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Em CPI, presidente 
do BNDES nega 
ingerências políticas 
em empréstimos

Para empresas da 
internet, denúncias 
são fundamentais 
no combate a crimes

Debatedores cobram 
modernização em 
licitações e apoiam 
processo eletrônico

Em depoimento de quase seis 
horas, Luciano Coutinho disse 
que o banco dá lucro e tem 
situação financeira saudável. 

Diretores de empresas dizem 
na CPI dos Crimes Cibernéticos 
que retiram da rede mundial de 
computadores, sem necessidade 
de ordem judicial, os conteúdos 
denunciados pelos usuários.

Comissão especial que analisa 
mudanças na Lei 8.666/93 
reuniu representantes dos 
órgãos de controle. Para eles, a 
norma atual é “burocrática”. 

O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, afirmou 
ontem que uma eventual proposta do governo para 
recriação da Contribuição Provisória sobre a Mo-
vimentação Financeira não passará na Câmara. 

“Acho pouco provável que tenha apoio na Casa”, 
disse Cunha, descartando a influência de um pos-
sível apoio de governadores e prefeitos à medida. O 
imposto do cheque existiu de 1997 a 2007. | 3

Recriação da CPMF não passa
na Câmara, diz Eduardo Cunha
Presidente acha “pouco provável” apoio de deputados a eventual proposta do governo

O presidente da Câmara adiou para terça-feira 
votação de PEC que altera o pacto federativo

| 5

| 7

| 8

Alex Ferreira



28 de agosto de 20152 | JORNAL DA CÂMARA 

Ônibus  

economia 

 (61) 3216-1500              secom@camara.leg.br

jornal@camara.leg.br  |  Redação: (61) 3216-1660  |  Distribuição e edições anteriores: (61) 3216-1626

1º Vice-Presidente
Waldir maranhão (PP-ma)

2º Vice-Presidente 
Giacobo (PR-PR)

1º Secretário
beto mansur (PRb-sP)

2º Secretário 
Felipe bornier (PsD-RJ)

Presidente: eduardo cunha (PmDb-RJ)

Diretor de mídias integradas

Pedro Noleto

coordenador de Jornalismo 

Wilson Silveira

editora-chefe
Rosalva Nunes
editores
Sandra Crespo
Ralph Machado

Diagramadores
Gilberto Miranda
Renato Palet
Roselene Guedes

mesa Diretora da câmara dos Deputados  - 55a Legislatura secom - secretaria de comunicação social

Jornal da Câmara

impresso na câmara 
dos Deputados (DeaPa) 

secretário: Cleber Verde (PRB-MA)

Diretor-executivo: Sérgio Chacon

Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar
José carlos araújo (PsD-ba)

Presidente do Centro de Estudos e Debates Estratégicos 
Lúcio Vale (PR-Pa)

Corregedor Parlamentar
carlos manato (sD-es)

Procurador Parlamentar
claudio cajado (Dem-ba)

3ª Secretária
mara Gabrilli (PsDb-sP)
4º Secretário
alex canziani (PTb-PR)

Suplentes:
mandetta (Dem-ms)
Gilberto nascimento (Psc-sP)
Luiza erundina (Psb-sP)
Ricardo izar (PsD-sP)

Ouvidor Parlamentar 
nelson marquezelli (PTb-sP)

Coordenadora dos Direitos da Mulher 
Dâmina Pereira (Pmn-mG)

Procuradora da Mulher
elcione barbalho (PmDb-Pa)

Secretário de Relações Internacionais
Átila Lins (PsD-am)

Diretor-Geral: Rômulo de sousa mesquita

Secretário-Geral da Mesa: sílvio avelino

Leia esta edição 
no celular

Papel procedente de 
florestas plantadas

A Constituição e Justiça e 
de Cidadania aprovou o Pro-
jeto de Lei 5070/13, do de-
putado Rubens Bueno (PPS- 
PR), que torna obrigatório o 
uso, nas rodovias, de farol 
baixo aceso durante o dia. 
Pela proposta, o descumpri-
mento da medida será consi-
derado infração média, pu-
nida com multa.

O relator na comissão, 
deputado  Wolney Queiroz 
(PDT-PE), recomendou a 
aprovação por não ver pro-
blemas jurídicos com o texto. 
Como o projeto foi aprovado 
por todas as comissões e tra-
mitava de forma conclusiva, 
está aprovado pela Câmara 
– a menos que haja reque-
rimento para ser votada em 
Plenário – e deve seguir para 

Foi relançada na terçafei-
ra (25) na Câmara a Frente 
Parlamentar do Carvão Mi-
neral, que completou dez 
anos de atuação e empossou 
os novos coordenadores. 
Durante a solenidade, fo-
ram destacadas as conquis-
tas da frente, que incluem o 
aumento da participação do 
carvão mineral na matriz 
energética brasileira, que 
hoje representa 5%, sendo 
usado principalmente na 
indústria siderúrgica e na 
geração de energia elétrica. 

O ministro do Trabalho e 
Emprego, Manoel Dias, que 

Frente do carvão mineral comemora 10 anos 

Projeto aprovado pela 
Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania da 
Câmara obriga empresas 
de transporte rodoviário e 
aquaviário a emitir bilhe-
tes de passagem identifica-
dos e a manter os dados do 
passageiro arquivados até 
o bilhete ser usado, ou por 
um ano a partir da compra.  
Como a proposta, de auto-
ria do deputado Hugo Leal 
(Pros-RJ) foi aprovada de 
forma conclusiva, deverá ser 
analisada pelo Senado.

 O objetivo é criar condi-
ções para o fornecimento da 
segunda via da passagem, a 
exemplo do que já fazem as 
companhias aéreas. Leal ar-
gumentou que hoje, quando 
o passageiro não está com o 
bilhete no embarque, preci-
sa ir a um posto policial para 
registrar boletim de ocorrên-
cia e apresentá-lo à empresa.

O relator, deputado Os-
mar Serraglio (PMDB-PR), 
recomendou a aprovação 
do projeto, que altera a lei 
que cria as agências regu-
ladoras de transporte (Lei 
10.233/01). Ele fez uma alte-
ração para prever quem pode 
exigir os bilhetes – o passa-
geiro e quem adquire a pas-
sagem. “O autor do projeto o 
elaborou a fim de que fosse 
possível a solicitação da se-
gunda via das passagens no 
transporte coletivo rodoviá-
rio. No entanto, não especi-
ficou quem poderia fazer tal 
solicitação”, afirmou.

