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Comissão discute 
amanhã avaliação 
sobre banda larga  3

CPI da JBS deve 
votar relatório 
nesta semana  4

Relatório sobre 
desburocratização  
será lido amanhã  3

Plenário vota prazo do Recine e 
desoneração do setor petrolífero
Os assuntos são polêmicos e constam de duas medidas provisórias que trancam a pauta de trabalho do Plenário neste início de semana

A primeira medida 
provisória da pauta 
desonera a impor-

tação dos bens da indústria 
petroleira, isentando-os 
dos tributos sobre impor-
tação, e é questionada pela 
oposição, que considera a 
renúncia fiscal excessiva. 

A segunda trata do pra-
zo de vigência do Regime 
Especial de Tributação 
para Desenvolvimento 
da Atividade de Exibição 
Cinematográfica (Recine). 
Esse prazo já havia sido 
estendido pelo Congresso 
Nacional quando da apro-
vação de uma MP anterior, 
mas foi vetado por Michel 
Temer. O texto a ser votado 
agora retoma o prazo suge-
rido pelo Congresso.  3

Água e esgoto poderão ter 
cobranças de tarifas separadas

Reformulação do financiamento 
estudantil é sancionada com veto

Lei tipifica crime de dano ao 
patrimônio do Distrito Federal

Projeto que torna obrigató-
ria a cobrança separada dos 
serviços de abastecimento 
de água e de esgotamento 
sanitário está na pauta de 
amanhã da Comissão de 
Infraestrutura.

O objetivo é estimular as 

concessionárias a investir na 
expansão e na qualidade das 
redes de coleta e nos sistemas 
de tratamento. O projeto 
prevê multa ao proprietário 
de lote que se recuse a co-
nectar sua edificação à rede 
de esgoto.  4

Já entrou em vigor a lei que 
reformula o Fundo de Finan-
ciamento Estudantil (Fies). A 
norma, decorrente de altera-
ções em medida provisória, foi 
sancionada com veto parcial e 
publicada na sexta-feira. Entre 

as principais mudanças, está 
a exigência, já para 2018, de 
adesão das faculdades a um 
fundo de garantia, além do 
pagamento das parcelas do 
financiamento pelo estudante 
logo após o término do curso.  2

Segundo lei publicada na 
sexta-feira, já em vigor, os 
crimes de dano e receptação 
contra o patrimônio do Dis-
trito Federal, de autarquias, 
fundações e empresas públi-

cas tiveram aumento de pena. 
A lei corrigiu uma distorção 
no Código Penal, que previa 
o crime, mas não tipificava 
como qualificados os danos 
ao patrimônio do DF.  4

Por determinação constitucional, o Plenário precisa se desimcumbir da análise das duas medidas provisórias antes de se debruçar sobre os demais itens da pauta

Flexa Ribeiro é relator do projeto na Comissão de Infraestrutura

Publicada lei 
que impede 
assassino de 
herdar de vítima

Foi publicada no Diário 
Oficial uma lei que impede 
a pessoa que matar outra 
de se beneficiar da herança 
da vítima. A lei, que tem 
origem num projeto apro-
vado pelo Senado no mês 
passado, estabelece que o 
Ministério Público poderá 
fazer um pedido para que 
o assassino seja deserdado. 
Algo semelhante ocorreu 
com Suzane von Richtho-
fen, que participou do as-
sassinato dos pais e perdeu 
o direito à herança.  2
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FOI SANCIONADA COM veto 
parcial e publicada no Diário 
Oficial da União de sexta-
-feira a Lei 13.530/2017, que 
reformula o Fundo de Finan-
ciamento Estudantil (Fies). A 
norma já entrou em vigor.

A nova lei tem origem no 
Projeto de Lei de Conversão 
(PLV) 34/2017 decorrente 
de alterações da Medida 
 Provisória (MP) 785/2017.

