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Após acordo, projeto 
do Executivo amplia 
prazo de pagamento 
das dívidas estaduais
O Plenário deverá votar na 
terça-feira (29) proposta que dá 
mais 20 anos para o pagamento 
das dívidas dos estados com a 
União e mais 10 anos no caso de 
empréstimos do BNDES. O texto 
resultou de acordo negociado 
entre o Ministério da Fazenda e 
os governadores. | 7

Comissão especial 
descarta delação de 
Delcídio na análise 
do impeachment
A decisão do presidente do 
colegiado, Rogério Rosso, 
foi anunciada ontem. Com 
isso, o parecer do relator, 
Jovair Arantes, ficará restrito 
à denúncia original contra 
a presidente da República, 
Dilma Rousseff, que trata das 
“pedaladas fiscais”. | 5

O Plenário aprovou, em primei-
ro turno, proposta de emenda à 
Constituição que estabelece pi-
sos maiores para gastos da União 
com saúde. Houve acordo entre o 
governo e a Frente Parlamentar 

da Saúde. Outra PEC aprovada in-
clui o Tribunal Superior do Traba-
lho entre os órgãos do Judiciário. 
Deputados aprovaram ainda MP 
que aumenta a punição para quem 
bloquear ruas e rodovias. | 3

Percentual destinado ao setor subirá ao longo de sete anos

Plenário aprova PEC 
que eleva piso para 
gastos com a saúde

O Plenário analisou as propostas em sessões extraordinárias ao longo do dia

Gustavo Lima
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O presidente da Câma-
ra dos Deputados, Eduar-
do Cunha, anunciou ontem 
que haverá reunião de líde-
res partidários na próxima 
segunda-feira (28), às 16h, 
para tentar definir a compo-
sição das comissões perma-
nentes, que ainda não foram 
instaladas neste ano.

Segundo Cunha, a reu-
nião agendada para ontem 
foi cancelada pelo fato de 
ainda não ser possível conta-
bilizar o real tamanho de al-
gumas bancadas após a “ja-

‘Janela partidária’ atrasa 
comissões permanentes
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» Comissão Geral
Debate no Plenário da Câ-
mara sobre a Campanha 
da Fraternidade de 2016, 
cujo tema é “Casa Co-
mum, Nossa Responsabi-
lidade”. Plenário Ulysses 
Guimarães, 9h

» Caminhoneiros
Audiência da comissão mista 
sobre a MP 707/15, que au-
toriza o BNDES a prorrogar 
o prazo para empréstimos 
contraídos para a aquisição 
de caminhões. Plenário 6, 
Anexo II, Ala Senador Nilo 
Coelho, no Senado, 10h30

» Energia renovável
Audiência da Comissão Mis-
ta Permanente sobre Mu-
danças Climáticas sobre o 
planejamento para o uso de 
energia renovável em com-
panhias de serviços públicos. 
É convidado David Mooney, 
diretor do Centro de Aná-
lise Estratégica de Energia 

do Laboratório Nacional 
de Energia Renovável dos 
EUA. Plenário 7, Anexo II, 
Ala Senador Alexandre 
Costa, no Senado, 14h30

» Migração
Audiência da comissão 
especial sobre a Lei de 
Migração com represen-
tantes do Itamaraty e do 
Conselho Nacional de Imi-
gração. Plenário 7, 14h30

nela” para troca de partidos 
criada com a promulgação da 
Emenda Constitucional 91. 
“Não conseguimos definir 
se vamos ou não modificar 
o Regimento [Interno] por-
que ainda não temos o nú-
mero integral das mudanças 
partidárias”, disse.

Até ontem, mais de 80 
deputados já haviam mu-
dado de partido. O número 
final ainda pode subir, pois 
depende das notificações 
da Justiça Eleitoral, que não 
têm prazo para ocorrer.

O Plenário da Câmara dos 
Deputados foi transformado 
ontem em Comissão Geral 
para discutir soluções con-
tra o racismo em áreas como 
educação, cultura e trabalho. 
O debate foi solicitado pelo 
deputado Damião Feliciano 
(PDT-PB) para homenagear 
o Dia Internacional de Luta 
pela Eliminação da Discrimi-
nação Racial (21 de março).

Ao abrir a sessão, o pre-
sidente da Câmara, Edu-
ardo Cunha, afirmou que 
a realização de comissões 
gerais para discutir temas 
de grande relevância social 
é essencial para os legisla-
dores. “Nelas temos a opor-
tunidade de ouvir os repre-
sentantes da sociedade e, 
com eles, discutir caminhos 
para superar os enormes de-
safios em que somos, coti-

Comissão Geral debate racismo na sociedade
Damião Feliciano, que propôs a discussão, cobrou iniciativas abrangentes e eficazes para corrigir distorção histórica

Gustavo Lima
dianamente, confrontados”, 
explicou.

“A busca por maior jus-
tiça social no nosso País é 
causa que une todos nós. 
Sabemos que ela só será 
alcançada quando conse-
guirmos assegurar, a todos 
os brasileiros, igualdade de 
oportunidade e de acesso 
aos direitos de cidadania, 
sem distinção de cor, sexo 
ou classe social”, acrescen-
tou Cunha.

Dados - Feliciano desta-
cou que, apesar da maioria 
da população brasileira se 
autodefinir como preta ou 
parda, segundo dados do 
IBGE, essa composição racial 
não é vista em universida-
des, na direção de empresas 
ou nas plateias de teatros e 
cinemas. “Para que o negro 
seja visto e aceito em qual-

quer ambiente, ainda temos 
um longo caminho a percor-
rer”, afirmou.