Emissão mais 
simples de 
segunda via 
de passagem

participou do evento, lem-
brou de sua infância, quando 
trabalhava em mina, e apon-
tou a importância da ativi-

dade carvoeira na história 
dos estados de Rio Grande 
do Sul, Paraná e Santa Ca-
tarina. “Era uma exploração 

“Os condutores 
envolvidos em 
acidentes continuam 
relatando que não 
visualizaram o outro 
veículo a tempo de 
tentar uma manobra e 
evitar a colisão.”
Deputado Rubens Bueno

Contran já prevê uso de farol baixo, mas quase ninguém segue

Motoristas deverão usar farol baixo 
aceso durante o dia nas rodovias
Projeto que estabelece a determinação foi aprovado pela Câmara e será enviado ao Senado

revisão do Senado.
O autor destaca que o 

Conselho Nacional de Trân-
sito (Contran) já recomenda 
o uso de farol baixo aceso 

durante o dia nas rodovias. 
Mas, segundo Bueno, prati-
camente ninguém segue a 
recomendação. “Os condu-
tores envolvidos em aciden-

tes nas rodovias continuam 
relatando que não visualiza-
ram o outro veiculo a tempo 
para tentar uma manobra e 
evitar a colisão”, diz Bueno.

O projeto altera o Códi-
go de Trânsito Brasileiro (Lei 
9.503/97), que hoje obriga o 
motorista a usar farol baixo 
aceso durante o dia apenas 
nos túneis.

muito precária inicialmente, 
não havia proteção ao traba-
lhador. Mas houve um pro-
gresso, essa atividade evo-
luiu e hoje há dispositivos de 
segurança e saúde do traba-
lhador brasileiro em todos os 
níveis”, ressaltou. 

Por sua vez, o deputado 
Afonso Hamm (PP-SC) des-
tacou a inauguração da se-
gunda fase do Centro Tec-
nológico de Carvão Limpo, 
em Criciúma (SC). Nos Esta-
dos Unidos e na Alemanha, 
o carvão mineral representa 
41% e 42% da matriz energé-
tica, respectivamente, disse. 

Evento reuniu parlamentares, empresários e ministro do Trabalho

Governo de SP

Zeca Ribeiro



Plenário aprovou projetos e a criação de varas da Justiça Federal
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Cunha diz que recriação da CPMF não passa
Presidente da Câmara acha “pouco provável” que os deputados aprovem eventual proposta sobre novo imposto 

Alex Ferreira

Para o presidente da Câmara, solução para a crise econômica depende da retomada da confiança

PEC que impede a União 
de transferir serviços 
sem repasse de recursos 
deve ser votada na 
próxima terça-feira

O presidente da Câmara, 
Eduardo Cunha, afirmou on-
tem que uma eventual pro-
posta de recriação da Con-
tribuição Provisória sobre a 
Movimentação Financeira 
não passará na Câmara. Ape-
lidada de imposto do che-
que, a CPMF existiu de 1997 
a 2007.

A imprensa noticiou que 
o governo estuda a volta do 
tributo devido à queda na ar-
recadação e que negocia in-
clusive a partilha da receita 
entre estados e municípios, o 
que poderia ganhar o apoio de 
governadores e prefeitos.

Cunha avaliou, no entan-
to, que há “muito pouca chan-
ce” de aprovar a matéria. Se-
gundo ele, esse é um tema 
negativo para o governo e o 
desgaste seria inevitável.

Tentativa - Cunha lem-
brou que o governo já tentou 
recriar a CPMF e não conse-
guiu. “Não conseguiu ter vo-
tos num momento em que ti-
nha uma base muito forte e a 
economia estava melhor que 
hoje” afirmou. “É pouco pro-
vável querer resolver o proble-
ma de caixa achando que pode 
cobrar mais da sociedade em 
impostos.”

Para o presidente da Câ-
mara, a solução para a crise 
econômica depende da reto-
mada da confiança e não do 
aumento da carga tributária. 
“Eu, pessoalmente, sou con-
trário à recriação da CPMF 

Para líder do governo, “clima mudou”
O líder do governo na Câ-

mara, deputado José Guima-
rães (PT-CE), fez ontem um 
balanço positivo das últimas 
duas semanas e disse que “o 
clima mudou” nas negocia-
ções entre o Executivo e os 

deputados. “Foi uma sema-
na vitoriosa, que amorteceu 
os problemas. O bom diálogo 
está sendo instalado e evita 
isso de partir para o tudo ou 
nada”, disse.

Indagado por jornalistas, 

neste momento e acho pouco 
provável que tenha apoio na 
Casa, mas, se vier a propos-
ta do governo, será colocada 
para tramitar normalmente, 

como qualquer proposta”, 
disse.

Cunha considera que o 
possível apoio dos governa-
dores e prefeitos à recriação 

da CPMF não vai influenciar 
a posição dos deputados. Ele 
citou o debate sobre o pacto 
federativo, promovido desde 
o início do ano pela Câmara 

para melhorar a distribuição 
de recursos entre os entes fe-
derados.

Adiamento - Ontem, de-
pois de uma disputa regimen-
tal em Plenário, Cunha deci-
diu adiar para terça-feira (1º) a 
votação da Proposta de Emen-
da à Constituição 172/12, que 
impede a União de transferir 
a prestação de serviços a es-
tados e a municípios sem que 
haja o repasse da verba neces-
sária a seu financiamento. A 
proposta havia sido aprovada 
anteontem em comissão es-
pecial.

O presidente disse ainda 
que a aprovação de uma PEC 
semelhante no Senado não 
atrapalhará a votação na Câ-
mara. Uma proposta aprova-
da no Senado tramitaria nor-
malmente, começando pela 
admissibilidade na Comissão 
de Constituição e Justiça.

“Precisa ter o mesmo tex-
to aprovado nas duas Casas, 
não adianta se lá [no Sena-
do] aprovou mais, a parte que 
não tem acordo vai ter de ser 
discutida [na Câmara]. Quem 
aprova mais pode aprovar me-
nos, vamos mandar para lá e 
ver se eles concordam”, disse.

o líder afirmou que o gover-
no não estuda a reedição da 
CPMF. “Pessoalmente, sou 
favorável a uma nova forma 
de financiamento da saúde, 
mas o governo nunca discu-
tiu isso ou a CPMF.”