Entre as principais mudan-
ças, está a exigência, já para 
2018, de adesão das faculdades 
a um fundo de garantia, além 
do pagamento das parcelas do 
financiamento pelo estudante 
logo após o término do curso. 
Antes da MP 785, os alunos 
tinham uma carência de 18 
meses após o término da fa-
culdade para começar a quitar 
a dívida. Apesar de retirar a 
carência, a nova lei estabelece 
juro zero para beneficiários 
nos contratos assinados a 
partir de 2018.

Fundos regionais
A lei ainda destina recur-

sos de vários fundos regio-
nais para o Fies: Fundos de 
 Desenvolvimento do Centro-
-Oeste, do Nordeste e da 
Amazônia e Fundos Consti-
tucionais de Financiamento 
do Norte, do Nordeste e do 

Centro-Oeste. Há ainda a 
previsão de  destinação de 
recursos por parte do BNDES.

Atualmente, uma das fontes 
de recurso para a concessão 
de bolsas de estudo pelo 
Programa Universidade para 
Todos, pelo Fies e pelo Fundo 
de Garantia de Operações de 
Crédito Educativo é a emissão 
de títulos da dívida pública.

O s  M i n i s t é r i o s  d o 
 Planejamento, Orçamento e 
Gestão e da Educação reco-
mendaram vetos a trechos da 
lei, acatados por Temer. Um 
deles foi ao trecho que altera a 
Lei 12.688/2012, que instituiu 
o Programa de Estímulo à 
Reestruturação e ao Fortale-
cimento das Instituições de 
Ensino Superior (Proies).

O programa atende as ins-

tituições de ensino federais 
e amplia a oferta de bolsas 
de estudo integrais para es-
tudantes de graduação em 
instituições de ensino supe-
rior. O PLV aprovado pelos 
senadores estendia a oferta de 
bolsas a todas as instituições 
participantes do Proies.

Prazo
O PLV também incluía entre 

os beneficiários alunos sem 
diploma de graduação com 
renda familiar mensal per 
capita menor que três salários 
mínimos. Mas a inclusão foi 
vetada.

Foi vetado ainda o prazo 
para adesão ao Programa 
Especial de Regularização do 
Fies, 31 de outubro, porque a 
data já expirou.

O herdeiro que comete ou 
tenta cometer homicídio dolo-
so contra aquele que deixa os 
bens poderá ser deserdado a 
pedido do Ministério Público. 
É o que estabelece a Lei 13.523, 
sancionada na quinta-feira e 
publicada no Diário Oficial da 
União do dia seguinte.

A nova lei, que entrou em 
vigor na sexta, tem origem 
no Projeto de Lei da Câmara 
(PLC) 9/2017, aprovado pelo 
Senado no mês passado.

Já houve situações em que 
a Justiça conseguiu deserdar 
o praticante de crime contra 
a vida de quem deixaria os 

bens. Foi o caso de Suzane von 
Richthofen, que, por decisão 
da Justiça de São Paulo, perdeu 
o direito à herança depois de 
ter sido condenada pelo ho-
micídio dos pais.

Entretanto, por lacuna na 
legislação, isso nem sempre 
acontece.

O autor do PLC 9/2017 
é o deputado Antonio Bu-
lhões (PRB-SP). Ele destacou 
que o Código Civil de 1916 
mencionava expressamente 
que a exclusão poderia ser 
pedida apenas por pessoas 
com “interesse legítimo” na 
sucessão — outros herdeiros 

e credores que se sentissem 
prejudicados, por exemplo. 
O atual Código Civil, de 2002, 
ainda deixava dúvidas quan-
to à atuação do Ministério 
Público.

O deputado acrescenta que 
o Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) já decidiu que “o Mi-
nistério Público, por força do  
artigo 1.815 do Código Civil, 
desde que presente o interesse 
público, tem legitimidade para 
promover ação”. De acordo 
com esse artigo, o prazo para 
demandar a exclusão é de 
quatro anos, contados da 
abertura da sucessão.

