
de débitos tributários com 
a Receita ou de cobranças 
lançadas na Dívida Ativa da 
União, quando as dívidas já 
estão judicializadas.

Para participar do debate, 
foram convidados represen-
tantes do Tribunal de Contas 
da União e dos Sindicatos Na-
cionais dos Auditores-Fiscais 
da Receita e dos Auditores e 
Técnicos Federais de Finanças 
e Controle.

A comissão mista é presidida 
pelo deputado Décio Lima 
(PT-SC) e tem como relator 
o senador Airton Sandoval 
(PMDB-SP).

A Comissão Temporária 
para Reforma do Código 
Comercial será instalada na 
quarta-feira, quando haverá  
eleição para presidente e 
vice-presidente do colegiado, 
além da escolha do relator.

Elaborado a partir do texto 
de uma comissão de juristas, 

o PLS 487/2013 tem como 
objetivos aumentar a segu-
rança jurídica nas relações 
empresariais, modernizar e 
simplificar o regime contábil, 
atualizar a Lei de Falências, 
fortalecer a autorregulação 
e melhorar o ambiente de 
negócios.

Deputados e senadores se 
reúnem na quarta-feira para 
a promulgação da Emenda 
Constitucional 98. A EC 98 
permite às pessoas que te-
nham mantido qualquer tipo 
de relação de trabalho com os 
ex-territórios de Roraima e do 
Amapá optar pelo quadro em 
extinção do governo federal 
se esse vínculo ocorreu entre 
outubro de 1988 (data da 
transformação dos territórios 
em estados) e outubro de 1993. 

A sessão solene do Congres-
so será às 11h, no Plenário do 
Senado.

A emenda é oriunda da 
Proposta de Emenda à Cons-
tituição 199/2016, de Romero 
Jucá (PMDB-RR), aprovada 
na terça-feira pela Câmara. 
A PEC havia sido aprovada 
no Senado em março do ano 
passado (PEC 3/2016).

A PEC lista os requisitos para 
comprovação do vínculo fun-
cional, entre eles o contrato, 
o convênio, o ajuste ou o ato 
administrativo por meio do 
qual a pessoa tenha atuado 

na condição de profissional, 
empregado, servidor públi-
co, prestador de serviço ou 
trabalhador e tenha atuado 
ou desenvolvido atividade 
laboral diretamente com o 
ex-território, o estado ou a 
prefeitura neles localizada, 
inclusive com a intervenção 
de cooperativa.

Está prevista também a 
comprovação dos pagamen-
tos, como comprovantes de 
depósito em conta corrente, 
emissão de ordem de paga-
mento, de recibo, de nota de 
empenho ou de ordem ban-

cária em que se identifique 
a administração pública do 
ex-território, do estado ou de 
prefeitura neles localizada 
como fonte pagadora ou ori-
gem direta dos recursos.

A União terá 90 dias para 
regulamentar esse direito 
de ingresso no quadro em 
extinção e será proibido o 
pagamento de retroativos. A 
exceção é para o caso de a 
regulamentação atrasar e a 
estrutura remuneratória do 
cargo no qual a pessoa será 
enquadrada mudar.

Com a Agência Câmara

O PLENáRIO DO Senado deve votar 
nesta semana o aumento da receita 
do Fundo de Participação dos Muni-
cípios (FPM). Na semana passada, os 
senadores aprovaram um calendário 
especial para a tramitação da proposta, 
que eleva o repasse da União de 49% 
para 50% do Imposto de Renda (IR) e 
do Imposto sobre Produtos Industria-
lizados (IPI).

De Raimundo Lira (PMDB-PB), a 
PEC determina que o acréscimo de 
receita deverá ser repassado em setem-
bro de cada ano. A estimativa é que, 
com a proposta, as transferências aos 
municípios via FPM possam chegar a 
R$ 5,6 bilhões em 2021.

Segurança
Na pauta também consta a PEC 

24/2012, que cria o Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Segurança 
Pública (FNDSP). O objetivo é financiar 
ações para capacitar, equipar e integrar 
as forças policiais dos estados. 

De João Capiberibe (PSB-AP), o texto 
transfere para o FNDSP dois tributos 
pagos pelas indústrias de armas e de 
material bélico: o IPI, recolhido pela 

União, e o Imposto Sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços (ICMS), 
cobrado por estados e Distrito Fe-
deral. O fundo é formado ainda pelo 
Imposto sobre Serviços (ISS), pago 
pelas empresas de segurança privada 
aos municípios.

Outra proposta a ser analisada pelos 
senadores nesta semana é a que institui 

o Estatuto da Segurança Privada e da 
Segurança das Instituições Financeiras 
(SCD 6/2016). Vai ser votado substitu-
tivo da Câmara a projeto do ex-senador 
Marcelo Crivella.

O estatuto trata dos serviços de se-
gurança privada e da segurança das 
instituições financeiras, disciplinando 
a autorização e a fiscalização da Po-

lícia Federal para os serviços e para 
o plano de segurança de instituições 
financeiras. 

Casamento
O reconhecimento legal da união 

estável entre pessoas do mesmo sexo 
também está na pauta do Plenário (PLS 
612/2011). De iniciativa da senadora 
Marta Suplicy (PMDB-SP), o projeto 
estabelece que a união estável “poderá 
converter-se em casamento” e define 
como família “a união estável entre 
duas pessoas”, sem referência ao sexo.

Atualmente, a legislação reconhece 
como família “a união estável entre o 
homem e a mulher”

Aguarda ainda análise a inclusão 
de 13 novos municípios na Re-
gião Integrada de Desenvolvimen-
to do Distrito Federal (Ride-DF).  
Pelo PLC 102/2015 — Complemen-
tar, integrarão a Ride os municípios 
goianos de Alto Paraíso, Alvorada do 
Norte, Barro Alto, Cavalcante, Flores 
de Goiás, Goianésia, Niquelândia, São 
Gabriel, São João d’Aliança, Simolândia 
e Vila Propício e os mineiros Arinos e 
Cabeceira Grande. 

Plenário vota mais recursos para municípios
Proposta de emenda constitucional aumenta repasses da União ao Fundo de Participação dos Municípios e deve reforçar o caixa, podendo chegar a R$ 5,6 bi em 2021

Lote individual pode passar a  
ser inscrito em cadastro rural

Comissão debate renegociação de dívida com união 

Comissão para reforma do Código 
Comercial será instalada na quarta

Raimundo Lira é autor da PEC, que ganhou calendário especial de análise no Senado

Emenda é resultado de proposta apresentada pelo senador Romero Jucá

Congresso promulgará emenda sobre servidores 
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PARA MILHARES DE famílias 
brasileiras, o melhor presente 
do Natal de 1977 chegou no dia 
seguinte ao feriado. Em 26 de 
dezembro, finalmente foi san-
cionada a lei que, há 40 anos,  
instituiu o divórcio no país.