Câmara isenta de IR seguro que custeie plano de saúde
O Plenário da Câmara 

aprovou ontem o Projeto de 
Lei 10/15, do deputado Lu-
cas Vergílio (SDD-GO), que 
concede isenção tributária 
do Imposto de Renda da Pes-
soa Física (IRPF) à parte do 
dinheiro recebido de seguro 
de vida usada para pagar pla-
no ou seguro de saúde. Esse 
benefício valerá para o segu-
ro de vida com cobertura por 
sobrevivência, aquele que a 
pessoa recebe ainda em vida. 
A matéria vai ao Senado.

De acordo com o texto 
aprovado, um substitutivo 
do deputado Arnaldo Faria 
de Sá (PTB-SP) pela Comis-
são de Finanças e Tributação, 
haverá isenção somente se a 
transferência ocorrer direta-

mente da operadora do segu-
ro de vida para a operadora 
do plano ou seguro de saú-
de. As novas regras valerão a 
partir de 180 dias da publica-
ção da futura lei.

Para Faria de Sá, as novas 
regras estimularão os empre-
gadores a custear planos em 
favor de seus empregados de 
baixa renda. “Os seguros com 
cobertura por sobrevivência 
são parecidos com os planos 
de previdência, mas foram 
criados para atender popula-
ções de baixa renda”, disse.

Justiça - O Plenário apro-
vou ainda quatro projetos do 
Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) que criam novas va-
ras da Justiça Federal no Rio 
Grande do Sul, Paraná e To-

cantins. Os projetos serão en-
caminhados para o Senado.

Além das unidades da Jus-
tiça, são criados cargos para 
compor os novos órgãos. O 

objetivo, de acordo com o 
STJ, é levar a Justiça  Federal 
para o interior. As unidades 
também serão criadas onde 
houve aumento da demanda.

Acordo - Os deputados 
aprovaram ainda o Projeto de 
Decreto Legislativo 163/15, 
que contém o texto revisa-
do, em português, do Acor-
do de Comércio Preferencial 
entre o Mercosul e a União 
Aduaneira da África Austral. 
A matéria será enviada ao Se-
nado.

De acordo com o Ministé-
rio das Relações Exteriores, 
depois de o acordo ter sido 
aprovado pelo Congresso em 
2010, foram descobertos er-
ros de tradução para o portu-
guês, provocando o envio do 
texto corrigido para votação. 
A união aduaneira é integra-
da pela África do Sul, por 
Botsuana, pelo Lesoto, pela 
Namíbia e por Suazilândia.

Alex Ferreira
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muDanças cLimÁTicas

O ministro das Cidades, 
Gilberto Kassab, defendeu 
ontem o novo pacto federa-
tivo, no qual os municípios 
só receberão novas responsa-
bilidades se houver recursos 
necessários à sua execução. 
Kassab participou de comis-
são geral para falar sobre as 
propostas de sua pasta.

A medida já está previs-
ta na Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) 172/12, 
em análise na Câmara, que 
impede a União de impor ou 
transferir encargo ou pres-
tação de serviços a estados, 
Distrito Federal e municípios 
sem a previsão de repasses fi-
nanceiros necessários ao seu 
custeio. “Nas últimas déca-
das, dezenas de responsabi-
lidades foram transferidas 
aos municípios e não foram 
acompanhadas das receitas 
necessárias. Felizmente esta 
Casa se prepara para mudar 
essa situação”, afirmou.

Ele reconheceu que os 
municípios passam por difi-
culdades e disse que o pró-
prio ministério depende de 
parcerias com a iniciativa 
privada para atender a me-
tas de melhorias nas cida-
des. “Enquanto não vem o 
pacto federativo, este mi-

O Brasil, que possui a 
segunda região do planeta 
com maiores possibilidades 
de gerar condições meteoro-
lógicos que resultem em tor-
nados, como o que ocorreu 
neste ano em Xanxerê (SC), 
não está preparado para pre-
ver essa ocorrência. 

Essa foi umas das conclu-
sões do Seminário Interna-
cional “Gestão de Desastres 
Naturais: Tornados”, que 
reuniu técnicos e parlamen-
tares ontem na Comissão do 
Meio Ambiente e Desenvol-
vimento da Câmara. 

O evento foi promovido 
pela  comissão externa que 
acompanha a situação de 
emergência no município de 
Xanxerê, que foi atingida por 
um tornado em abril.

Correntes - Um dos expo-

O seminário foi promovido pela comissão externa que acompanha a situação de Xanxerê (SC)

Brasil está despreparado para prevenir desastres naturais

sitores, o pesquisador norte- 
americano Harold Edward 
Brooks, do National Severe 
Storms Laboratory, disse que 
os Estados Unidos registram 
500 tornados por ano devido 
principalmente ao encontro 

de duas correntes climáticas, 
uma fria, proveniente das 
Rochosas, e outra quente, da 
região desértica do México e 
sul dos EUA. 

O mesmo ocorre na re-
gião sul do Brasil, incluindo 

ainda o Uruguai e partes de 
Argentina e Paraguai devido 
ao encontro de correntes que 
descem dos Andes e que vêm 
da Amazônia.  

Fenômenos - Ao respon-
der a questionamentos do 

deputado Pedro Uczai (PT- 
SC) e da deputada Giovania 
de Sá (PSDB-SC), o diretor 
do Instituto de Astronomia, 
Geofísica e Ciências Atmos-
féricas da USP, Carlos Au-
gusto Rodriguez, disse que 
esses fenômenos já ocorrem 
na região há muito tempo e 
só ganharam divulgação de-
pois de os meios de comu-
nicação, TV e internet te-
rem chegado a locais mais 
remotos. 

Essas condições meteo-
rológicas, explicou o pesqui-
sador, espalham-se também 
mais ao norte, passando 
por Mato Grosso do Sul até 
a parte norte de Tocantins. 
“Estamos ocupando essas 
áreas sem ter condições de 
prever e prevenir as pesso-
as sobre desastres”, alertou.

Durante o debate, alguns 
parlamentares demonstra-
ram expectativa quanto ao 
lançamento da terceira fase 
do programa Minha Casa, 
Minha Vida, previsto para 
10 de setembro, principal-
mente no que diz respeito 
às cidades com menos de 50 
mil habitantes. A contrata-
ção com relação a essas ci-
dades não avança desde 
2013, disse o deputado Mar-
cos Abrão (PPS-GO).