 `CAS  Assédio sexual e moral
14h Audiência sobre assédio sexu-
al, moral e psicológico no ambiente de 
trabalho.

 `CMO  Líderes partidários
14h Reunião dos líderes na comissão pa-
ra tratar do relatório final à proposta 
 orçamentária de 2018 (PLN 20/2017).

 `DESBUROCRATIZAÇÃO  Relatório final
14h Apresentação do relatório da 
 comissão mista.

 `CONGRESSO  Vetos presidenciais
14h Votação de projetos e vetos

 `CMMC  Relatório de atividades
14h30 Apresentação do relatório anual 
das atividades da comissão.

 `CAS  Ministro da Saúde
9h Audiência com o ministro da Saú-
de, Ricardo Barros. Em seguida, vota-
ção de 17 projetos e da avaliação do 
 Programa Mais Médicos.

 `CDR  Segurança hídrica
9h Avaliação da política de segurança hídri-
ca no Norte e Nordeste e votação de 13 tex-
tos, como  o PLC 147/2015, sobre estâncias.

 `CTFC  Segurança em competições
9h Votação de 22 itens, como o 
PLS 457/2016, que prevê segurança priva-
da em locais de eventos esportivos. 

 `CCJ  Jogos de azar
10h Deliberação sobre 32 projetos, como 
o PLS 186/2014, que libera jogos de azar. 

 `CÓDIGO COMERCIAL  Plano de trabalho
14h30 Votação do plano de trabalho da 
comissão que analisa a reforma do código.

 `MP 800/2017  Votação do relatório
14h30 Votação do relatório da MP, que 
trata de concessões rodoviárias.

 `  MP 806/2017  Requerimentos
14h30 Votação de requerimentos na co-
missão da MP, que trata da tributação 
dos fundos exclusivos.

 `  MAUS-TRATOS  Cartilha
15h Apresentação, na CPI, de cartilha so-
bre maus-tratos de criança e adolescente.

 `MAUS-TRATOS  Depoimento reservado
10h30 Oitiva de Alexandre Mathieu.

 `CONGRESSO  Sessão solene
11h Sessão pelo Dia do Arquiteto e Urba-
nista e pelo aniversário do Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo do Brasil.

 `ESTATUTO DO TRABALHO  Tutela
9h Audiência interativa para debater 
normas gerais de tutela do trabalho. 

 `SESSÃO ESPECIAL  Maçonaria
11h Comemoração de 180 anos do 
 Grande Colégio de Ritos no Brasil.

 `PLENáRIO  Sessão não deliberativa
14h Discursos e avisos da Mesa. 

 `CSF  Crise hídrica no Distrito Federal
16h Audiência interativa para discutir a 
crise hídrica no Distrito Federal.

 `CRE  Entorno estratégico do Brasil
18h Debate sobre o Brasil e seu entorno 
estratégico.

 `CDH  Movimentos negros
9h Audiência interativa para discutir 
ações dos movimentos negros. 

 `CI  Recarga de veículo elétrico
9h Entre 12 itens, o PLC 65/2014, que 
obriga a instalação de pontos de recarga 
para veículos elétricos. 

 `CMA  Indicações para a ANA
9h Análise de indicados para diretores 
da Agência Nacional de Águas. Depois, 
pauta de 19 itens e análise dos relatórios 
de avaliação do Código Florestal e de re-
vitalização de bacias hidrográficas. 

 `CAE  Políticas públicas
9h30 Pauta de  18 itens. Após, avaliação 
de políticas públicas de petróleo, comu-
nicações, defesa e transportes.

 `CPI MISTA DA JBS  Relatório final
9h30 Apresentação e votação do texto.

 `CMO  Previdência Social
10h Audiência para discutir deficit e 
 reforma da Previdência Social.

 `CCS  Notícias falsas
10h Seminário para debater o tema 
“Fake News e democracia”.

 `CCT  Banda larga
10h30 Votação do relatório de avaliação 
da Política Nacional de Banda Larga.