Fruto de uma emenda consti-
tucional proposta pelo Senado, a 
Lei do Divórcio (Lei 6.515/1977) 
permitiu uma profunda mudan-
ça social no Brasil. Até então, 
o casamento era indissolúvel. 
A maridos e esposas infelizes 
só restava o desquite — o que 
encerrava a sociedade conjugal, 
com a separação de corpos e 
de bens, mas não extinguia o 
vínculo matrimonial.

Assim, pessoas desquitadas 
não podiam casar novamente. 
Quando voltavam a se unir 
a alguém, a união não tinha 
respaldo legal. E os filhos eram 
considerados ilegítimos, como 
se gerados em relacionamentos 
extraconjugais. Além de não 
terem amparo da legislação, 
esses casais — que viviam “em 
concubinato”, segundo o termo 
jurídico — sofriam preconceito, 
especialmente as mulheres.

A Lei do Divórcio permitiu que 
centenas de milhares de homens 
e mulheres voltassem a casar 
no civil para constituir famílias 
legítimas aos olhos da lei. Mas 
a aprovação desse instrumento, 
um marco na história do direito 
de família, não foi fácil. O Brasil 
acabou sendo um dos últimos 
países do mundo a instituir o 
divórcio. Dos 133 Estados inte-
grantes das Nações Unidas na 
época, apenas outros 5 ainda 
não o permitiam.

Por décadas, a questão havia 
dividido a população e o Con-

gresso. A adoção do divórcio 
sofria forte oposição da Igreja Ca-
tólica e de setores conservadores 
da sociedade, que lutavam para 
manter o preceito constitucional 
— inserido na Carta Magna de 
1934 e mantido nas Constituições 
seguintes — de que o casamento 
era indissolúvel.

O primeiro projeto divorcista 
foi apresentado ao Parlamento 
em 1893. Outros se seguiram ao 
longo dos anos, sempre derruba-
dos, até junho de 1977, quando 
o senador Nelson Carneiro 
(MDB-RJ), depois de 26 anos de 
luta política pelo divórcio, conse-
guiu aprovar no Congresso uma 
emenda constitucional, dele e do 
senador Acciolly Filho (Arena-
PR), para alterar o trecho da 
Carta que impedia a dissolução 
do vínculo matrimonial. Foi essa 
mudança que abriu caminho 
para a Lei do Divórcio.

Discursos inflamados
A discussão no Congresso 

sobre propostas para permitir 
o divórcio mobilizava o país em 
1977. O embate entre parlamen-
tares divorcistas e antidivorcistas 
refletia a profunda divergência 
de opiniões na sociedade. De 
um lado, lideranças católicas 
convocavam os fiéis a protestar 
contra “a destruição da família 
brasileira”. No front oposto, mo-
vimentos como a Campanha Na-
cional Pró-Divórcio defendiam 
a mudança, que, segundo eles, 
daria a milhões de brasileiros a 
chance de regularizar suas famí-
lias. Todos os dias chegavam ao 
Senado e à Câmara dos Deputa-
dos caixas de cartas, manifestos 
e abaixo-assinados contrários ou 
favoráveis à iniciativa.

Em maio de 1977, uma comis-
são especial mista foi instalada 

para analisar as seis propostas 
divorcistas que tramitavam no 
Parlamento. Em 14 de junho, 
uma terça-feira, elas entraram na 
pauta do Congresso para análise 
em primeiro turno, e a propos-
ta de emenda à Constituição 
(PEC) de Carneiro e Acciolly foi 
a escolhida para ir a votação. O 
texto permitia a dissolução do 
casamento para quem já esti-
vesse judicialmente separado 
há mais de três anos.

Os divorcistas esperavam se 
beneficiar de uma alteração re-
cente no Regimento: o quorum 
para aprovação de PECs, que 
antes exigia os votos favoráveis 
de dois terços dos parlamentares, 
havia sido reduzido para maioria 
absoluta (metade mais um). A 
mudança fora determinada pelo 
presidente Ernesto Geisel no 
Pacote de Abril, poucos meses 
antes. Entre outras medidas para 
conter a oposição, Geisel dimi-
nuíra o quorum para aprovação 
de emendas constitucionais.

Ao longo daquela terça-feira 
e no dia seguinte, dezenas de 
senadores e deputados se alter-
naram na tribuna na defesa ou 
no ataque ao divórcio, mostram 
documentos do Arquivo do Se-
nado. O discurso dos divorcistas 
citava a necessidade de extinção 
do malfadado desquite e de regu-
larização das famílias formadas 
em segundas uniões. Eles alega-
vam ainda que as separações já 
ocorriam, independentemente 
da existência do divórcio, e que 
ele seria apenas um instrumento 
legal para minorar o preconceito 
e dar segurança jurídica aos no-
vos casais e a seus filhos.

Os antidivorcistas, por sua vez, 
afirmavam que o divórcio deses-
truturaria a instituição da família, 
colocando em risco a própria 

sociedade brasileira. Incentivaria 
as separações, o amor livre, o 
aborto e a delinquência juvenil. 
Também aumentaria o número 
de menores abandonados e até 
as taxas de suicídio. Houve ainda 
quem apontasse o “surgimento 
dos hippies”, da prostituição de 
jovens e do alcoolismo como 
consequências para países que 
adotaram o divórcio. 

Galerias lotadas
Enquanto isso, o povo tomava 

conta das galerias do Plenário, 
numa mobilização que não se 
via no Parlamento naqueles anos 
de ditadura. Pelo menos 1,5 mil 
pessoas favoráveis ao divórcio 
acompanharam a votação.

O debate começou com a lei-
tura do relatório elaborado na 
comissão mista pelo senador Ruy 
Santos (Arena-BA). Antidivorcis-
ta, o relator defendeu a rejeição 
de todas as seis propostas. Santos 
condenou a “batalha impatrió-
tica e antinacional” em favor do 
divórcio e lembrou que 90% da 
população brasileira era católica. 
Por isso, afirmou, o país deveria 
ser fiel à doutrina da Igreja.

O senador reforçou sua tese 
citando o monsenhor Arruda 
Câmara, deputado morto em 
1970 e, por anos, o principal 
adversário de Nelson Carneiro 
contra o divórcio no Congresso: 

— Não vamos ferir a família em 
suas bases com um problema de 
ordem individual, que sobrepõe 
o egoísmo dos cônjuges ao bem-
-estar da família e da sociedade.

Santos contestava ainda o 
argumento de que o divórcio 
beneficiaria a mulher.

— Não se esqueçam as mulhe-
res de que não é todo homem que 
se dispõe a unir-se de verdade, 
casando-se, com uma mulher 
que já pertenceu a outro.

A dissolubilidade do casamen-
to também seria funesta para a 
prole, segundo o relator, pois 
tornaria o filho do divorciado 
“escravo da turbulência, da mar-
ginalização, do tóxico, do crime 
por vezes”. Santos destacou ainda 

“as cifras alarmantes de suicí-
dios” de divorciados em outros 
países. E encerrou o relatório 
citando Santo Agostinho: 

— O demônio é que fez o 
divórcio.