“Em Goiás, de 246 muni-
cípios, cerca de 200 possuem 
menos de 50 mil habitantes. 
“Já tivermos diversas audi-
ências com a Comissão de 
Desenvolvimento Urbano e 
com o Ministério do Plane-
jamento e não foi explicita-
do de que forma será feita 
essa a contratação”, prosse-
guiu o parlamentar. 

Kassab respondeu que a 
questão das pequenas cida-
des está sendo estudada.

Transporte - Gilberto 
Kassab abortou também o 
problema dos transportes 
nos grandes centros e la-
mentou que o Brasil não te-
nha investido em transpor-
te público de massas sobre 
trilhos. “Hoje, com o de-
senvolvimento das cidades, 
é muito mais caro o investi-
mento em 1 km de metrô.”

“Vamos contratar 
3 milhões de novas 
unidades habitacionais 
nos próximos anos, 
perfazendo 7 milhões 
contratadas até o fim 
de 2018.”
Ministro Gilberto Kassab

Gilberto Kassab veio à Câmara explicar aos parlamentares as prioridades do ministério das Cidades

Ministro defende pacto federativo 
e mais recursos para os municípios 
Gilberto Kassab, das Cidades, participou ontem de comissão geral no Plenário da Câmara

Programa de 
habitação em 
cidades pequenas

nistério está presente para 
suprir as mais prementes 
necessidades no campo da 
infraestrutura: habitação, 
desenvolvimento urbano e 
acessibilidade, mobilidade e 

saneamento básico.”
Habitação - Na área de 

habitação, Kassab destacou 
o programa Minha Casa, Mi-
nha Vida. Segundo ele, o go-
verno federal contratou, no 
programa, 4 milhões de uni-
dades habitacionais, sendo 
que 2,3 milhões já foram en-
tregues. A expectativa é con-
cluir as entregas até o fim de 
2016. O programa tem inves-
timentos de R$ 400 milhões.

“A partir deste semestre, 
teremos o lançamento da 
fase três. Vamos contratar 3 
milhões de novas unidades 

ao longo dos próximos anos, 
perfazendo 7 milhões con-
tratadas até o fim de 2018”, 
anunciou. O ministro estima 
que cerca de 28 milhões de 
brasileiros serão atendidos. 

Saneamento - Kassab 
destacou ainda  a necessi-
dade de parcerias com a ini-
ciativa privada para realiza-
ção de obras de saneamento 
e de mobilidade nos municí-
pios. No caso do saneamen-
to, o Brasil tem até 2033 para 
quase universalizar o trata-
mento de esgoto, chegando 
92% de tratamento.

Alex Ferreira

Gilmar Félix
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Debatedores cobram licitação mais moderna
Processo eletrônico foi citado como um dos melhores instrumentos, já que permite maior controle e fiscalização

Para Rafael Cavalcante, do TCU, a legislação cobra muitos procedimentos burocráticos

“Um dos grandes 
benefícios da licitação, 
a competitividade é 
muito mais incentivada 
no processo eletrônico.”
Rui Magalhães Piscitelli, da AGU

Expositores cobraram na 
Câmara a modernização nas 
legislações que tratam de 
processos licitatórios e am-
param as contratações feitas 
pelo poder público. Entre as 
alternativas, o meio eletrô-
nico foi citado como um dos 
melhores instrumentos, já 
que permite maior controle 
por parte dos órgãos de fis-
calização do governo.

O debate, proposto pe-
los deputados Helder Salo-
mão (PT-ES), Mário Heringer 
(PDT-MG) e Nelson Marche-
zan Júnior (PSDB-RS), ocor-
reu durante audiência da co-
missão especial que analisa 
mudanças na Lei de Licita-
ções (Lei 8.666/93). O cole-
giado recebeu representan-
tes dos órgãos de controle, 
entre eles a Advocacia-Geral 
da União, a Controladoria-
-Geral da União e o Tribu-
nal de Contas da União.

O procurador federal Rui 
Magalhães Piscitelli, repre-
sentante da AGU, defendeu 
a expansão de processos ele-
trônicos. “Um dos grandes 
fatores de benefícios da lici-
tação, que não existe como 
instituto puramente sim-
ples, mas como concretiza-
dor do princípio da seleção 
da proposta mais vantajosa, 
é que a competitividade é 

muito mais incentivada no 
processo eletrônico”, disse.

O representante da AGU 
defendeu ainda a forma ex-
trajudicial para resoluções 
de conflitos, quando esses 
envolverem contratos com 
a administração pública. De 
acordo com Piscitelli, o mé-
todo reduz gastos públicos, 
dá celeridade e “traz para 
a sociedade uma resolução 
mais rápida do conflito”.

Modalidades - O secretá-

rio federal de controle exter-
no da CGU, Francisco Bessa, 
apresentou aos deputados 
algumas propostas para a 
modernização da legislação 
como, por exemplo: incorpo-
rar a sistemática dos pregões 
e do Regime Diferenciado de 
Contratações às licitações; e 
regras que estabeleçam cri-
tério para elaboração do or-
çamento de referência de 
obras e serviços de enge-
nharia.

Segundo o representante 
do TCU, Rafael Jardim Ca-
valcante, a legislação cobra 
muitos procedimentos bu-
rocráticos. “A Lei 8.666/93 
é muito procedimental. Há 
quem diga que engessa o 
gestor público no tom de 
obter a boa contratação. O 
pano de fundo desse deba-
te é como você permite que 
haja mais meios para bem 
contratar ao mesmo tempo 
em que você não abre asa 

para eventual corrupção”, 
explicou.

Acordo - O relator da co-
missão, deputado Mário He-
ringer (PDT-MG), concordou 
com os expositores e dis-
se que nenhuma legislação 
será totalmente eficaz contra 
atos de corrupção, mas que é 
preciso construir uma pro-
posta que atenda aos prin-
cípios da eficiência e da mo-
dernidade na administração 
pública.

“A gente pode e deve tra-
zer novidades que criem con-
dições de mais controle, sem 
perder velocidade, efetivida-
de e, mais que isso, transpa-
rência”, afirmou.

Heringer acrescentou que 
a comissão está ouvindo vá-
rios segmentos da sociedade 
em audiências públicas, além 
de visitas a países que ado-
tam outros modelos de lici-
tação. Uma comitiva preten-
de conhecer esses processos 
nos Estados Unidos e no Chi-
le, entre 5 e 9 de outubro.