 `CRA  Funrural
11h Audiência interativa para discutir 
alíquotas do Funrural e carga tributária 
 incidente ao produtor rural.

 `CE  Educação escolar indígena
11h30 Na pauta de 16 itens, o 
PLS 737/2015, que institui os territórios 
étnico-educacionais na organização da 
educação escolar indígena.

Lei que reformula o Fies é 
sancionada com vetos 
Entre as mudanças no Fundo de Financiamento Estudantil, estão a exigência de que os beneficiários 
quitem as parcelas logo após o fim do curso e a adesão das universidades a um fundo de garantia 

Participe: http://bit.ly/audienciainterativa
• Alô Senado: 0800 612211
Acompanhe: • Portal e-Cidadania: senado.leg.br/ecidadania
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A Comissão de Agricultura 
e Reforma Agrária (CRA) 
promove amanhã uma audi-
ência pública interativa sobre 
a carga tributária paga pelos 
produtores rurais e as alíquo-
tas definidas para o Fundo de 
Assistência ao Trabalhador 
Rural  (Funrural).

A audiência atende re-
querimento do senador Ivo 
Cassol (PP-RO), que critica a 
elevada tributação sobre os 
produtores rurais e teme pelo 
agravamento da situação 
com a cobrança de débitos 
anteriores do Funrural. Essa 
cobrança tinha sido estabele-
cida pela Medida Provisória 
793/2017, que instituiu o 
Programa de Regularização 
Tributária Rural (Refis Rural), 
mas perdeu a validade.

Foram convidados para a 
audiência pública o minis-
tro da Fazenda, Henrique 
Meirelles, e representantes 
do Ministério da Agricul-
tura e da Confederação da 
Agricultura e Pecuária do 
Brasil (CNA).

A Comissão Senado do Fu-
turo (CSF) dará continuidade 
hoje ao ciclo de debates sobre 
a crise hídrica que afeta o 
Distrito Federal e o Entorno 
desde o fim de 2016. 

O colegiado deverá de-
bater as possíveis medidas 
para  evitar uma crise so-
cial e ambiental provocada 
pela  escassez de água e pelo 
 manejo inadequado de fon-
tes naturais e reservatórios 
artificiais.

Também deverão ser dis-

cutidas estratégias para frear 
o processo de desertificação, 
que afeta biomas brasileiros 
como o Cerrado. A intenção 
é verificar que situações são 
originárias da ação do ser 
humano e quais as medidas 
legislativas cabíveis para 
 alterar esse cenário.

A iniciativa do debate é do 
presidente da comissão, Hélio 
José (Pros-DF). 

A Comissão Mista de Des-
burocratização tem reunião 
marcada para amanhã, às 
14h, para apresentação do 
relatório final, elaborado pelo 
Antonio Anastasia (PSDB-
-MG).

O texto traz sugestões e 
propostas que podem faci-
litar e simplificar a vida dos 
cidadãos brasileiros.

Ao longo do ano, a comissão 
avaliou temas como a emissão 
de documentos de identifi-
cação, de vistos, de alvarás e 

de licenciamento ambiental.
O colegiado também de-

bateu a simplificação das 
normas para abertura e fecha-
mento de empresas, a redução 
do tempo para concessão 
de patentes, especialmente 
de remédios, e a flexibiliza-
ção das regras dos serviços 
notariais e de registro, para 
estimular a concorrência 
entre cartórios e melhorar a 
qualidades dos serviço.

A comissão é presidida pelo 
deputado Julio Lopes (PP-RJ).

A Comissão de Ciência, 
Tecnologia, Inovação, Co-
municação e Informática 
(CCT) tem reunião marcada 
para as 10h30 de amanhã 
para a apresentação do rela-
tório do senador Jorge Viana 
(PT-AC) com conclusões 
sobre a Política Nacional 
de Banda Larga — política 
pública escolhida pela co-
missão para ser avaliada 
neste ano.