Carneiro esclareceu em discur-
so que não discutiria o problema 
religioso. Seu foco era apenas o 
casamento civil, frisou:

— A Igreja Católica disciplina 
o casamento católico, e os cató-
licos que não queiram o divórcio 
continuarão a não aplicá-lo.

Também alfinetou colegas 
contrários à proposta. Para o 
senador, eles fechavam os olhos 
à realidade brasileira, “a centenas 
de milhares de mulheres aban-
donadas ou transformadas em 
companheiras, aos filhos ilegíti-
mos nascidos de uniões fora do 
casamento e a quem todos nós, 
que nos consideramos religiosos, 
não temos a caridade cristã de 
dar a legitimidade”.

— O que quero é substituir a 
imoralidade do desquite por uma 
outra sociedade em que, sobre os 
escombros de um lar destruído, 
possam erigir-se duas famílias 
legítimas, onde nasçam filhos 
legítimos que não carregam, 
inocentes que são, por toda a 
vida, a pecha da ilegitimidade.

O outro autor da proposta, 
Accioly Filho, também discursou:

— A que título salvar a indis-
solubilidade, se esta passa a ser 
mera ficção e nada mais repre-
senta senão ruínas daquilo que 
foi um matrimônio?

O senador Benedito Ferreira 
(Arena-GO), antidivorcista fer-
renho, não se convenceu:

— Pouquíssimas são as pos-
sibilidades de que os desajus-
tados no primeiro casamento 
se ajustem no segundo ou no 
décimo matrimônio, ou que não 
continuem alimentando a legião 
de órfãos de pais vivos, quando 
não descem ao último degrau 
da indústria do aborto.

Única mulher no Congresso 
e presidente da comissão mista 
que avaliou as propostas divor-
cistas, a deputada Lygia Lessa 

Bastos (Arena-RJ), favorável ao 
divórcio, disse que a lei civil não 
pode ser regida por princípios 
doutrinários. Até porque nem 
toda a população brasileira pro-
fessa o mesmo credo religioso, 
ressaltou. Ela condenou a per-
manência do desquite:

— Tudo demonstra que a 
manutenção do status quo, que 
pode ser muito interessante 
para os falsos moralistas ou para 
aqueles que, em pleno século 20, 
parecem raciocinar como se vi-
vêssemos na Idade Média, é uma 
indignidade social, porque só 
deixa àqueles que foram infelizes 
no casamento duas inaceitáveis 
opções: a frustração da solidão 
ou a pecha do concubinato.

Pressão da Igreja
Eram tantos inscritos para 

discursar que o presidente do 
Congresso, Petrônio Portella 
(Arena-PI), teve que fazer três 
sessões de discussão, algo não 
previsto no Regimento. A votação 
só começou na noite de quarta-
-feira e entrou pela madrugada. 
Cada voto “sim” ao divórcio 
era comemorado pelo público 
“como um gol no Maracanã 
lotado em final de campeonato”, 
descreveu a imprensa.

Antidivorcistas reclamavam 
que muitos poderiam se sentir 
coagidos a votar a favor do di-
vórcio, tamanha a pressão do 
público presente. Os divorcistas 
respondiam que pressão maior 
vinha sendo exercida pela Igreja.

O deputado Nina Ribeiro 
(Arena-RJ) denunciou que es-
colas católicas estavam forçando 
alunos de 7 ou 8 anos a assinar 
manifestos contra o divórcio. 
Citou um colégio em Petrópolis 
(RJ) que havia retido crianças que 
se recusaram a assinar:

— O espírito da Inquisição 
ainda não se desfez entre nós.

O deputado Célio Marques 
Fernandes (Arena-RS) contou 
que o neto, de 5 anos, fora obri-

gado no maternal a assinar um 
documento contra o divórcio.

Lideranças religiosas também 
prometiam expor nas igrejas uma 
lista dos parlamentares que vo-
tassem a favor do divórcio, para 
que os fiéis lhes negassem votos 
na eleição do ano seguinte. 

Lista temida
A promessa foi cumprida e 

uma das vítimas, logo após a 
aprovação da emenda constitu-
cional, foi o então deputado (e 
atual senador) Airton Sandoval 
(PMDB-SP). Ele era o primeiro 
nome da temida lista, que seguia 
a ordem alfabética.

— Como votei a favor, houve 
consequências. Muitas vezes 
eu chegava às cidades e o alto-
-falante na torre da igreja estava 
anunciando minha presença, 
dizendo que não era para o 
povo votar em mim, porque eu 
havia votado a favor do divórcio. 
Isso era injusto comigo, porque 
também diziam que eu era a 
favor da eutanásia, do amor livre, 
do aborto, e eu era contra. Mas, 
felizmente, enfrentei e tive êxito.

Sandoval conta que “muitos 
depoimentos” influenciaram 
seu voto. Um deles foi o de uma 
mulher idosa que estava em um 
segundo relacionamento, já com 
filhos casados, e não podia casar 
porque era separada. O sonho 
dela era poder casar-se com seu 
companheiro, conta o senador.

— Era um momento grave no 
país, de incerteza, insegurança. 
Mas também de muita esperança 
de que haveria mudanças em 
todos os sentidos, inclusive na 
vida das pessoas, nas relações 
sociais. E uma das coisas im-
portantes foi a discussão sobre 
o divórcio — lembra.

Se a posição da Igreja ficou 
clara, a de Geisel ainda suscitava 
dúvidas, mesmo faltando poucas 
horas para o início da votação, 
em 15 de junho, quarta-feira. Os 
líderes do governo informaram 
em Plenário que o presidente 
não fechara questão sobre o 
divórcio. Corria o boato de que 
Geisel, de religião luterana, era 
favorável à aprovação. Mesmo 
assim, muitos ainda temiam 

desagradar ao governo votando 
favoravelmente à proposta.

A insegurança logo se desfez. 
O senador Jarbas Passarinho 
(Arena-PA), vice-líder do go-
verno, foi um dos primeiros a 
votar. O “sim” dele ao divórcio 
deixou claro que o governo não 
considerava o tema uma questão 
política e que os parlamentares 
estavam livres para votar a fa-
vor. Para Carneiro, isso facilitou 
muito a aprovação da emenda.

A sessão de votação só termi-
nou à 1h, já no dia 16, quinta-
-feira . A emenda que derrubou a 
indissolubilidade do casamento 
foi aprovada em primeiro turno 
com 219 votos a favor e 161 
contrários. Na semana seguinte, 
passou pelo segundo turno. No 
dia 28, estava promulgada como 
Emenda Constitucional 9/1977. 
Em vez de “o casamento é indis-
solúvel”, a Constituição passou 
a determinar que “o casamento 
poderá ser dissolvido desde que 
haja prévia separação judicial 
por mais de três anos”.