O parlamentar cobrou 
políticas públicas abran-

gentes e eficazes para corri-
gir essa distorção histórica, 
principalmente investimen-
tos em educação e o combate 
ao racismo.

Durante a Comissão Ge-
ral, um dos coordenadores 
do Movimento Brasil Livre, 
Fernando Holiday, causou 
tumulto ao discursar e em 
seguida deixou o Plenário.

Memória - O Dia Inter-
nacional pela Eliminação 
da Discriminação Racial foi 
instituída pela Organização 
das Nações Unidas em me-
mória das vítimas do cha-
mado “massacre de Sharpe-
ville”, em Joanesburgo, na 
África do Sul, em 1960, du-
rante o regime do apartheid. 
Na ocasião, houve 69 mortos 
e 180 feridos.

No Brasil, o racismo pas-
sou a ser crime inafiançável 
em 1989 com pena que pode 
variar de 2 a 5 anos de pri-
são. Em 2010 foi instituído o 
Estatuto da Igualdade Racial 
(Lei 12.288/2010).

O deputado Damião Feliciano discursa durante a Comissão Geral



Proposta de ampliação dos gastos, de autoria de Vanderlei Macris, foi relatada por Carmen Zanotto

Câmara eleva 
punição para 
bloqueio de vias

O Plenário da Câmara 
aprovou ontem a Medida Pro-
visória 699/15, que aumenta 
a punição para quem utilizar 
veículos para bloquear vias 
públicas. A versão aprovada  
também inclui pedestres en-
tre os que serão púnicos e faz 
dezenas de outras mudanças 
no Código de Trânsito Brasi-
leiro. A matéria será votada 
ainda pelo Senado.

Atualmente, o Código de 
Trânsito considera o bloqueio 
proposital de via como infra-
ção gravíssima e prevê mul-
ta de R$ 191,54, assim como 
apreensão do veículo.

Segundo o texto aprova-
do, do senador Acir Gurgacz 
(PDT-RO), relator da MP na 
comissão mista, em vez de 
multa de 30 vezes o valor nor-
mal (R$ 5.746), como previsto 
no texto original, será de 20 
vezes (R$ 3.830). Essa multa 
dobra em caso de reincidência 
no período de 12 meses.

A apreensão do veículo é 
substituída pela remoção e o 
motorista terá suspenso o di-
reito de dirigir por 12 meses. 
Já os organizadores do blo-
queio poderão ser multados 
em 60 vezes (R$ 11.492,00) o 
valor base, também com du-
plicação na reincidência.

Nova infração é criada 
pelo relator em relação ao 
pedestre que interrompe de-
liberadamente a via. As pe-
nalidades são iguais às apli-
cadas aos proprietários de 
veículos. O deputado Glau-
ber Braga (PSOL-RJ) criticou 
a punição. “O texto aumenta 
uma multa que hoje é de R$ 
5.869 para  R$17.608. Esse é 
um ponto que tem, claramen-
te, a motivação de evitar ma-
nifestações populares”.

Crédito - O Plenário apro-
vou também a MP 709/15, que 
libera R$ 1,3 bilhão para sete 
ministérios (Integração Na-
cional, Saúde, Defesa, Agri-
cultura, Cultura, Esporte e 
Turismo). O texto, que segue 
para análise do Senado, foi re-
latado pelo deputado Carlos 
Henrique Gaguim (PTN-TO).

Após acordo entre o governo e a Frente Parlamentar da Saúde, os parlamentares aprovaram a PEC em primeiro turno

Plenário aprova aumento de verba para saúde
JORNAL DA CÂMARA | 323 de março de 2016

O Plenário aprovou on-
tem, em segundo turno, a 
Proposta de Emenda à Cons-
tituição 11/15, do Senado, 
que inclui explicitamente o 
Tribunal Superior do Traba-
lho (TST) entre os órgãos do 
Poder Judiciário.

A matéria, aprovada por 
384 votos a 26 e 7 absten-
ções, será enviada à promul-
gação, pois não houve mu-
danças em relação ao texto 
enviado pelo Senado.

A intenção da proposta 

PEC que inclui TST no Judiciário será promulgada
é corrigir lapso dos consti-
tuintes que colocaram na 
Constituição de 1988 ape-
nas os tribunais e juízes do 
trabalho como órgãos do Ju-
diciário, sem explicitar o tri-
bunal superior.

A exemplo do que ocorre 
com o STJ, a PEC estabelece 
no texto constitucional que 
cabe ao TST processar e jul-
gar, originariamente, recla-
mação (recurso de revista) 
para preservar sua compe-
tência e garantir a autorida-

de de suas decisões.
A relatora da proposta 

na comissão especial, So-
raya Santos (PMDB-RJ), ex-
plicou que essa nova atri-
buição toma como base a 
competência já dada ao STJ, 
ao qual cabe julgar o recurso 
especial. “A PEC eleva o nível 
de atuação do TST ao exigir a 
reputação ilibada e o notório 
saber jurídico para os nome-
ados. A Justiça do Trabalho 
já demonstrou sua impor-
tância em todos os níveis.”
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Luis Macedo
O Plenário da Câmara dos 

Deputados aprovou ontem, 
por 402 votos a 1, em pri-
meiro turno, a Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) 
1/15, do deputado Vanderlei 
Macris (PSDB-SP), que esta-
belece pisos maiores para os 
gastos da União com saúde 
pública. O texto, uma emen-
da assinada por vários líde-
res, foi fruto de acordo entre 
o governo federal e a Frente 
Parlamentar da Saúde.