A CCT, que é presidida 
pelo senador Otto Alencar 
(PSD-BA), promoveu quatro 
audiências públicas sobre o 
tema ao longo do ano.

Especialistas que estive-
ram nos debates do Senado 
abordaram questões como 
a necessidade de massifica-
ção do acesso e a qualidade 
e o preço dos serviços de 
conexão e traçaram um 
prognóstico sobre o futuro 
da banda larga e a “inter-
net das coisas”, termo que 
designa a conectividade de 
todo tipo de aparelho à web.

O relatório do senador 
Jorge Viana, se for aprovado 
pela comissão, deverá ser 
encaminhado com reco-
mendações para o Poder 
Executivo.

DUAS MEDIDAS PROV I-
SóRIAS trancam a pauta do 
Plenário da próxima semana. 
A primeira  cria um regime es-
pecial de importação de bens 
para a indústria petroleira 
(MP 795/2017) e a segunda 
muda o prazo de vigência do 
Regime Especial de Tributa-
ção para Desenvolvimento 
da Atividade de Exibição 
Cinematográfica (Recine).

Pela MP 795/2017, a inci-
dência dos impostos de Im-
portação (II) e sobre Produtos 
Industrializados (IPI) e das 
cobranças do PIS-Pasep-
-Importação e da Cofins-Im-
portação será suspensa para os 
bens usados na exploração e 
produção de petróleo, gás na-
tural e outros hidrocarbonetos 
quando eles ficarem no país.

A suspensão será convertida 
em isenção depois de cinco 
anos da importação, mas, se a 
petroleira não usar o bem para 
a atividade prevista dentro de 
três anos, prorrogável por mais 
12 meses, terá de recolher os 
tributos não pagos com juros 
e multa de mora.

Essa MP tem levantado 
polêmica entre a base gover-
nista e a oposição. Enquanto o 
governo argumenta que a MP 
é uma forma de modernizar a 
legislação e incentivar o setor 
petrolífero, parlamentares 
oposicionistas apontam que 
o tamanho da renúncia fiscal 
faz as empresas ganharem 
muito e o Brasil perder muita 
arrecadação.

Recine
Outra MP que tranca a pauta 

trata do Recine, programa 
que suspende a cobrança de 
PIS, Cofins, IPI e Imposto de 
Importação sobre  construção 
ou modernização de cinemas.

A comissão especial que 
analisa o Recine alterou o 
prazo da renúncia fiscal da MP 
796/2017: em vez de terminar 
no fim deste ano, o projeto de 
conversão agora estabelece 
que os incentivos para o cine-
ma nacional devem terminar 
no fim de 2019. 

A MP tem o mesmo teor de 
outra editada em março. Tam-
bém alterada pelo Congresso, 
a MP 770/2017 terminou ve-
tada pelo presidente Michel 
Temer, sob o argumento de 
que os parlamentares não 
apresentaram o impacto 
financeiro e a compensação 
pela renúncia fiscal.

O governo então enviou a 
MP 796/2017, retomando o 
prazo de 31 de dezembro de 
2017 para o fim do Recine. 
Novamente modificado pelo 
Congresso, o texto agora 
trata do impacto financeiro 
ao estender a vigência dos 
incentivos para o fim de 2019.

Segurança
Já a PEC do Fundo Nacional 

de Desenvolvimento da Se-
gurança Pública foi aprovada 
em primeiro turno na quarta-
-feira e começa a cumprir as 
três sessões de discussão do 
segundo turno.

O objetivo da proposta (PEC 

24/2012) é financiar ações de 
aparelhamento, capacitação e 
integração das forças policiais 
dos estados.

A proposta transfere para o 
fundo dois tributos pagos pe-
las indústrias de armas e ma-
terial bélico: o IPI, recolhido 
pela União, e o Imposto Sobre 
Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS), cobrado por 
estados e pelo Distrito Federal.