Em entrevista em 1995, um ano 
antes de sua morte, Carneiro fa-
lou sobre as razões de a mudança  
ter demorado tanto a chegar. 
Defender o divórcio era comprar 
uma briga difícil, afirmou:

— Era uma coisa que o país 
inteiro reclamava, mas faltava 
alguém que tivesse a coragem 
de afrontar, porque sabia que ia 
ter contra si as forças tradiciona-
listas, inclusive a Igreja. 

Primeiros divorciados
Mas, para que separados e 

desquitados pudessem enfim 
recorrer ao divórcio, era preciso 
aprovar uma lei para regulamen-
tar a questão. Mais uma vez, 
foram Nelson Carneiro e Accioly 
Filho os autores do projeto que 
daria origem à Lei 6.515/1977. 
Apresentado logo em seguida, 
em agosto, o texto passou pela 
Câmara, onde recebeu uma 
emenda para determinar que a 

pessoa só poderia se divorciar 
uma vez. Em 3 de dezembro, o 
projeto teve aprovação final no 
Senado. No dia 26, foi sancio-
nado por Geisel. A essa altura, 
casais já se preparavam em todo 
o país para pedir o divórcio.

Três dias depois da sanção, a 
juíza de paz fluminense Arethuza 
de Aguiar, então com 38 anos, 
tornou-se a primeira mulher a 
se divorciar no país. Ela estava 
desquitada havia cinco anos, 
mantinha uma relação cordial 
com o primeiro marido, pai de 
suas duas filhas, e vivia outro 
relacionamento conjugal.

Conhecedora do direito e favo-
rável ao divórcio, Arethuza havia 
participado, como convidada, de 
programas de debate na TV em 
que defendia a causa. Quando 
a Lei 6.515 foi publicada no Di-
ário Oficial da União, em 27 de 
dezembro, ela ligou para o ex e 
combinou encontrá-lo em um 
cartório em Niterói (RJ), para que 
pudessem converter o desquite 
em divórcio. A homologação do 

pedido, dois dias depois, virou 
notícia em todo o país. Arethuza 
ganhou visibilidade nacional 
como “a primeira divorciada do 
Brasil” e passou a ser assediada 
pela imprensa. Ela conta que 
chegou a ser alvo de ofensas e 
chacotas,  mas se impôs e não 
se deixou abalar. Aproveitou 
a notoriedade para continuar 
defendendo o divórcio. 

— Foi difícil, mas não me senti 
agredida. Havia outro lado que 
lavava minha alma: o apoio dos 
que sonhavam transformar o 
“concubinato” (cruel, não?) em 
casamento legal. Era um sonho 
de milhares de pessoas que eu, 
indiretamente, pude ajudar — 
disse ela ao Jornal do Senado.

Aos 78 anos, Arethuza ainda 
atua como juíza de paz no Rio 
de Janeiro e já fez mais de 20 mil 
casamentos.

Colaboraram José Geraldo Coê-
lho, da TV Senado, e Juliana Steck

divórcio demorou 
a chegar no Brasil
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A seção Arquivo S, resultado de uma parceria entre o Jornal do Senado e o Arquivo do Senado, é publicada na primeira segunda-feira do mês. Acesse http://bit.ly/arquivoS

Tatiana Beltrão

 Veja programa da TV Senado sobre Lei 
do Divórcio: http://bit.ly/LeiDivorcio

Foi apenas há 40 anos que o país passou a permitir a dissolução do casamento. Lei do Divórcio teve como 
maior defensor o senador Nelson Carneiro, que enfrentou a oposição da Igreja e de forças conservadoras 

Quando o Congresso apro-
vou o divórcio, o público que 
acompanhava a votação nas 
galerias, eufórico, entoou em 
coro: “Nelson, Nelson, Nelson”.

Era um reconhecimento à 
luta do maior batalhador pela 
aprovação do divórcio no país. 
Desde 1951, quando apresen-
tou na Câmara dos Deputados 
seu primeiro projeto divorcista, 
o baiano Nelson Carneiro nun-
ca deixou de lutar pela causa.

A adoção do divórcio, em 
1977, foi considerada pela 
imprensa da época “a maior 
vitória parlamentar individual” 
já vista no Congresso. Filha de 
Nelson, a deputada federal 
Laura Carneiro (PMDB-RJ) 
não esquece aquele momento.

— Lembro o dia em que apro-
varam a lei, mamãe gritando 

pela casa, uma festa. A emoção 
dele foi algo muito bonito.

Mas a família também sofreu 
o ônus da luta do pai.

— Meu irmão não conseguia 
achar padre que fizesse seu 
casamento. Ninguém queria 
casar os filhos de Nelson Car-
neiro, porque era divorcista. Se 
pudessem, “exorcizavam” ele.

Carneiro foi responsável por 
outras leis importantes em 
benefício das mulheres. É dele 
o Estatuto da Mulher Casada 
(1962), que revogou pontos 
do Código Civil que tornavam 
 a mulher incapaz e dependen-
te da autorização do marido 
para, por exemplo, trabalhar 
e viajar. Também são dele a lei 
que proibiu discriminação por 
sexo na seleção de emprego e 
a que deu direito de pensão a 

companheiras. Outra iniciativa 
foi a lei dos filhos adulterinos, 
de 1949, que garantiu aos fi-
lhos tidos fora do casamento 
o direito à herança e ao reco-
nhecimento da paternidade. 

Advogado, Carneiro atuou 
durante anos com direito de 
família e casou-se com uma 
divorciada (a peruana Maria 
Luísa). Para Laura, essa vivên-
cia deu ao pai sensibilidade 
em relação aos problemas das 
mulheres. Ele acabou enten-
dendo, a partir da perspectiva 
feminina, quais eram as defi-
ciências das leis, diz:

— Por isso ele se tornou o 
grande legislador de direito de 
família, o grande legislador de 
defesa da mulher. Ele brincava 
que era um homem de alma 
feminina, e era mesmo.

Parlamentar lutou por leis em defesa das mulheres

Em maio de 1977, a advogada e jornalista Maria Lúcia d’Ávila Pizzolante 
(abraçada por Nelson Carneiro na foto) viu pela janela de seu escritório, 
no Rio, uma grande procissão subindo a rua. Era uma marcha da Igreja 

contra a aprovação do divórcio. “Mas e os que são a favor, não vão 
fazer nada?”, pensou. Nascia ali a Campanha Nacional Pró-Divórcio. Em 
poucas semanas, a campanha articulou uma reação. Recolheu milhares 
de assinaturas e enviou a Brasília 16 ônibus lotados de divorcistas para 
acompanhar a votação da proposta. Pela imprensa, Maria Lúcia convocava os 
defensores do divórcio a procurar seus parlamentares e ocupar o Congresso. 
“Houve algo espantoso, as galerias ficaram repletas”, conta. A mobilização 
foi decisiva para a aprovação, acredita Maria Lúcia, que hoje mora em Brasília 
e comanda uma revista digital voltada ao empoderamento da mulher.