Segundo a proposta, a 
partir do primeiro ano se-
guinte ao da promulgação 
da futura emenda constitu-
cional, a União terá de desti-
nar 14,8% da Receita Corren-
te Líquida (RCL) até chegar a 
19,4% ao longo de sete anos. 
Se aplicada em 2015, a pro-
posta significaria R$ 99,82 
bilhões para o setor (14,8% 
de R$ 674,52 bilhões de RCL 
realizada).

A aprovação da PEC foi 
comemorada pela maioria 
dos deputados. No entanto, 
para alguns parlamentares, 
os percentuais previstos na 
PEC ainda não resolvem o 
problema da falta de recur-
sos no setor.

Presidente da Frente Par-
lamentar da Saúde, o deputa-
do Osmar Terra (PMDB-RS) 
disse que a PEC é o tema mais 
relevante e mais importante 
dos últimos tempos na Câ-
mara. “Estamos resgatando, 
talvez, a última chance que 
temos neste ano de mostrar 
que estamos ao lado da popu-
lação mais sofrida”, destacou.

Acordo - A deputada Car-
men Zanotto (PPS-SC), rela-
tora da proposta, disse que o 
acordo firmado entre entida-
des ligadas à área da saúde e o 
governo federal, com o apoio 
de todos os líderes partidá-
rios na Câmara, permitiu a 
aprovação da PEC. 

“Esta PEC é de todos nós 
parlamentares, mas em es-
pecial é da população brasi-
leira e de todas as entidades 
que foram às ruas. Colheram 
mais de dois milhões de assi-
naturas em defesa do Sistema 
Único de Saúde, em defesa do 
seu financiamento, que não é 
o ideal, mas é o que é possível 
neste momento”, disse.

Críticas - Por outro lado, 
o deputado Toninho Pinhei-
ro (PP-MG) criticou os ter-
mos do acordo firmado para 

permitir a aprovação da PEC 
1/15. “Gostaria de lamentar 
o acordo imposto a todas as 
áreas da saúde. Essa PEC, em 
sete anos, ainda vai deixar 
muita gente morrendo por 
falta de médicos, de remé-
dios e de consultas. Ninguém 
pode negar que, nos últimos 
dez anos, o governo desviou 
R$ 131 bilhões da saúde, em-
penhou e não pagou”, disse o 
parlamentar.

Para o deputado Marcus 

Pestana (PSDB-SP), o texto 
apenas corrige um problema 
causado pela aprovação das 
emendas impositivas, que 
resultou em redução no fi-
nanciamento da saúde para 
este ano. “Mas o problema do 
subfinanciamento da saúde 
não está sanado. Vamos agre-
gar mais R$ 13 bilhões, mas o 
buraco é muito maior e as ne-
cessidades da população são 
muito maiores do que os re-
cursos disponíveis. Estamos 
discutindo um piso e não um 
teto”, disse.

Pós-graduação - O Ple-
nário aprovou ainda o adia-
mento por cinco sessões da 
votação da PEC 395/14, do de-
putado Alex Canziani (PTB- 
PR), que permite às universi-
dades públicas cobrarem pela 

pós-graduação lato sensu. A 
proposta está sendo analisa-
da em segundo turno.

Segundo o autor, a inten-
ção da PEC é reforçar o caixa 
das universidades, permitin-
do a elas oferecer cursos dire-
cionados às empresas. Atual-
mente, algumas instituições 
que cobram por esses cursos 
têm sido contestadas na Jus-
tiça devido à previsão Consti-
tucional que assegura acesso 
gratuito a todos.

Em fevereiro, durante os 
debates em primeiro turno, 
deputados contrários à pro-
posta conseguiram aprovar 
emenda para retirar do texto 
a possibilidade de cobrança 
do mestrado profissional. A 
exclusão desse ponto consta-
va de destaque do DEM.

“Vamos agregar mais 
R$ 13 bilhões, mas 
as necessidades da 
população são muito 
maiores.” 
Deputado Marcus Pestana
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A Representação Bra-
sileira no Parlamento do 
Mercosul (Parlasul) apro-
vou ontem o Projeto de Lei 
do Senado (PLS) 680/15, que 
substitui a expressão “agro-
tóxicos” por “produtos fitos-
sanitários” no texto da Lei 
7.802/89.

A proposta adapta a le-
gislação, que trata das re-
gras nacionais para pro-
dução rural, às normas 
vigentes no Mercosul.

O projeto, de autoria do 
senador Alvaro Dias (PV- 
PR), tem o objetivo de facili-
tar os negócios de produtos 
brasileiros no continente, 
alinhando as nomenclatu-
ras usadas pelos produtores 
agrícolas nacionais e os de 
países vizinhos. Relatada 
pelo senador Dário Berger 
(PMDB-SC), a matéria foi 
aprovada por unanimidade.

Diploma - Os parlamen-
tares aprovaram ainda re-
querimento para realização 
de debate com participação 
de representantes do Ins-
tituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep) e da 
Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS) para 
discutir a possibilidade de 
admissão no País de títulos 
e graus universitários con-
quistados nas nações inte-
grantes do bloco.

O presidente da repre-
sentação, senador Roberto 
Requião (PMDB-PR), res-
saltou, entretanto, que a au- 
diência pública será conjun-
ta e ainda precisa da apro-
vação da Comissão de Rela-
ções Exteriores e de Defesa 
Nacional da Câmara dos De-
putados.