Alex Ferreira

Comissão vai investigar irregularidades em concessões
Alesp

Rodovia Fernão Dias, uma das concedidas à iniciativa privada

“Vamos apurar tudo, se 
houve abrandamento 
das punições e 
das multas aos 
concessionários.”
Deputado Celso Russomanno

A Comissão de Defesa 
do Consumidor vai investi-
gar termos de ajustamento 
de conduta firmados entre a 
Agência Nacional de Trans-
portes Terrestres (ANTT) e 
as concessionárias de rodo-
vias federais.

O gerente de engenharia 
e investimentos da ANTT, 
Cristiano Della Giustina, 
participou de audiência so-
bre proposta (PFC 93/12) 
para apurar denúncias de 
irregularidades no cumpri-
mento dos contratos de con-
cessão dessas rodovias.

Giustina afirmou que os 
termos de ajustamento de 
conduta (TAC) foram firma-
dos em 2013 para resolver 
pendências em obras previs-
tas nos contratos de conces-
são firmados em 2008.

Segundo ele, as empre-
sas investiram mais R$ 12 
bilhões. O gerente da ANTT 
também destacou que a 
agência passou a fazer acom-
panhamento mais rigoroso, 
a cada três meses, do cum-
primento dessas obrigações.

“Em novembro de 2014, 
tínhamos 57% do TAC con-
cluído. Vejo como um ponto 
positivo, uma vez que tínha-
mos cinco anos – 60 meses – 
de obrigações para cumprir 
e, com o TAC e a atuação da 

agência como órgão regu-
lador, em apenas 15 meses, 
atingimos o índice de 57%”, 
acrescentou.

O deputado Weliton Pra-
do (PT-MG), autor da pro-
posta de fiscalização e con-
trole, acredita que os TACs 
firmados em 2013 já são re-
sultado das denúncias apre-

sentadas na Câmara. Os re-
sultados, segundo ele, ainda 
não são satisfatórios, mas 
são melhores que os de 2012.

Cobrança - O relator da 
proposta, deputado Celso 
Russomanno (PRB-SP), não 
ficou satisfeito. “Essa histó-
ria toda tem que ser apurada. 
O que estiver em desacordo, 

vamos tomar as devidas pro-
vidências para que os res-
ponsáveis sejam punidos.”

Privatizações - O gover-
no já promoveu três lotes de 
privatizações de rodovias fe-
derais, com um total de 10 
mil km licitados. Nos próxi-
mos dois anos, há planos de 
duplicar a malha concedida.

David Diaz, diretor-presi-
dente da Arteris, que detém a 
concessão de cinco rodovias 
federais, entre elas a Fernão 
Dias, que liga Belo Horizon-
te a São Paulo, afirmou que 
a empresa já investiu R$ 7,1 
bilhões desde 2008. O atra-
so nas obras, segundo ele, só 
prejudica as concessionárias 
porque acarreta redução da 
tarifa de pedágio e menor 
percentual de financiamen-
to, entre outras sanções.
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Ana Perugini: trabalho institucional

 DiscuRsos

Ana Perugini defende direitos das mulheres 
e apoia a denúncia e a punição dos abusos

A deputada Ana Perugini (PT-SP) 
fez discurso em defesa dos direitos 
das mulheres, como requisito para 
que o Brasil se torne uma “nação jus-
ta”. O caminho até lá, segundo ela, 
passa por uma maior participação 
feminina na economia, na política, 
na cultura e na vida social. Essa ba-
talha, disse, é árdua em um país que 
elegeu apenas 10% de parlamentares 
mulheres para a Câmara. 

Outro problema a ser comba-
tido é a violência contra a mulher, 
muitas vezes subnotificada. “Nunca 
é demais lembrar a subnotificação 
dos casos por razões de foro íntimo, 
como algo intrínseco à cultura, que 
exige da mulher sacrifícios para a 
preservação da família”, frisou.

A deputada defendeu a denún-
cia e a punição dos casos de abuso 
e acrescentou que o poder público 
deve assumir a responsabilidade de 
acolher as mulheres vitimadas. “No 
Brasil, precisamos urgentemente de 
um pacto, um acordo de respeito en-
tre os humanos. É hora de acabarmos 
com a tese do ódio acumulado.”

Deputada estadual - Ana Peru-
gini lembrou ainda os anos em que 

atuou na Assembleia Legislativa de 
São Paulo de 2007 a 2014. Lá, não só 
trabalhou em defesa das mulheres, 
como também abordou a universali-
zação do saneamento básico e a bus-
ca por uma recompensa aos municí-
pios que abrigam prisões.

“Demonstrei os abusos cometidos 
pelo governo ao adotar a política de 
concessão onerosa das estradas, um 
sistema que produziu as mais eleva-
das tarifas de pedágios do Brasil e 
do mundo. Minhas críticas jamais 
foram lançadas contra a pessoa do 
governador Geraldo Alckmin”, disse, 
destacando sua ação institucional.

João Fernando Coutinho critica proposta 
de reforma política e cobra pacto federativo

Em seu primeiro discurso em 
Plenário, o deputado João Fernando 
Coutinho (PSB-PE) criticou a refor-
ma política aprovada pelo Congres-
so, cobrou um novo pacto federativo 
e alertou que a população está des-
contente com os rumos do País dian-
te da crise política e econômica. 

Coutinho disse que a sociedade 
não está satisfeita com os rumos de 
algumas decisões tomadas pelo Par-
lamento, a exemplo do ajuste fiscal 
e da reforma política. A reforma, se-
gundo ele, foi “fracassada”. O Plená-
rio da Câmara aprovou uma proposta 
que, entre outros, autoriza a doação 
de empresas a partidos, acaba com a 
reeleição para prefeitos, governado-
res e presidente da República. 

Para o deputado, no entanto, os 
temas tratados não corrigiram vícios 
dos sistemas ou ampliaram a quali-
dade da representação. “O que esta-
mos votando sob o rótulo de reforma 
política não tem passado de peque-
nas mudanças eleitorais, sem maio-
res repercussões no combate a vícios 
e brechas do sistema, e que podem 
atrofiar ainda mais o nosso mode-
lo”, alertou. 

Autonomia - Ele cobrou que o 
Congresso vote um pacto federativo 
que dê mais autonomia a estados e 
municípios, atualmente dependentes 
do governo federal para construção 
de escolas, quadras, recuperação de 
escolas, entre outras ações. “Temos 
um modelo republicano velho, ultra-
passado, uma república presidencia-
lista centralizada”, criticou.

Uma mudança na relação entre o 
governo federal e os estados e mu-
nicípios será capaz, segundo o de-
putado, de melhorar a prestação dos 
serviços públicos. “Os entes federa-
dos necessitam ter mais autonomia.”