Com a mulher, Maria Luísa, Carneiro comemora aprovação em primeiro turno da emenda que abriu caminho para o divórcio

Senadores e deputados apoiadores do divórcio festejam no Plenário os votos favoráveis à proposta de Carneiro e Accioly

Arethuza de Aguiar um dia depois de 
tornar-se a primeira divorciada do país 
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A COMISSãO DE Meio Am-
biente (CMA) deve votar nesta 
semana o projeto que institui 
a Lei do Pantanal e o Fundo 
do Pantanal. 

A Lei do Pantanal estabelece 
princípios legais para limitar 
a interferência humana no 
bioma, de maneira a garantir 
que o desenvolvimento de ati-
vidades econômicas na região 
não resulte em degradação 
ambiental.

O Fundo do Pantanal, por 
sua vez, tem como objetivo 
apoiar financeiramente os pro-
jetos de preservação do bioma, 
estimulando investimentos de 
controle, monitoramento e 
fiscalização ambiental.

O PLS 750/2011 foi aprovado 
na terça-feira na Comissão de 
Assuntos Econômicos (CAE), 
onde teve relatório favorável 
apresentado por Pedro Chaves 
(PSC-MS). O senador também 
será o relator na CMA.

— Aprovamos em primeira 
mão o projeto de Lei do Pan-
tanal, que era muito esperado 
por todos os ambientalistas 
e também pelos produtores 
rurais — destacou o senador.

Segundo ele, a criação do 
Fundo do Pantanal é uma im-
portante inovação para a pre-
servação do bioma, pois incen-
tivará com recursos   financeiros 

aqueles que  prestarem serviços 
 ambientais.

— É uma espécie de troca, 
do tipo protege-recebe. Haverá 
estímulo remuneratório para 
a conservação e a preservação 
do Pantanal. Isso, com toda a 
certeza, será muito importante 
para pacificarmos ambienta-
listas e produtores rurais, prin-
cipalmente porque a previsão 
de práticas conservacionistas, 
como o pagamento por ser-
viços ambientais, privilegia 
ainda mais o homem panta-
neiro — avaliou.

Uso restrito
O senador eliminou do rela-

tório a possibilidade de haver 
dúvidas e questionamentos 
a respeito do dispositivo que 
delimita o bioma Pantanal, 
especificando que se trata de 
“área de uso restrito situada 
nos estados de Mato Grosso 
e Mato Grosso do Sul, corres-
pondente às planícies aluviais 
inundáveis periodicamente, 
formadas pela Bacia do Alto 
Paraguai”.

Ainda segundo Chaves, o 
projeto tem o mérito de tentar 
promover a sustentabilidade 
no uso dos recursos naturais. 
O texto permite que atividades 
econômicas locais possam ser 
mantidas no longo prazo. 

Quanto aos aspectos econô-
mico e financeiro da proposta, 
o relator não encontrou restri-
ção, visto que não há criação 
de novas despesas.

Presente na CAE durante 
a aprovação do projeto, o 
chefe-geral da Embrapa, Jorge 
Antonio Ferreira de Lara, elo-
giou a iniciativa de instituir o 
Fundo do Pantanal. Segundo 
ele, a proposta fomentará o 
desenvolvimento sustentável 
do bioma:

— Acompanhamos a apro-
vação da Lei do Pantanal aqui 
em Brasília. Esse importante 
esforço do senador Pedro Cha-
ves é um passo fundamental 
para promover ainda mais a 
pesquisa e o desenvolvimento 
da região. O Pantanal precisa 
de ações como essa do Fundo 
do Pantanal, que concedem 
incentivo e estímulo para a 
conservação do bioma.

De autoria do senador licen-
ciado Blairo Maggi (PR-MT), 
a Lei do Pantanal tem como 
meta reduzir impactos ao meio 
ambiente e proteger a fauna e 
a flora da planície alagável no 
Centro-Oeste. 

O incentivo a atividades 
de ecoturismo como forma 
de gerar emprego e renda é 
uma das diretrizes da política 
prevista na proposta.

Comissão votará proposta 
que cria Lei do Pantanal
Texto estabelece princípios para limitar interferência humana no bioma e evitar que atividades 
econômicas prejudiquem o meio ambiente. Projeto também institui fundo destinado à preservação

Sancionados r$ 7,5 bilhões  
em créditos suplementares

Foram sancionadas quatro 
leis que concedem mais de 
R$ 7,5 bilhões a diversos ór-
gãos do governo. Elas foram 
publicadas no Diário Oficial 
da União de quinta-feira. 
Todos os recursos liberados 
serão remanejados de outros 
setores do Orçamento. Foi 
vetada uma verba de R$ 300 
mil ao Ministério da Saúde. 

A Lei 13.528/2017 (origi-
nada do PLN 33/2017) é res-
ponsável por abrir crédito de 
quase R$ 7 bilhões em favor 
da Presidência da República 
e de diversos ministérios. O 
crédito permitirá a continui-
dade das ações publicitárias 
relacionadas à reforma da 
Previdência Social e do Brasil 
Eficiente, entre outras.

No Ministério da Justiça, 
os recursos serão usados 
para custeio de gastos admi-
nistrativos, auxílio-moradia, 
despesas com indenizações 
dos Programas Protejo e 
Mulheres da Paz, aquisição 
de viaturas para policiamento 
ostensivo nas rodovias fe-
derais e combate à crise do 
sistema penitenciário.

No Ministério da Saúde, o 
dinheiro vai para a Fundação 
Nacional de Saúde, para o 
apoio a municípios em pro-
jetos de manejo de resíduos 
sólidos, o abastecimento de 
água e de esgotamento sani-
tário e o desenvolvimento de 
ações de educação e de saúde 
ambiental.

INSS
Já a Lei 13.526/2017 (decor-

rente do PLN 18/2017) abre 
crédito de R$ 233 milhões. 
Desse total, R$ 177 milhões 
serão destinados ao INSS, 
para o processamento de 
dados de benefícios previden-
ciários (R$ 133,7 milhões) e 
para a gestão de cadastros da 
Previdência (R$ 43,3 milhões). 
O restante dos recursos  
(R$ 55,8 milhões) será para 
projetos de promoção do 
trabalho decente e economia 
solidária. 

Segundo o Executivo, o 
dinheiro será usado para  
desenvolver sistemas para 
pagamento do seguro-desem-
prego no Fundo de Amparo 

ao Trabalhador (FAT).
Foram vetados dois arti-

gos da Lei 13.526/2017, que 
remanejavam o destino de  
R$ 300 mil dentro do Ministé-
rio da Saúde. Originalmente 
o dinheiro ia para o apoio à 
manutenção de unidades de 
saúde de Tufilândia (MA).