Acordos - O colegiado 
também aprovou acordos do 
Poder Executivo tratando da 
troca de notas e documen-
tos públicos (MSC 430/15); 
de mandados de captura 
e entregas de condenados 
entre os estados partes do 
Mercosul (MSC 426/15); e 
de intercâmbio de informa-
ções entre Brasil e Uruguai 
(MSC 472/15).

Uma nova reunião do co-
legiado ficou marcada para a 
próxima terça-feira (29).

Parlasul aprova 
projeto para 
facilitar  venda 
de produtos

COMéRCIO  

O presidente do Con-
selho de Ética, José Carlos 
Araújo (PR-BA), informou 
ontem que vai apresentar 
de ofício, ao Supremo Tri-
bunal Federal e à Procura-
doria-Geral da República, 
dois pedidos de comparti-
lhamento de informações 
sigilosas que possam ser 
cedidas para a investigação.

Araújo criticou o pedi-
do do advogado de Cunha, 
Marcelo Nobre, que arrolou 
dois advogados suíços como 
testemunhas no proces-
so: “Nós brasileiros vamos 
custear a despesa para que 

Conselho pedirá documentos
eles venham passear no Bra-
sil.” Cunha rebateu: “Eu não 
pedi isso. O que eu puder fa-
zer para facilitar, eu facili-
to. Nem vi o meu advogado 
nesta semana, não li a peça 
que apresentou.”

Nobre explicou que há 
várias irregularidades no 
processo e defendeu a vin-
da das testemunhas.

“Elas precisam ser ou-
vidas para comprovar exa-
tamente que não há razão 
na acusação. O alto custo é 
cassar o mandato popular 
de alguém sem o direito de 
defesa”, disse.

O ritmo do processo no 
Conselho de Ética e Decoro 
Parlamentar contra o presi-
dente da Câmara dos Depu-
tados, Eduardo Cunha, foi 
alvo de discussão ontem em 
reunião que formalizou a en-
trega da defesa de Cunha ao 
colegiado. Para alguns par-
lamentares, o processo tem 
um ritmo lento. Cunha e os 
seus aliados argumentam 
que está sendo exercido o 
direito de defesa.

O relator do caso, depu-
tado Marcos Rogério (DEM-
-RO), tem agora 40 dias úteis 
improrrogáveis para pedir 
diligências e ouvir testemu-
nhas, além de mais 10 dias 
úteis para apresentar seu 
parecer. Na defesa, Cunha 
argumenta que a represen-
tação é improcedente e in-
consistente e reafirma não 
possuir conta no exterior.

“Tanto isso é verdade 
que os representantes não 
fazem a prova que a lei lhes 
incumbe, tentando transfe-
rir, indevidamente, o ônus 
da prova ao acusado. É ver-
dadeiro também que a Recei-
ta Federal jamais autuou ou 
notificou o representado por 
não ter informado a existên-
cia de um truste em sua de-
claração anual de renda ou 
por ter deixado ou omitido 
de declarar qualquer conta”, 
diz a peça de defesa, assina-
da pelo advogado Marcelo 
Nobre. O texto ressalta que a 
legislação nacional não pos-
sui dispositivo que obrigue a 
declaração de truste, mesmo 
como beneficiário.

Lava Jato - O líder da Rede 
na Câmara, Alessandro Mo-
lon (RJ), afirmou que Cunha 
pretende acelerar o proces-
so de impeachment da pre-
sidente Dilma Rousseff e 
barrar as investigações no 
conselho. “Lá [na comissão 
especial] a velocidade é ou-
tra. A estratégia é aprovar 
o impeachment para aca-

Deputados criticam o andamento da
representação contra Eduardo Cunha
Parlamentares apontam ritmo lento; presidente e aliados justificam com o direito de defesa

O relator do caso, 
deputado Marcos 
Rogério, tem agora 40 
dias úteis para pedir 
diligências e ouvir 
testemunhas

bar com a Lava Jato e, por-
tanto, salvar o mandato do 
deputado Eduardo Cunha. 
Vamos esperar que ele vire 
vice-presidente da República 
de fato?”

Cunha, por sua vez, ci-
tou justamente o processo 

de impeachment para ar-
gumentar que os governis-
tas estão sendo incoerentes: 
“Quando eu recorro contra 
alguma decisão do conselho, 
eles dizem que faço mano-
bra; quando eles recorrem [a 
respeito do impeachment], é 

direito de defesa. Acho mui-
to engraçado isso, mas faz 
parte”, disse.

O presidente da Câmara 
lembrou que os governistas 
vêm tentando incluir novas 
acusações contra ele no pro-
cesso do conselho. “Vá fazer 
isso na comissão do impea-
chment para ver como rea-
gem”, criticou.

O deputado Carlos Ma-
run (PMDB-MS) também 
afirmou que muitos dos que 
criticam o processo de im-
peachment atuam de ma-
neira diferente no Conselho 
de Ética, ao não dar o direito 
de ampla defesa a Cunha.

“Pimenta no olho dos 
outros é colírio. Quando nós 
debatemos aqui pela ampla 
defesa, pelo devido processo 
legal, fomos achincalhados, 
acusados, ofendidos como 
proteladores, chicaneiros. 
Hoje clamam ali na sala ao 
lado [da comissão especial] 
pelo que aqui vilipendia-
ram e desprezaram”, afir-
mou Marun.