Casamento gay 
Os senadores também po-

derão votar o projeto que 
reconhece a união estável 
entre pessoas do mesmo 
sexo (PLS 612/2011). De 
iniciativa da senadora Marta 
Suplicy (PMDB-SP), a pro-
posta legaliza a união estável 
homoafetiva ao promover 
alterações no Código Civil 
(Lei 10.462/2002). 

Atualmente, a legislação 
reconhece como entidade 
familiar “a união estável 
entre o homem e a mulher, 
configurada na convivência 
pública, contínua e duradoura 
e estabelecida com o objetivo 
de constituição de família”.

Com o projeto de Marta, a lei 
seria alterada para estabelecer 
como família “a união estável 
entre duas pessoas”, sem re-
ferência ao sexo, mantendo o 

restante do texto. Vários outros 
artigos serão alterados, com a 
retirada dos termos “homem” 
ou “marido” e “mulher”, para 
a adequação à proposta.

Outra mudança que o pro-
jeto estabelece é que a união 
estável “poderá converter-se 
em casamento, mediante 
requerimento formulado 
pelos companheiros ao ofi-
cial do Registro Civil, no qual 
declarem que não têm impe-
dimentos para casar e indi-
quem o regime de bens que 
passam a adotar, dispensada 
a celebração”. A conversão em 
casamento da união estável 
entre pessoas do mesmo sexo 
já é autorizada por juízes. No 
entanto, há casos de recusa, 
fundamentada na inexistência 
de previsão legal expressa.

Precatórios
O Plenário pode votar ainda 

a proposta que cria novo regi-
me especial de pagamento de 
precatórios (PEC 45/2017) e o 
projeto que institui a Política 
Nacional de Biocombustíveis 
(PLC 160/2017). 

Consta ainda da pauta uma 
série de projetos que criam 
dias especiais no calendário 
nacional e outros que deno-
minam estradas, pontes e 
viadutos.

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

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

Desoneração da indústria petrolífera 
e Recine trancam pauta do Plenário 
Os assuntos constam de duas 
MPs, que têm que ser votadas 
antes dos demais projetos da 
pauta, como o do fundo 
de segurança pública

Senado do Futuro debaterá crise 
hídrica no DF em audiência hoje

Relatório final de colegiado sobre 
desburocratização será analisado

Avaliação da 
banda larga será 
apresentada 
amanhã

Debate trata 
de tributos de 
produtores e  
do Funrural

Senadores deverão votar as medidas provisórias no Plenário antes de analisar as demais propostas agendadas 
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A COMISSãO DE Infraestrutu-
ra (CI) pode votar amanhã um 
projeto que torna obrigatória a 
cobrança separada dos serviços 
de abastecimento de água e 
de esgotamento sanitário. O 
objetivo é evitar o pagamento 
por serviços que nem sempre 
são oferecidos. A cobrança pelo 
esgotamento se daria apenas 
quando o serviço fosse efeti-
vamente prestado.

De acordo com o autor do 
PLS 291/2013, ex-senador Cyro 
Miranda, a cobrança conjunta 
não estimula as concessioná-
rias a investir na expansão e na 
qualidade das redes de coleta 
e nos sistemas de tratamento.

O projeto, relatado por Fle-
xa Ribeiro (PSDB-PA), prevê 
multa ao proprietário de lote 
que se recuse a conectar sua 
edificação à rede de esgoto. O 
relator propôs um substitutivo 
modificando a proposta origi-
nal para também obrigar pro-
prietários de lotes a pagar pela 
disponibilidade do serviço, in-
dependentemente da conexão 
das suas edificações às redes de 

infraestrutura existentes. Isso 
porque a implantação de redes 
tem um custo de investimento 
que precisa ser amortizado.

O texto de Flexa exige o 
cálculo da tarifa em separado 
dos  serviços, mas a cobrança 
poderá ser isolada ou conjunta. 
O senador acredita que, desse 
modo, fica preservado o obje-

tivo maior do projeto, que é 
a indução ao tratamento das 
águas residuárias, evitando-se 
custos adicionais e dificuldades 
técnicas para possibilitar a 
cobrança de forma separada.