O Congresso alterou o PLN 
18/2017 para que a verba fosse 
para Igarapé Grande (MA), 
mas o presidente Michel Te-
mer vetou a mudança, alegan-
do que o remanejamento vai 
contra a Lei de Diretrizes Or-
çamentárias, “que determina 
a restrição de cada projeto de 
lei a um único tipo de crédito 
adicional”.

Outros créditos
A Lei 13.527/2017 (deriva-

da do PLN 29/2017) libera  
R$ 288 milhões a diversos 
órgãos do Executivo. O Mi-
nistério da Saúde vai receber 
R$ 168 milhões. Bahia, Mato 
Grosso e Paraíba estão entre 
os estados que serão benefi-
ciados com ações decorrentes 
desse valor.

Um crédito de R$ 112 mi-
lhões será destinado ao Minis-
tério da Integração Nacional 
e será investido no apoio a 
projetos de desenvolvimento 
sustentável no Ceará. O Minis-
tério da Educação vai receber 
quase R$ 2,8 milhões para 
apoio à graduação e à pós-
-graduação e para pesquisa, 
ensino e extensão no estado 
do Rio de Janeiro.

E a Lei 13.525/2017 (decor-
rente do PLN 12/2017) libera 
R$ 37 milhões para vários 
órgãos. A Justiça Eleitoral 
de Mato Grosso vai receber  
R$ 300 mil para a aquisição de 
equipamentos. O Ministério 
da Justiça terá direito a R$ 3 
milhões, valor que será des-
tinado, entre outras ações, à 
modernização de instituições 
de segurança na Paraíba e 
no Amazonas. O Ministério 
da Saúde vai receber R$ 18,5 
milhões e o Ministério da 
Cultura, R$ 2,3 milhões.

Há uma semana foram 
publicadas outras 12 leis 
 concedendo um total de 
R$ 1,2 bilhão a órgãos 
 governamentais.

Para Pedro Chaves, o texto une produtores e ambientalistas e cria estímulos para preservar a região pantaneira
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Belo Horizonte sediará hoje 
uma audiência pública da Co-
missão de Desenvolvimento 
Regional (CDR) com o tema 
“A importância do Fundo de 
Desenvolvimento da Educa-
ção Básica (Fundeb) para o 
desenvolvimento regional”. 
A reunião será às 14h na As-
sembleia Legislativa de Minas 
Gerais.

A CDR está realizando um 
ciclo de debates sobre o as-
sunto nas cinco regiões do 
Brasil. Porto Alegre, Salvador 
e Aracaju já sediaram audiên-
cias públicas. O objetivo dos 

encontros é discutir a conti-
nuidade do Fundeb. 

O fundo financia a educação 
básica para garantir “o desen-
volvimento de qualidade e o 
futuro da educação pública 
brasileira”.

Convidados
A presidente da CDR, sena-

dora Fátima Bezerra (PT-RN),  
e a vice, senadora Lídice da 
Mata (PSB-BA), conduzirão a 
audiência. Foram convidados  
para o debate representantes 
da Campanha Nacional pelo 
Direito à Educação, da União 

Nacional dos Dirigentes Mu-
nicipais de Educação, da 
Confederação Nacional dos 
Trabalhadores em Educa-
ção, do Conselho Nacional 
de Secretários de Educação 
e da União dos Conselhos 
 Municipais de Educação.

O Fundeb é estadual e tem 
término previsto para 2020. Lí-
dice apresentou uma proposta 
de emenda à Constituição que 
torna o fundo permanente 
(PEC 24/2017).

A Comissão de Assuntos 
Econômicos (CAE) promove 
hoje audiência para avaliar 
as políticas públicas de exi-
gência de conteúdo local nas 
indústrias da área de defesa. 
A iniciativa é de Vanessa 
 Grazziotin (PCdoB-AM).

Conteúdo local é a parcela 
do total de investimentos re-
alizados em um determinado 
empreendimento que são 
despendidos com a aquisição 
de bens e serviços providos 
por empresas brasileiras.

A exigência de conteúdo 
local gera benefícios para a 
economia do país ao garantir 
o mercado às empresas bra-
sileiras, contribuindo para 
instalação e consolidação 
de um parque industrial di-
versificado, para capacitação 
tecnológica e empresarial e 
para o aumento da qualifi-

cação de postos de trabalho.
Vanessa destacou no re-

querimento a edição da Lei 
12.598/2012, que dispõe 
sobre regras de incentivo à 
área estratégica de defesa, 
com o objetivo de desonerar 
a cadeia produtiva do setor, 
gerando, a um só tempo, 
independência tecnológica e 
maior competitividade.

Para discutir o tema, foram 
convidados o representante 
do Ministério da Defesa, ge-
neral de divisão Decílio Sales, 
o chefe da 6ª Subchefia do 
Estado-Maior da Aeronáutica, 
brigadeiro do ar Paulo Eduar-
do Vasconcellos, e o diretor 
de Desenvolvimento Nuclear 
da Marinha, contra-almirante 
André Luis Marques.

A Comissão de Infraestru-
tura (CI) deve votar amanhã 
um projeto que trata da insta-
lação de painéis solares para 
a geração de energia elétrica 
nas unidades habitacionais 
do Programa Minha Casa, 
Minha Vida.

Pela proposta, de Wilder 
Morais (PP-GO), as casas 
do programa social serão 
equipadas com os painéis 
sem custo adicional para 
os beneficiários que não se 
enquadrem na Tarifa Social 
de Energia Elétrica ou de be-
neficiários que se enquadrem 
e estejam dispostos a abrir 
mão do benefício. 

A tarifa social confere des-
conto na fatura de energia 
para pequenos consumidores. 
Ela abrange famílias com con-
sumo mensal médio de até 80 
quilowatt-hora e famílias de 
baixa renda com consumo 
mensal médio entre 80 e 220 
quilowatt-hora.

O projeto (PLS 224/2015), 
na avaliação de Wilder, be-
neficiará a população de 
baixa renda e possibilitará o 
desenvolvimento da energia 
solar no Brasil contribuindo 
para o aproveitamento do 
potencial de irradiação solar 
incidente no território bra-
sileiro, superior mesmo ao 

de países que lideram o uso 
dessa fonte de energia, como 
Alemanha e França.

Pelo substitutivo do relator, 
Flexa Ribeiro (PSDB-PA), a 
instalação do equipamento 
é opcional, como estímulo e 
prioridade. Outra alteração 
amplia o alcance da medida 
de forma a contemplar, além 
da energia fotovoltaica, a 
geração de energia elétrica 
própria de fonte eólica e de 
outras fontes renováveis.

Transportes
Também está na pauta da 

CI o projeto que vincula a 
aplicação de investimentos 
federais em obras e serviços 
de transportes à comprovação 
de sua viabilidade econômica.