João Fernando Coutinho: cobrança

Em debate sobre os 36 
anos da Lei da Anistia, o se-
cretário-geral da Central dos 
Sindicatos Brasileiros (CSB), 
Alvaro Egea, afirmou que a 
norma deve ser reinterpre-
tada à luz do que entende a 
Corte Interamericana de Di-
reitos Humanos.

A Lei de Anistia (6.683/ 
79) concedeu o perdão políti-
co a todos os presos, tortura-
dos e exilados durante o re-
gime militar. Egea ressaltou, 
no entanto, que torturadores 
e assassinos do período tam-
bém foram incluídos.

“A Corte Interamericana 
de Direitos Humanos já in-
terpretou essa lei e diz que 
ela não se aplica aos agentes 
estatais que se envolveram 
com a repressão aos brasi-
leiros que lutaram contra a 
ditadura”, afirmou.

Egea explicou ainda que 
a CSB está realizando re-
presentações buscando uma 
reparação contra empresas 
públicas e privadas, ainda 
ativas no mercado brasileiro, 
que colaboraram com a dita-

Sindicatos, OAB e Comissão de Legislação Participativa discutiram a legislação criada há 36 anos, na ditadura militar

Pedida nova interpretação da Lei de Anistia
Luis Macedo

A Comissão de Legislação Participativa debateu os 36 anos da Lei de Anistia, promulgada na ditadura

“Uma lei de 79, em 
pleno período de 
exceção, jamais 
poderia ser acolhida 
pelo Supremo após a 
Constituição de 88.”
Aderson Bussinger, da OAB-RJ

dura e que permitiram que 
seus trabalhadores fossem 
torturados ou demitidos du-
rante o período. A audiência 
foi realizada na quarta-feira 
(26) pela Comissão de Legis-
lação Participativa da Câma-
ra, por sugestão da CSB.

Reparação - O diretor da 
Comissão da Anistia, Virgi-

nius Lianza, reforçou a ne-
cessidade de revisão da lei, 
promulgada em agosto de 
1979, no regime militar. Ele 
disse a comissão atua além 
da reparação econômica que 
presta àqueles que sofreram 
danos por razões políticas.

“Estamos trabalhando no 
âmbito de diversos outros 

processos de memória, de 
justiça e do não esquecimen-
to, para reafirmação desses 
valores. Assim como, desde 
2012, a Comissão de Anistia 
vem trabalhando num pro-
cesso pioneiro das clínicas 
de testemunho, que é a re-
paração psíquica”, disse.

Revisão - O representan-

Gustavo Lima.j Gustavo Lima.j

te da Ordem dos Advogados 
do Brasil do Rio de Janeiro, 
Aderson Bussinger, conde-
nou a decisão do Supremo 
Tribunal Federal, em 2010, 
de rejeitar a revisão da Lei da 
Anistia. “Uma lei de 79, em 
pleno período de exceção, 
jamais poderia ser acolhida 
pelo Supremo após a Cons-
tituição de 88. Isso é um ab-
surdo total que se cometeu 
aqui no Brasil”, declarou.

Um projeto da deputa-
da Luiza Erundina (PSB-SP) 
– que retira do texto da lei 
agentes públicos, civis ou 
militares que cometeram 
crimes contra os opositores à 
ditadura militar (PL 573/11) 
– aguarda votação na Comis-
são de Constituição e Justiça 
e de Cidadania da Câmara.
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Internet: denúncia é essencial para coibir crime
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Diretores de empresas de 
internet foram unânimes em 
destacar a importância de 
denúncias de usuários para 
coibir os diferentes crimes 
digitais, em audiência públi-
ca ontem da Comissão Par-
lamentar de Inquérito (CPI) 
dos Crimes Cibernéticos. A 
CPI ouviu o diretor de Políti-
cas Públicas do Google Brasil 
Internet, Marcel Leonardi; o 
diretor de Relações Governa-
mentais do Facebook no Bra-
sil, Bruno Magrani, o diretor 
de Relações Governamentais 
do Twitter Brasil, Felipe Ma-
grim; e o diretor Jurídico do 
Yahoo! Brasil, Diego Gualda.

Eles disseram que reti-
ram de suas páginas, sem 
necessidade de ordem judi-
cial, os conteúdos referen-
tes à violência sexual con-
tra crianças e adolescentes, 
discursos de ódio e imagens 
e vídeos de nudez e atos se-
xuais divulgados sem o con-
sentimento dos envolvidos. 
Porém, as denúncias dos en-
volvidos são fundamentais. 

No caso de conteúdos 
considerados ofensivos con-
tra a honra, é necessária or-
dem judicial para a retirada, 
como estabelece o Marco 

A presidente da CPI, deputada Mariana Oliveira, e diretores de empresas de internet no Brasil

Civil da Internet.  De acordo 
com o marco civil, a entre-
ga a autoridades de dados de 
usuário suspeito de de cri-
mes também só pode ser fei-
ta mediante ordem judicial.

 Crianças - Os diretores 
informaram que denúncias 
de violência sexual contra 
crianças são enviadas ao ór-
gão americano NCMec, que 
cataloga e criptografa as 
imagens, impedindo nova 
divulgação. Mas o deputa-
do Sandro Alex (PPS-PR), 
subrelator da CPI, acredita 

que esse recurso não é sufi-
ciente. Alex disse que ficou 
disponível no YouTube, por 
cinco dias, vídeo de estupro 
de menor no Paraná. Rafael 
Motta (Pros-RN), também 
subrelator, afirmou que rápi-
da busca pelo Google mostra 
vídeos de crianças com con-
teúdo sexual.

De acordo com o diretor, 
os filtros automáticos têm 
falhas, e não é possível uma 
análise prévia de todo o con-
teúdo divulgado na rede. 

Difamações - Silas Frei-

re (PR-PI) criticou o fato 
de as empresas não agirem 
preventivamente contra os 
crimes, mas apenas quan-
do provocadas. Pastor Mar-
co Feliciano (PSC-SP) disse 
que move centenas de pro-
cessos contra as redes sociais 
e salientou a dificuldade das 
pessoas para proteger ima-
gem e honra na internet. Já 
João Arruda (PMDB-PR), que 
solicitou a audiência, con-
corda com as regras atuais. 
“Foi muito importante levar 
à Justiça algumas questões, 

como o julgamento de cri-
mes de calúnia”, opinou.