Se for aprovado pela CI, o 
projeto será submetido a tur-
no suplementar de votação 
na comissão. Confirmada a 

aprovação, o texto poderá ir 
diretamente para a Câmara, a 
menos que haja recurso para 
que seja votado pelo Plenário.

Transportes
A CI também poderá votar 

amanhã um projeto que vincu-
la a aplicação de investimentos 
federais em obras e serviços de 

transportes à comprovação de 
sua viabilidade econômica.

O projeto (PLS 235/2014), do 
ex-senador Alfredo Nascimen-
to, exclui dessa exigência as 
obras necessárias à segurança 
nacional e as de caráter social. 

Além disso, a proposição 
classifica a rodovia BR-319, no 
Amazonas, como prioritária à 
integração nacional, tornando 
obrigatória a sua restauração 
no trecho entre Nhamundá 
(AM) e Porto Velho (RO).

O relator, Fernando Bezerra 
Coelho (PMDB-PE), apresen-
tou um substitutivo e retirou 
o prazo de dois anos previsto 
para a conclusão das obras na 
BR-319. 

O relator também propõe 
alteração no regime da BR-235, 
que liga Aracaju ao Campo 
de Provas Brigadeiro Velloso, 
em Novo Progresso (PA), 
atravessando Sergipe, Bahia, 
Pernambuco, Piauí, Maranhão 
e Tocantins. Se for aprovado, 
o substitutivo será submetido 
a um turno complementar de 
votação na comissão.

A CPI mista da JBS reúne-
-se amanhã, às 9h30, para 
votar o relatório final, a cargo 
do deputado Carlos Marun 
(PMDB-MS).

Autorizada a funcionar até 
o dia 22, a comissão foi cria-
da para investigar supostas 
irregularidades envolvendo 
a empresa JBS em operações 
realizadas com o BNDES entre 
2007 e 2016.

A CPI já ouviu ex-diretores 
da empresa, advogados e o ex-
-procurador do Ministério Pú-
blico Federal Marcello Miller.

Presidida pelo senador Ata-
ídes Oliveira (PSDB-TO), a 
comissão tem o senador Ro-
naldo Caiado (DEM-GO) como 
vice-presidente.

Os crimes de dano e recep-
tação contra o patrimônio do 
Distrito Federal, de autarquias, 
fundações e empresas públicas 
em geral tiveram aumento de 
pena, que poderá ser de prisão 
por até 16 anos e multa. É o 
que prevê a Lei 13.531/2017, 
sancionada na quinta-feira e 

publicada no Diário Oficial da 
União de sexta-feira.

A lei tem origem em projeto 
aprovado no Senado no último 
dia 9 (PLC 9/2016). O texto 
entrou em vigor na sexta-feira.

A proposta corrige uma dis-
torção no Código Penal, que 
tipificava como dano qualifica-

do a destruição, inutilização ou 
deterioração do patrimônio da 
União, dos estados e dos mu-
nicípios, mas não mencionava 
o DF. Para o crime de dano, o 
Código Penal prevê no Artigo 
163 pena de um a seis meses 
de detenção. Mas, se cometido 
contra patrimônio da União, de 
estados, municípios, conces-
sionárias de serviços públicos 
ou de sociedades de economia 
mista, a penalidade é maior: 
detenção de seis meses a três 
anos e multa, além da pena 
relativa a violência.

Em relação ao crime de 
receptação, a pena simples é 
de reclusão, de um a quatro 
anos, mais multa. Já a pena 
para receptação qualificada é 
de prisão de três a oito anos. 
Se for contra o patrimônio do 

Estado e de concessionárias 
de serviços públicos ou de 
sociedades de economia mista, 
a pena será dobrada: de seis a 
16 anos.