O Conselho de Ética recebeu formalmente a defesa de Eduardo Cunha em reunião realizada ontem

Antonio Augusto



Presidente do colegiado define que parecer não tratará de depoimento de Delcídio; deputados pedem nova notificação

Comissão do impeachment não analisará delação

Orçamento fecha acordo para votar contas de 2014
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O presidente da Câma-
ra dos Deputados, Eduar-
do Cunha, disse ontem que 
não será necessária uma 
nova notificação da presi-
dente Dilma Rousseff sobre 
a instalação da comissão es-
pecial encarregada de ana-
lisar o pedido de  impeach-
ment  diante da decisão do 
presidente do colegiado, de-
putado Rogério Rosso (PSD- 
DF), de não incluir no proces-
so o conteúdo da delação pre-
miada de Delcídio do Amaral 
(sem partido-MS), ex-líder do 
governo no Senado.

A decisão de Rosso foi 
anunciada ontem em reu-
nião da comissão. Com isso, 
o parecer do relator, depu-
tado Jovair Arantes (PTB- 
GO), não poderá mencionar 
as informações de Delcídio 
e o trabalho do colegiado fi-
cará restrito à denúncia ori-
ginal contra Dilma aceita 
por Cunha em dezembro de 
2015, que trata das chama-
das “pedaladas fiscais”. Já a 
delação de Delcídio refere-se 
às denúncias sobre corrup-
ção na Petrobras investiga-
das na Operação Lava Jato.

Cunha lembrou que Dil-
ma já havia sido notificada 
pela primeira vez em de-
zembro e foi novamente 

Rogério Rosso leu sua decisão no plenário da comissão; relator disse que saída foi “a mais sensata”

Claudio Araújo

Na próxima semana 
devem ser ouvidos os 
autores da denúncia 
e o procurador do 
Ministério Público 
junto ao TCU

na semana passada, justa-
mente porque as informa-
ções sobre a delação foram 
juntadas no último dia 17 
ao pedido de impeachment 

por solicitação dos advoga-
dos Hélio Bicudo, Miguel 
Reale Jr. e Janaína Pascho-
al, autores do requerimento 
original. “A retirada [da de-
lação de Delcídio] significa 
que agora há menos docu-
mentos [na denúncia contra 
Dilma]. Então, é óbvio que 
não há de se falar em nova 
notificação da presidente”, 
disse Cunha.

Contagem - Os aliados do 

governo na comissão espe-
cial defendem, porém, uma 
nova notificação de Dilma e 
a reabertura de prazo para 
a defesa da presidente. O 
prazo começou a contar na 
sexta-feira (18) e é de dez 
sessões do Plenário, sendo 
que já foram realizadas três 
sessões até ontem. O de-
putado Paulo Teixeira (PT- 
SP) é um dos governistas 
que vão apresentar questão 

de ordem. “Da notificação à 
presidente Dilma constou 
um anexo [a delação] que 
não deveria constar. Assim, 
já que essa citação foi irre-
gular e ilegal, ela deveria ser 
refeita. Eu vou entrar com 
questão de ordem para o re-
fazimento da citação e, por-
tanto, reabertura do prazo.”

Eduardo Cunha, no en-
tanto, afirmou que nem 
mesmo a notificação da se-
mana passada era necessá-
ria. “A citação só foi feita 
de novo única e exclusiva-
mente porque foram acres-
centados documentos”, dis-
se. Segundo o presidente da 
Câmara, os deputados do PT 
tentam manobras protelató-
rias para adiar a decisão da 
comissão especial.

Rogério Rosso disse que 
aguardará a questão de or-
dem de Paulo Teixeira para 
se pronunciar. “Este mo-
mento exige cautela, para 
não haver nenhuma deci-
são que possa protelar ou 
suspender os trabalhos”, 
avaliou. Ele ressaltou que 
o País espera um desfecho 
para o caso. O relator Jovair 
Arantes acrescentou que a 
decisão de Rosso foi a “mais 
sensata”, para não haver 
questionamentos na Justiça.

A presidente da Comis-
são Mista de Orçamento 
(CMO), senadora Rose de 
Freitas (PMDB-ES), anun-
ciou ontem um acordo dos 
líderes partidários no cole-
giado para limpar a pauta 
de votações e, assim, con-
seguir analisar as contas da 
presidente Dilma Rousseff 
de 2014 hoje.

Pelo acordo, as contas 
devem ser o último dos 12 
itens que estão na pauta da 
CMO, entre medidas provi-
sórias de crédito extraordi-
nário, requerimentos e re-
latórios de gestão fiscal do 
governo federal.

“Vamos votar por acor-
do todos os itens anteriores 
às contas da Presidência da 
República”, disse Rose de 
Freitas. Na semana passa-
da, não houve entendimen-
to para votar o relatório do 
senador Acir Gurgacz (PDT- 
RO), que aprova, com res-

Alex Ferreira

Rose de Freitas (C) em reunião com os líderes do colegiado

A comissão tem pressa 
em limpar a pauta, pois 
a atual composição do 
colegiado se encerra no 
próximo dia 29

R$ 37,7 bi
é o valor da MP aprovada 
na Comissão de Orçamento

salvas, as contas de Dilma 
de 2014.

A senadora destacou que 
a CMO tem pressa em lim-
par a pauta, pois a atual 
composição do colegiado se 
encerra no próximo dia 29.

Recomendação - As con-

tas de 2014 do governo fo-
ram analisadas pelo Tribu-
nal de Contas da União, que 
recomendou ao Congresso 
Nacional a rejeição da ma-
téria, com base em 12 irre-
gularidades. O foco do pa-
recer do TCU está na dívida 

do Tesouro Nacional com 
bancos públicos e o Fundo 
de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS) – as cha-
madas “pedaladas fiscais” 
–, e na edição de decretos 
orçamentários que não te-
riam respeitado a meta de 
superavit primário.