Marco Feliciano, Rodrigo 
Martins (PSB-PI) e Nelson 
Marchezan Júnior (PSDB-
-RS) sugeriram que as redes 
sociais requisitem documen-
tos das pessoas para a cria-
ção de perfis e páginas, para 
evitar a proliferação de per-
fis falsos e ajudar a coibir cri-
mes na internet. 

Perfis falsos - Daniel Coe-
lho (PSDB-PE), subrelator da 
CPI, questionou a política do 
Facebook com perfis de sáti-
ras, que são falsos. A presi-
dente da comissão, deputada 
Mariana Carvalho (PSDB-
-RO), disse que perfis falsos 
são utilizados para cometer 
crimes na internet.

Bruno Magrani , do Face-
book, afirmou que a empresa 
não permite perfis falsos. “ 
“Quando há indícios de fal-
sidade, o Facebook pede a 
identidade do usuário”, dis-
se. Felipe Magrim, do Twit-
ter, também disse que a rede 
social não permite ameaças 
de violência contra usuários, 
além de retirar do ar infra-
ções à propriedade intelec-
tual e conteúdos de automu-
tilação e de suicídio. 

O combate a condutas 
ofensivas contra a mulher 
na internet foi discutido, 
ontem, durante audiência 
da Comissão de Constituição 
e Justiça da Câmara.  Hoje, 
quem produz ou compartilha 
imagens ofensivas à intimi-
dade da mulher fica sujeito 
às penas previstas no Códi-
go Penal para os crimes con-
tra a honra (calúnia, injúria 
e difamação) com penas que 
podem chegar a 2 anos de 
detenção mais multa.

Se a vítima for menor de 
18 anos, as penas são as pre-
vistas no Estatuto da Crian-
ça e do Adolescente ECA), e 
podem chegar a reclusão de 
4 a 8 anos para quem pro-
duz, e de um a 3 anos para 
quem armazena as imagens 
no celular ou computador, 
por exemplo. 

No entanto, propostas 
(PL 5555/12 e apensados) 
em análise na Câmara po-
dem incluir as ofensas con-
tra a mulher via internet na 

Lei Maria da Penha pode ser usada para punir ofensa na rede

Lei Maria da Penha. Essa lei 
proíbe a aplicação de penas 
alternativas, como doação 
de cestas básicas.  Autor do 
projeto principal, o deputa-
do João Arruda (PMDB/PR) 
lembrou que o caso de uma 
jornalista de Maringá, em 
2005, fez com que ele apre-
sentasse a proposta. 

Rose Leonel disse ter so-
frido preconceitos porque o 
ex-companheiro não aceitou 
o fim do noivado e, além de 
divulgar imagens íntimas, 
insinuou em redes sociais 
que ela era garota de progra-
ma. Segundo João Arruda, 
esse tipo de procedimento 
precisa ser punido com rigor.

“Ele foi condenado e re-
solveu o problema com ces-
tas básicas. Isso faz com que 
outros homens, no momento 
de cometer os mesmos cri-
mes, de irracionalidade, rai-
va, não pensem duas vezes.”

Cultura machista - Se-
gundo a representante da 
Secretaria de Políticas para 
as Mulheres da Presidência, 
Aline Yamamoto, esse tipo 
de agressão é derivada da 

cultura machista e se dá no 
mesmo contexto da violên-
cia doméstica: o das relações 
íntimas de afeto. Yamamo-
to citou pesquisa do Insti-
tuto Avon Data Popular, do 
ano passado, que constatou 
forte violência contra a mu-
lher na internet entre os jo-
vens. Entre os pesquisados, 
30% já receberam uma foto 
de nudez de mulher que co-
nhecem. O número aumenta 

entre os jovens: 40%.
Para Thiago Tavares, pre-

sidente da Safernet Brasil, os 
projetos precisam de ajustes, 
mas caminham na direção 
de ajudar a prevenir o uso 
de aplicativos para a disse-
minação de conteúdo ínti-
mo envolvendo mulheres. 
Ele considerou desnecessária 
a inclusão no texto de me-
nores de idade, pois o ECA 
prevê esses casos. O prazo 
para a remoção do conteú-
do deveria ser, segundo ele, 
“imediato”, e não de 24 ho-
ras, como prevê o texto.

Educação - A relatora 
das propostas, deputada Tia 
Eron (PRB/BA), gostou das 
sugestões e afirmou que o 
combate à violência contra a 
mulher na internet também 
passa pela questão cultural. 
“Apesar da preocupação de 
estar me debruçando na ela-
boração de uma boa legisla-
ção, é preciso ainda reeducar 
os nossos jovens, adolescen-
te e crianças”. 

A deputada Tia Eron presidiu a audiência pública na CCJ

Luis Macedo

Luis Macedo

Para a relatora das 
propostas, deputada 
Tia Eron, o combate 
à violência contra a 
mulher na internet 
passa também pela 
questão cultural
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O presidente do Ban-
co Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social, 
Luciano Coutinho, afirmou 
ontem que decisões da insti-
tuição sobre empréstimos e 
participações acionárias em 
empresas não sofrem inge-
rência política. As operações 
são definidas por colegiados, 
disse, depois de análise téc-
nica da capacidade econômi-
co-financeira das empresas.

Coutinho depôs na Co-
missão Parlamentar de In-
quérito do BNDES, que apu-
ra supostas irregularidades 
em operações do banco entre 
2003 e 2015. Primeira pessoa 
a ser ouvida pela comissão, 
ele falou aos deputados por 
quase seis horas.

“As decisões do banco são 
pautadas por um processo ri-
gorosamente impessoal, téc-
nico, sem qualquer motiva-
ção política”, disse. Segundo 
Coutinho, o BNDES “cumpre 
com folga” todas as regras 
dos reguladores, entre eles 
o Banco Central, a Comissão 
de Valores Mobiliários e o 
Tribunal de Contas da União.

Empréstimos - Questio-
nado por parlamentares da 
oposição, ele negou que o ex-
presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva e o ex-ministro José 
Dirceu (Casa Civil) tenham 
atuado para beneficiar pa-
íses como Venezuela, Cuba 
e Angola com empréstimos 
do BNDES. Ele afirmou ainda 
que não há orientação ide-
ológica na composição das 
instâncias administrativas 
do banco (conselho de ad-
ministração e diretoria).