Isonomia
A nova lei inclui nesses tre-

chos do Código Penal, além 
do Distrito Federal, os crimes 
de dano e receptação contra 
o patrimônio de autarquias, 
fundações e empresas públicas.

De acordo com Antonio 
Anastasia (PSDB-MG), relator 
substituto do projeto na Comis-
são de Constituição e Justiça 
(CCJ), a redação dos atuais dis-
positivos do Código Penal não 
faz o registro completo da lista 
dos entes federativos, o que 
gera um “grave problema de 
isonomia” em desfavor do DF. 

As políticas públicas e ações afir-
mativas do governo em relação os 
movimentos negros organizados, 
das religiões de matriz africana e das 
comunidades quilombolas serão deba-
tidas amanhã, às 9h, em audiência na 
Comissão de Direitos Humanos (CDH).

Foram convidados para o debate 
o secretário nacional de Políticas de 
Promoção da Igualdade Racial, Juve-
nal Araújo Júnior, a assessora técnica 
da Secretaria Especial de Políticas 
de Promoção da Igualdade Racial 
Luana Maíra Silva Vieira, a yalorixá 
Mãe Baiana e a consultora legislativa 
em Direitos Humanos e Africanidade 
da Secretaria da Frente Parlamentar 

da Diversidade Religiosa da Câmara 
Legislativa do Distrito Federal, Patricia 
Zapponi, além de um representante 
da Coordenação-Geral de Educação 
para as Relações Étnico -Raciais do 
Ministério da Educação.

O autor do requerimento para reali-
zação da audiência pública é o senador 
Paulo Paim (PT-RS).

As pessoas que tiverem interesse em 
participar da audiência com comen-
tários ou perguntas poderão fazê-lo 
por meio do Portal e-Cidadania e do 
Alô Senado.

A CPI dos Maus-Tratos tem duas 
reuniões nesta semana. A primeira será 
na quarta-feira, às 15h, quando serão 
apresentadas duas cartilhas elaboradas 
pela equipe técnica da comissão de 
inquérito: uma sobre suicídio infantil 
e outra sobre bullying e ciberbullying.

Os materiais são indicados para pais, 
professores e outros profissionais que 
lidam com crianças e adolescentes. 
A intenção é ajudá-los a identificar 
problemas e propor referências sobre 
como agir diante do bullying.

O presidente da CPI, senador Magno 
Malta (PR-ES), lembra que o aumento 
de casos de jovens que se suicidam 
é um fenômeno verificado não só no 

Brasil, mas em outros países. Para ele, 
a informação é uma das formas de lidar 
com o problema.

A segunda reunião será na quinta-fei-
ra, às 10h30, quando os parlamentares 
vão ouvir de forma reservada Alexandre 
Christian Mathieu Salaun, que teve o 
nome citado em um dos depoimentos 
colhidos pela CPI. Segundo Malta, 
graves casos foram apresentados e é ne-
cessário ouvi-lo para esclarecimentos.

Instalada em agosto, a CPI é composta 
de sete titulares e tem 180 dias para 
investigar as irregularidades e crimes 
como abandono, trabalho infantil, 
maus-tratos físicos, psicológicos e inte-
lectuais, negligência e abusos sexuais.

Projeto separa cobranças de água e de esgoto
Esgotamento só será cobrado quando o serviço for prestado, segundo proposta em pauta na Comissão de Infraestrutura, que também analisa investimentos em transportes

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

Pelo texto, locais que não têm esgotamento não terão mais que pagar por um serviço não efetivamente realizado

CPI mista da JBS 
pode votar amanhã 
relatório final 

Lei aumenta pena para crimes contra o patrimônio do Distrito Federal

Comissão debate políticas públicas para 
movimentos negros e religiões africanas

CPI dos Maus-Tratos vai apresentar 
cartilhas sobre bullying e suicídio infantil

Para Antonio Anastasia, relator substituto, redação antiga desfavorecia o DF
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