O PLS 235/2014, do ex-
-senador Alfredo Nascimento, 
exclui dessa exigência as obras 
necessárias à segurança na-
cional e as de caráter social. A 
proposição classifica a rodovia 
BR-319, no Amazonas, como 
prioritária à integração nacio-
nal, tornando obrigatória a 
sua restauração em um trecho.

O relator, Fernando Bezerra 
Coelho (PMDB-PE), apresen-
tou um substitutivo em que 
retirou o prazo de dois anos 
previsto para a conclusão das 
obras na rodovia amazônica.

DEPOIS DE UMA semana em 
Brasília, conhecendo o funcio-
namento do Poder Legislativo 
e discutindo sugestões de pro-
jetos de lei, os 27 participantes 
do Projeto Jovem Senador 2017 
encerraram as atividades na 
sexta-feira com a votação em 
Plenário de três sugestões de 
leis elaboradas por eles.

As propostas tratam da cria-
ção do Portal da Transparência 
da Saúde, de punição para a 
divulgação de notícias falsas 
na internet e da instituição de 
monitoria escolar remunerada 
em instituições públicas. 

Os textos aprovados serão en-
caminhados agora à Comissão 
de Direitos Humanos e Legis-
lação Participativa (CDH) e, se 
aprovados, poderão tramitar 
como projetos de lei do Senado.

Parceria entre a Secretaria-
-Geral da Mesa e a Secretaria 
de Relações Públicas, órgão 
da Secretaria de Comunica-
ção Social, o Jovem Senador 
proporciona um “mandato” de 
uma semana a estudantes do 
ensino médio de escolas públi-
cas estaduais de cada unidade 
da Federação, selecionados por 
um concurso de redação.

O primeiro projeto aprova-
do prevê ação judicial contra 
provedores de conexão e de 
aplicação de internet que divul-

garem conteúdos falsos (fake 
news) ou ofensivos a terceiros 
em páginas da internet.

A estudante Willyane Pontes, 
de Pernambuco, explicou que 
o Marco Civil da Internet prevê 
punições para as pessoas que 
postam conteúdos falsos, mas 
o provedor que não retira da 
rede o respectivo texto não é 
punido.

— Não estamos aqui para 
censurar, mas para tentar di-
minuir a incidência de notícias 
falsas que são propagadas.

Para o relator, Rafael Ramon, 
da Bahia, a responsabilização 
do provedor pode amenizar os 
problemas de ordem moral que 
a vítima de conteúdos falsos e 
ofensivos enfrenta.

Portal
O segundo projeto dos jovens 

senadores trata das diretrizes 
de transparência no âmbito do 
Sistema Único de Saúde (SUS) 
por meio da implementação 
do Portal da Transparência 
da Saúde.

Relatora do projeto, Vanessa 
Loss Secchi, de Santa Catarina, 
considerou que a transparência 
no SUS é recurso essencial para 
garantir o acesso democrático 
aos serviços públicos de saúde.

— A disponibilização da 
agenda dos serviços permite 

a otimização do tempo dos 
pacientes, evitando deslo-
camentos desnecessários. A 
proposição aumenta o controle 
social sobre políticas de saúde, 
como a gestão de materiais e 
de recursos humanos — disse.

Monitoria
O terceiro projeto aprovado 

por unanimidade objetiva 
incentivar pela remuneração 
a realização de monitorias 
dentro das escolas públicas de 
ensino médio, concentrando 
as atividades dos estudantes 
no ambiente escolar.

Em seu relatório, Luiz Ga-
briel Lima, de São Paulo, ex-
plicou que o projeto propicia 
um reforço para quem tem 
dificuldade de aprendizado e 
incentiva o gosto pela docência 
nos monitores.

Despedidas
Segundo os jovens senado-

res, foi gratificante entender 
como funciona o processo 
legislativo na prática.

— Depois desta semana, 
posso dizer que o Brasil pode, 
sim, ser mudado e que a in-
tolerância, o preconceito, a 
bandidagem e as ruínas que 
nos assolam podem ser afas-
tados — disse Victor Matheus 
Neves, de Mato Grosso.

  Veja na pág. 2 como acompanhar 
a audiência e participar do debate

  Veja na pág. 2 como acompanhar 
a audiência e participar do debate

Jovens senadores aprovam 
três sugestões de projetos
Propostas dos estudantes tratam da criação do Portal da Transparência da Saúde, de punição para a 
divulgação de notícias falsas na internet e de monitoria escolar remunerada em instituições públicas

Fundeb: comissão faz audiência em Belo Horizonte

Debate avalia conteúdo local em 
indústrias de defesa nacional

Projeto adota painéis de energia 
solar no Minha Casa, Minha Vida

Wilder Morais é autor da proposta original que a comissão deve votar

Jovens senadores Willyane Pontes, Matheus Couto e Judhy Jael tiram selfie em intervalo de debate no Plenário
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A Comissão de Assuntos Econômicos 
(CAE) deve votar amanhã, em reunião 
marcada para as 10h, relatório do se-
nador José Pimentel (PT-CE) sobre a 
avaliação do Simples Nacional, regime 
especial unificado de arrecadação 
de tributos e contribuições devidos 
pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte. O Simples Nacional 
foi a política pública eleita pela CAE 
para avaliação neste ano.

Foram avaliados os impactos do 
Simples Nacional sobre a geração de 
empregos, a redução da informalidade 
na atividade econômica, o aumento 
da arrecadação de tributos federais, 
estaduais e municipais e o incentivo 
ao empreendedorismo e à inovação. 
A comissão realizou duas audiências 
públicas sobre o tema.

No relatório, Pimentel ressaltou que 

o sistema especial simplificou proce-
dimentos, encurtou prazos e removeu 
obstáculos. Com isso, incentivou a 
criação de empregos formais por 
todo o país, aumentou a mobilidade 
social, permitiu a geração de renda e 
a “realização de milhões de sonhos de 
homens e mulheres, vocacionados ao 
empreendedorismo”.

— Foram 11 milhões de empregos 
gerados pelo Simples Nacional em dez 
anos, evitando que a crise que vivemos 
desde 2015 assumisse gravidade maior.

Pimentel destacou, no entanto, que, 
para expandir os efeitos benéficos do 
sistema, é necessário aperfeiçoar o 
Simples e melhorar a sua percepção 
pelos contribuintes e sociedade.

A CAE também analisará, em caráter 
terminativo, o PLS 505/2013, que prevê 
a criação de Tarifa Social para água e 

Esgoto. A ideia é assegurar, nacional-
mente, o benefício para consumidores 
de baixa renda, a exemplo do que já 
ocorre com a energia elétrica.

Autor do projeto, Eduardo Braga 
(PMDB–AM) afirma que Minas Gerais 
e Espírito Santo já têm tarifas mais 
baratas para a população de baixa 
renda. Vanessa Grazziotin (PCdoB-
-AM) é favorável à proposta, já apro-
vada na Comissão de Transparência, 
Governança, Fiscalização e Controle e 
Defesa do Consumidor (CTFC).