Do ponto de vista jurí-
dico, os dois casos são os 
mais graves, pois são tra-
tados na Lei do Impeach-
ment (1.079/50). O pedido 
de abertura de processo 
contra a Dilma Rousseff, 
apresentado à Câmara dos 
Deputados no ano passado 
e atualmente em análise em 
uma comissão especial, ba-
seia-se nos dois fatos.

Aprovação – Ontem, a 
comissão aprovou a Medi-
da Provisória 702/15, que 
abre crédito extraordinário 
de R$ 37,69 bilhões para os 
ministérios do Trabalho (R$ 
10,99 bilhões); das Cidades 
(R$ 8,99 bilhões); e da Saú-
de (R$ 2,5 bilhões) e para 
pagar encargos financeiros 
da União no valor de R$ R$ 
15,1 bilhões. Estes recursos 
serão usados para cobrir a 
equalização da taxa de ju-
ros em financiamentos do 
BNDES.

O texto recebeu parecer 
favorável do relator, sena-
dor Hélio José (PMDB-DF). 
A MP será analisada agora 
nos plenários da Câmara e 
do Senado.
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PAULO FEIJÓ PEDE 
MAnUtEnçãO DE 
VAGAS nO PROnAtEC  

HEItOR SCHUCH DEFEnDE PRORROGAçãO PARA CADAStRO RURAL
Heitor Schuch (PSB-RS) informou ao Plenário que tramita na Câmara projeto que 

prorroga por mais dois anos a inscrição no Cadastro Ambiental Rural, registro eletrônico 
obrigatório para todos os imóveis a fim de ajudar no desenvolvimento econômico e 

ambiental. Autor do projeto, o deputado argumentou que, só no Rio Grande do Sul, falta 
cadastrar 380 mil famílias, o que é inviável para o prazo atual, que termina em 5 de maio.

SIMãO SESSIM RECLAMA POR  MUDAnçAS nO POLICIAMEntO DO RIO 
Simão Sessim (PP-RJ) voltou a mostrar preocupação com o aumento da violência no 
Rio de Janeiro. Para o deputado, o problema é a falta de uma política que entenda a 

importância do policial para garantir a segurança da população. Segundo ele, é preciso 
acabar com a desigualdade na distribuição do contingente policial no estado.

RAQUEL MUnIZ DEStACA PROGRAMA DE MOBILIDADE URBAnA
Raquel Muniz (PSC-MG) disse que a prefeitura de Montes Claros, em Minas Gerais, 
lançou o Programa Municipal de Mobilidade Urbana. Ao custo de R$ 223 milhões, 

disse a deputada, serão feitas obras de drenagem, recuperação, duplicação, abertura e 
pavimentação de novas ruas, além de modernização da rede de iluminação pública.

Bacelar (PTN-BA) disse 
que o governo federal deve 
definir, em breve, onde 
será instalado o primeiro 
Instituto Tecnológico de 
Energia Renovável do País. 
Ao defender a Bahia como 
sede do laboratório, o 
deputado argumentou que 
o estado possui as melhores 
condições naturais do 
Brasil e é o que tem 
atraído o maior número 
de investimentos. Estão 
previstos, segundo técnicos 
do setor, 28 novos parques 
eólicos na Bahia. 

Caetano (PT-BA) criticou 
a prefeitura de Camaçari, 
na Bahia, pela demissão de 
48 funcionários da “Cidade 
do Saber”, que funciona 
desde 2007. Na tentativa 
de cortar gastos, avaliou o 
deputado, a prefeitura de 
Camaçari pode colocar em 
risco o desenvolvimento 
educacional de toda uma 
geração de crianças da 
região metropolitana de 
Salvador.

CAEtAnO CRItICA 
DEMISSÕES nA 
“CIDADE DO SABER”

BACELAR SUGERE 
A InStALAçãO nA 
BAHIA DE InStItUtO 
tECnOLÓGICO DE 
EnERGIA REnOVáVEL

Fábio Sousa (PSDB-GO), 
ao manifestar preocupação 
com a atual situação 
econômica, cobrou da base 
aliada a criação de uma 
agenda positiva para o 
Brasil. Segundo o deputado, 
o País vive uma das piores 
crises da história, mas o 
governo Dilma Rousseff 
só está preocupado em 
blindar agentes políticos. O 
Supremo Tribunal Federal 
e a Justiça Federal ainda 
analisam a indicação do ex-
presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva para a Casa Civil.

FáBIO SOUSA 
LAMEntA SItUAçãO 
ECOnÔMICA E COBRA 
AGEnDA POSItIVA 
PARA O BRASIL

ANPR

Rogério Santana/GERJ

Paulo Feijó (PR-RJ) 
lembrou que o governo 
federal anunciou, para 
este ano, a criação de 2 
milhões de novas vagas 
no Programa Nacional de 
Acesso ao Ensino Técnico 
e Emprego (Pronatec). O 
deputado disse esperar 
que o Executivo cumpra 
a meta estabelecida para 
não decepcionar os jovens 
que buscam o ensino 
profissionalizante.

RÔMULO GOUVEIA COnDEnA FECHAMEntO DE AGênCIAS DO BB
Rômulo Gouveia (PSD-PB) afirmou que está preocupado com o fechamento de várias 

agências do Banco do Brasil no interior da Paraíba. A justificativa do banco estatal 
sobre a falta de segurança no estado, segundo avaliação do deputado, é inadmissível, 

já que a criminalidade está presente em todo o País.