“As decisões do banco 
são pautadas por um 
processo impessoal, 
técnico, sem qualquer 
motivação política.” 
Luciano Coutinho, do BNDES

Em depoimento de quase seis horas, Luciano Coutinho respondeu a perguntas sobre operações no Brasil e no exterior

Presidente do BNDES defende empréstimos

Deputados marcam mais 
sete oitivas em Curitiba

PeTRobRas  

Lava Jato afeta pouco, diz Coutinho

OS DEPOIMENTOS

■ Alexandrino de Salles Ramos 
de Alencar, diretor da constru-
tora Odebrecht

■ Celso Araripe de Oliveira, ex- 
gerente da Petrobras

■ César Ramos Rocha, execu-
tivo da construtora Andrade 
Gutierrez

■ Elton Negrão de Azevedo, 
executivo da Andrade Gutier-
rez

■ Fernando Antônio Guima-
rães Hourneaux de Moura, em-
presário ligado a José Dirceu

■ João Antônio Bernardi Filho, 
diretor da empresa Saipem

■ Jorge Luiz Zelada, ex-diretor 
da Petrobras

■ José Dirceu, ex-ministro da 
Casa Civil

■ Marcelo Odebrecht, presi-
dente da Odebrecht

■ Márcio Faria da Silva, execu-
tivo da Odebrecht

■ Otávio Marques de Azeve-
do, executivo da Andrade Gu-
tierrez

■ Ricardo Hoffmann, diretor 
da Borghi Lowe Propaganda e 
Marketing

■ Rogério Santos de Araújo, 
executivo da Odebrecht e do 
estaleiro Jurong

A Comissão Parlamentar 
de Inquérito da Petrobras 
aprovou ontem a convoca-
ção de sete pessoas, entre os 
quais o ex-ministro da Casa 
Civil, José Dirceu; o presi-
dente da construtora Ode-
brecht, Marcelo Odedrecht; 
e o ex-diretor da área Inter-
nacional da Petrobras Jorge 
Zelada.

Os requerimentos foram 
votados para que eles pos-
sam depor na semana que 
vem, em Curitiba (PR). A 
CPI deve ouvir, no total, 13 
pessoas – algumas das quais 
já tinham requerimentos de 
convocação aprovados.

Além disso, a comissão 
pretende fazer duas acare-
ações, ainda não confirma-
das porque dependem de ar-
ticulação com o juiz Sérgio 
Moro. Uma delas seria entre 
os doleiros Alberto Youssef e 
Nelma Kokama, além de Iara 
Galdino, funcionária de Ko-
dama.

A outra acareação, tam-
bém não confirmada, seria 
entre Augusto Mendonça, o 
ex-diretor da Petrobras Re-
nato Duque e o ex-tesoureiro 
do PT João Vaccari Neto.

Silêncio - Além de votar 
os requerimentos de convo-

cação, a CPI havia agendado 
para ontem o depoimento de 
quatro pessoas. Três delas, 
João Gualberto Pereira, Gil-
son Pereira e Sérgio Maça-
neiro, obtiveram um habeas 
corpus no Supremo Tribunal 
Federal e se recusaram a res-
ponder as perguntas.

Eles são executivos da 
Arxo Industrial, acusados 
de pagar propina em troca 
de contratos de construção 
de tanques de combustível 
junto à BR Distribuidora. “É 
frustrante que isso aconte-
ça. Eles perdem uma chance 
de se defender e de colaborar 
com as investigações”, dis-
se o deputado Altineu Côr-
tes (PR-RJ), um dos sub-re-
latores.

Negativa - Foi ouvida a 
presidente da empresa SAP 
Brasil, Cristina Palmaka. A 
empresa não é acusada de 
formação de cartel na Petro-
bras. A executiva foi convo-
cada para explicar suspeitas 
de irregularidades na com-
pra de softwares de gestão 
pela estatal. Ao responder 
pergunta do relator da CPI, 
deputado Luiz Sérgio (PT-
-RJ), ela negou a prática de 
pagamento de propina pela 
empresa.

Durante a apresentação, 
coutinho buscou reforçar 
que o BNDES possui situa-
ção financeira saudável, com 
baixo risco de inadimplên-
cia e que gera lucratividade 
para o Tesouro Nacional, por 
meio de dividendos. “É uma 
instituição rentável, com 
uma carteira de qualidade 
e que opera com um spread 
muito baixo”, afirmou.

Tensão - O momento mais 
tenso do depoimento ocor-
reu quando o deputado Caio 
Narcio (PSDB-MG) pergun-
tou se Coutinho autorizaria 
a CPI a quebrar seu sigilo te-
lefônico, para apurar se ele 
tem relações próximas com 
Lula, Dirceu, Ricardo Pessoa 
(um dos delatores na Lava 
Jato) e Paulo Okamoto, ex-
presidente do Sebrae nacio-
nal e atual diretor-presiden-
te do Instituto Lula.

Deputados da base gover-
nista criticaram a postura de 
Narcio, dizendo que ele es-
tava constrangendo o depo-
ente. Coutinho limitou-se a 
afirmar que não tinha rela-
ções com nenhum dos cita-
dos e que deixaria a decisão 
com os parlamentares. Ao fi-
nal, Narcio anunciou que vai 
apresentar um requerimento 
para quebrar o sigilo telefô-
nico de Coutinho.

Coutinho (D) ressaltou que a intituição possui situação financeira saudável e dá lucro ao Tesouro

Questionado por diversos 
deputados sobre o impacto 
da Operação Lava Jato, Lu-
ciano Coutinho afirmou que 
o BNDES não está sofrendo 
nenhuma exposição ao risco 
por ter financiado empreitei-
ras investigadas no caso que 
envolve a Petrobras.

“A exposição é a projetos 
onde eventualmente essas 
empresas podem ser sócias, 
junto com outras, em socie-
dades de propósito especí-
fico”, disse em resposta a 
Miguel Haddad (PSDB-SP), 
autor do requerimento de 
convite dele à CPI.

Coutinho afirmou que o 

banco adotou procedimento 
“de grande cautela, dentro 
da lei” em relação às inves-
tigadas. Todas as operações 
de empréstimos foram ree-
xaminadas quanto às condi-
ções de rating e da capaci-
dade econômico-financeira.

Algumas empresas, que 
ele disse que só citaria em 
uma reunião reservada da 
CPI, não podem mais operar 
com o BNDES por estarem 
com cadastro negativo. “Te-
mos que dar um tratamento 
cauteloso, caso a caso, den-
tro da lei e dentro dos nor-
mativos que somos obriga-
dos a atender”, disse.

Luis Macedo