Taxas do Fistel
Os senadores também devem anali-

sar, em caráter terminativo, a proposta 
que isenta os serviços públicos de 
emergência e segurança pública do 
pagamento de taxas do Fundo de Fisca-
lização das Telecomunicações (Fistel). 
O PLS 15/2017, de Lasier Martins (PSD-
-RS), é relatado por Eduardo Braga.

Criada em 1966, a taxa é cobrada 
anualmente de quem opera serviços de 
telecomunicações, como rádio, televi-
são, radiotelefonia e radioamador. Os 
recursos vão para a Agência Nacional 
de Telecomunicações (Anatel) e para o 
Fundo Setorial do Audiovisual.

Em 1997, a Lei 9.472 concedeu 
isenção da taxa a alguns serviços de 
emergência e segurança pública — 
Forças Armadas, polícias Federal, 
militar, civil e Rodoviária Federal e 
corpos de bombeiros militares —, mas 
não a outros. É essa desigualdade que 
o autor busca corrigir, afirma Lasier na 
justificativa do projeto.

Senadores e deputados podem 
votar na quarta-feira, a partir das 
18h, 15 projetos e 11 vetos do pre-
sidente Michel Temer a matérias 
aprovadas pelo  Legislativo.

O Veto 29/2017 atinge o programa 
de crédito especial para socorrer 
as Santas Casas de Misericórdia. 
O trecho rejeitado pelo Executivo 
permitia que as instituições de 
saúde tivessem acesso ao dinheiro 
mesmo que devessem impostos à 
União.

A legislação da reforma eleitoral  
teve trecho vetado (Veto 32/2017). 
O governo barrou o ponto que 
obrigava provedores de aplicativos 
e redes sociais a retirar da internet, 
em 24 horas, qualquer publicação 
denunciada por ser falsa ou incitar 
o ódio contra partido ou coligação.

O Veto 33/2017 é sobre a situação 
de servidores concursados de car-
tórios que mudaram de unidade de 
1988 a 1994. Temer rejeitou artigo 
que também legalizava a situação 
de servidores destituídos de função, 
e não apenas os transferidos.

Outro veto (Veto 36/2017) trata 
do Programa Especial de Regula-
rização Tributária, que permite o 
parcelamento com descontos de 
dívidas com a União. O trecho veta-
do permitia que micros e pequenas 
empresas optantes pelo Simples 
tivessem acesso ao programa. 

Os senadores e deputados devem 
votar ainda os Vetos 25, 34, 35, 37, 
38, 39 e 40 de 2017.

Projetos
Também estão na pauta do Con-

gresso 15 projetos de lei. O PLN 
15/2017 abre crédito especial de  
R$ 51 milhões para bancar encargos 
financeiros da União.

Já o PLN 22/2017 libera R$ 270 
mil para o Ministério da Educação 
pagar pensões a ex-servidores da 
Universidade Federal da Integra-
ção Latino-Americana (Unila) e 
da Universidade Federal do Sul da 
Bahia (UFSB).

O PLN 23/2017 reforça o caixa da 
Justiça Federal e da Defensoria Pú-
blica da União com R$ 36,2 milhões. 
O dinheiro vai cobrir despesas com 
auxílio-funeral e natalidade, auxílio 
transporte, assistência pré-escolar e 
assistência médica e odontológica.

O PLN 24/2017 abre crédito 
especial de R$ 59 milhões para os 
Ministérios da Educação, de Minas 
e Energia, do Planejamento, do 
Desenvolvimento Social e das Ci-
dades. A maior parte dos recursos 
(R$ 40 milhões) vai financiar servi-
ços técnicos para apoiar parcerias 
público-privadas.

O Congresso pode votar ainda 
os PLNs 36 e 37/2017, que criam 
cargos em comissão do Conselho de 
Supervisão do Regime de Recupera-
ção Fiscal dos Estados e do Distrito 
Federal. O órgão tem a missão de 
analisar o Plano de Recuperação 
Fiscal proposto por governos em 
grave crise financeira e que tentam 
retomar o equilíbrio fiscal.
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A DEMISSãO DE servidores públicos 
estáveis por insuficiência de desem-
penho será debatida hoje, às 9h, em 
audiência pública da Comissão de 
Direitos Humanos (CDH).

A medida está prevista no PLS 
116/2017, que regulamenta a avaliação 
de servidores e prevê a perda de cargo 
por baixo desempenho. O projeto está 
em análise na Comissão de Assuntos 
Sociais (CAS).

A proposta, da senadora Maria do 
Carmo Alves (DEM-SE), foi aprovada 
na Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania (CCJ) na forma do substitu-
tivo do relator, senador Lasier Martins 
(PSD-RS). O texto ainda será analisado 
pela CDH e pela Comissão de Trans-
parência e Governança (CTFC).

De acordo com o projeto, os servi-
dores públicos de todos os Poderes, 
nos níveis federal, estadual e muni-
cipal, estarão sujeitos a avaliações de 
rendimento.

Avaliação
Uma vez por ano, os servidores 

deverão ser analisados em relação 
a produtividade, qualidade e fatores 
específicos da função desempenhada. 

A possibilidade de demissão é pre-
vista caso o trabalhador receba con-
ceito N (não atendimento) nas duas 
últimas avaliações ou não alcance 
o conceito P (atendimento parcial) 

na média tirada nas cinco últimas 
avaliações.

O senador Paulo Paim (PT-RS), que 
solicitou a audiência, disse temer a 
ocorrência de “caça às bruxas” caso 
o projeto seja aprovado. Para ele, 
perseguições políticas a servidores 
são uma possibilidade.

Convidados
Foram convidados para a audiência 

pública o representante do Sindicato 
Nacional dos Funcionários do Banco 
Central, Daro Marcos Piffer, o dire-
tor da Federação Nacional do Fisco 

Estadual e Distrital, Francelino das 
Chagas Valença Junior, e o presidente 
do Conselho Executivo da Associação 
Nacional dos Auditores-Fiscais da 
Receita Federal, Floriano de Sá Neto.

Também é esperada a presença de 
representantes do Sindicato Nacional 
dos Servidores Administrativos do Mi-
nistério da Fazenda, da Confederação 
dos Servidores Públicos do Brasil e 
do Sindicato dos Servidores do Poder 
Legislativo (Sindilegis).

Demissão de servidores por mau 
desempenho é tema de audiência

Comissão vota amanhã relatório sobre avaliação do Simples

Congresso tem 
sessão deliberativa 
com 11 vetos e 15 
projetos na pauta

Audiência foi solicitada por Paulo Paim, ao lado de Regina Sousa, presidente da comissão

Comissão de Direitos Humanos discute hoje o projeto que regulamenta a avaliação de servidores públicos e permite perda de cargo

  Veja na pág. 2 como acompanhar a 
audiência e participar do debate

Para Pimentel, autor do relatório, o Simples evitou que a crise se tornasse ainda mais grave