ARnALDO FARIA DE Sá 
RECUSA REFORMA nA 
PREVIDênCIA SOCIAL

Darcísio Perondi (PMDB-
RS) afirmou que seu 
partido instalou comissão 
de ética para analisar os 
processos que pedem a 
expulsão do deputado e 
agora ministro da Aviação 
Civil, Mauro Lopes. O 
parlamentar explicou que 
Lopes contrariou a decisão 
do PMDB, em convenção 
partidária no início deste 
mês, de não aceitar cargos 
do governo Dilma Rousseff.

DARCíSIO PEROnDI 
AnUnCIA COMISSãO 
DE étICA nO PMDB

Arnaldo Faria de Sá 
(PTB-SP) anunciou ser 
contra a iniciativa da 
Câmara dos Deputados 
de instalar uma comissão 
especial para estudar 
propostas de reforma 
da Previdência Social. 
Segundo o parlamentar, 
em vez de garantir direitos 
e benefícios, uma nova 
reforma só vai trazer mais 
prejuízos para aposentados 
e pensionistas.

“Os brasileiros foram às 
ruas [no último dia 13 
de março] para mostrar 
sua indignação e 
revelar o sentimento de 
mudança política.” 
Deputado Danilo Forte (PSB-CE)

“O ministro Celso de 
Mello, do Supremo, 
lembrou: ninguém 
está acima da lei, e as 
condutas criminosas 
jamais serão toleradas.” 
Deputado Augusto Carvalho (SD-DF)
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Um prazo maior para pa-
gamento das dívidas dos es-
tados com a União deve ser 
votado na próxima terça-fei-
ra (29). O acordo foi acertado 
ontem após reunião dos lí-
deres partidários com os go-
vernadores e o presidente da 
Câmara dos Deputados, Edu-
ardo Cunha.

A proposta (Projeto de 
Lei Complementar 257/16) 
que será votada é resultado 
de um acordo entre os go-
vernos estaduais e federal, 
apresentado pelo ministro da 
Fazenda, Nelson Barbosa. O 
projeto dá mais 20 anos de 
prazo para os estados paga-
rem suas dívidas com a União 
e mais 10 anos no caso das 
dívidas com o Banco Nacio-
nal de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social (BNDES).

Mesmo se a proposta for 
aprovada pelo Congresso, a 
adesão ao acordo de alon-
gamento da dívida caberá 
a cada estado individual-
mente. Se todos aderirem, 
a previsão do Ministério da 
Fazenda é de que R$ 45,5 bi-
lhões deixem de ir para os 
cofres do governo federal.

Vantagem - No entanto, 
o líder do governo na Câma-
ra, José Guimarães (PT-CE), 
avaliou que o acordo é van-
tajoso para a União diante 
da atual perspectiva de nada 

O procurador Marcos 
Grimone sugeriu ontem, em 
audiência da Comissão Par-
lamentar de Inquérito dos 
Crimes Cibernéticos, alte-
rar a legislação para melhor 
tipificar a venda de produtos 
abortivos por meio da inter-
net. Ele se referiu ao artigo 
273 do Código Penal, que 
trata de falsificação e adul-
teração de produto destina-
do a fins terapêuticos ou me-
dicinais.

Esse artigo do Código Pe-
nal prevê penas de reclusão 
de 10 a 15 anos, considera-
das, segundo o procurador, 
muito severas. Antes da Lei 
9.677, de 1998, que definiu a 
punição hoje prevista, as pe-
nas eram mais brandas, va-
riando de 1 a 3 anos.

Grimone ressaltou que o 

Procurador sugere alteração em artigo do Código Penal
Marcos Grimone propôs 
a gradação de condutas 
e previsão expressa, 
no Código Penal, do 
crime de venda de 
produto abortivo por 
meio da internet

agravamento da pena gerou 
discussões, até que o Supe-
rior Tribunal de Justiça fir-
mou entendimento de que 
a punição excessiva feria o 
princípio da proporciona-
lidade e, assim, no caso da 
venda de abortivos pela in-
ternet, deveria ser aplicada 

punição menos severa. 
O procurador sugeriu a 

atualização da lei para gra-
dação de condutas e previsão 
expressa do crime praticado 
na internet. “A mera exposi-
ção no ambiente virtual des-
se tipo de produto já deveria 
ter uma punição. Temos uma 

dificuldade de enquadra-
mento porque a lei trabalha 
sempre no ambiente físico, 
pré-internet”, afirmou.

Burocracia - Delegado da 
Polícia Federal, José Augus-
to Versiani ressaltou na au-
diência a grande dificuldade 
da polícia com os provedo-
res e sugeriu que a CPI traba-
lhe para que as informações 
cheguem com mais rapidez, 
diminuindo a burocracia que 
atrasa as investigações. 

Para Versiani, os pro-
vedores não podem impor 
obstáculos às investigações 
brasileiras sobre crimes co-
metidos em território nacio-
nal. Ele propôs a celebração 
de acordos internacionais 
para que os provedores pos-
sam cumprir as leis brasilei-
ras sem que haja repercus-
são nos países de origem.

Sugestões - O deputado 
Flavinho (PSB-SP), que su-
geriu o debate, gostou das 
sugestões. “Foi muito bom, 
porque trouxeram elemen-
tos da experiência que têm 
no combate a esse crime 
virtual.”

Segundo Flavinho, a su-
gestão de mudança no Códi-
go Penal para melhorar a ti-
pificação desses crimes será 
levada à relatoria da CPI.

Alex Ferreira

A CPI discutiu a venda de remédios abortivos por meio da internet

Projeto dá mais prazo para dívidas estaduais
Acordo negociado pelo Ministério da Fazenda com os governadores resultou em proposta que já está em tramitação

Plenário pode analisar 
na próxima terça-feira 
(29) o texto, que prevê 
mais 20 anos para 
pagamento à União

Deputados e governadores discutiram a nova proposta para renegociação das dívidas estaduais, que deve ir a Plenário na próxima terça

receber dos estados. Segun-
do Guimarães, há consenso 
na pressa para se aprovar a 
proposta.

“Nós temos que come-
morar esse grande acordo 
republicano que fortalece, 
enormemente, o pacto fede-
rativo. Essa dívida é um en-
tulho que vem desde 1997: 
não foi feita pelos atuais 
governos, já vem de longe”, 
afirmou o parlamentar.

“É um acordo que forta-
lece a todos. Não há prejuízo 
para a União, já que é uma 
renúncia, mas, ao mesmo 
tempo, são dívidas que são 
impagáveis. Nós vamos pe-
dir a urgência até segunda-
-feira e tentar votar na ter-
ça-feira. Haverá acordo para 
tramitar, votar e aprovar”, 

acrescentou.
Contrapartidas - A pro-

posta também traz algumas 
contrapartidas para os esta-
dos que aderirem ao acordo. 
Entre elas, estão restrições 
a reajustes de servidores es-
taduais e à concessão de no-
vos benefícios fiscais para 
empresas.

Apesar do discurso con-
sensual, o governador do 
Distrito Federal, Rodrigo 
Rollemberg (PSB), admitiu 
algum debate em torno des-
sas contrapartidas.

“Essas contrapartidas se-
rão discutidas na tramitação 
do projeto para os governos 
que queiram aderir às con-
dições do alongamento das 
dívidas. Como existem situa-
ções diferentes para cada es-
tado, isso vai ficar de acordo 
com o interesse de cada es-
tado”, disse.

Com a proposta do Exe-
cutivo, os parlamentares 
devem abrir mão do projeto 
de decreto legislativo (PDC 
315/16) do deputado Espe-
ridião Amin (PP-SC), que 
tentava suspender a aplica-
ção da taxa Selic na correção 
das dívidas dos estados com 
a União.

O governo se opôs à alte-
ração e, diante de impasses e 
polêmicas, a votação da ma-

téria foi adiada várias vezes  
no Plenário da Câmara em 
busca de uma negociação.

Prioridade - Vários go-
vernadores presentes ontem 
à reunião – como Geral-
do Alckmin, de São Paulo, 
e Marconi Perillo, de Goiás 
– elogiaram o acordo com o 
governo federal, sobretudo 
diante da situação crítica das 
contas estaduais.

Eles também se reuni-
ram com o presidente do Se-
nado, Renan Calheiros, para 
pedir prioridade na tramita-
ção desse texto e também na 
votação de uma proposta de 
emenda à Constituição que 
permite o uso de 40% dos 
depósitos judiciais privados 
para o pagamento de preca-
tórios.

J.Batista
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Previ tem melhor situação entre fundos, avaliam deputados

Ministros podem ter favorecido empresas no Carf
Procurador da República responsável por Operação Zelotes diz em CPI que suspeitas atingem ex-integrantes do governo

Antonio Augusto

Frederico Paiva (D) depôs na CPI que é relatada por Bacelar (C) e presidida por Pedro Fernandes

Paiva afirmou que as 
irregularidades no 
Carf começaram a ser 
investigadas no início 
dos anos 90, com a 
Operação Anfíbio, da 
Polícia Federal

O procurador da República 
Frederico Paiva, responsável, 
no Ministério Público, pelas 
investigações da Operação 
Zelotes, disse ontem, em de-
poimento, à CPI do Carf, que 
há suspeitas de envolvimento 
de integrantes e ex-integran-
tes do governo no esquema de 
favorecimento a empresas nos 
julgamentos do Conselho Ad-
ministrativo de Recursos Fis-
cais (Carf) e na aprovação de 
medidas provisórias que de-
ram benefícios fiscais a seto-
res da economia, como o au-
tomobilístico.

Paiva disse, porém, que 
as suspeitas ainda não foram 
comprovadas. Ele citou na 
lista de suspeitos o ex-secre-
tário-geral da Presidência da 
República Gilberto Carvalho, 
os ex-ministros da Casa Ci-
vil Antonio Palocci e Erenice 
Guerra, o ex-ministro das Mi-
nas e Energia Silas Rondeau, 
bem como o filho do ex-presi-
dente Lula, Luís Cláudio Lula 
da Silva.

A Operação Zelotes, defla-
grada pela Polícia Federal, in-
vestiga a existência de um es-
quema de corrupção no Carf, 
órgão do Ministério da Fa-
zenda encarregado de julgar 

recursos de empresas autua-
das pela Receita, e também no 
Congresso, com base em in-
dícios de que teria havido pa-
gamento de propina na apro-
vação de medidas provisórias 
que beneficiaram setores da 
economia com isenções fis-
cais. As suspeitas recaem so-
bre a aprovação de três MPs 
(471/09, 512/10 e 627/13).

Início - Ao responder per-
gunta do deputado Paulo Pi-

menta (PT-RS), Frederico 
Paiva disse que o esquema de 
corrupção no Carf é anterior 
ao governo do PT. Ele disse 
que as irregularidades co-
meçaram a ser investigadas 
no início dos anos 90, com a 
Operação Anfíbio, da PF. 

O procurador criticou o 
modo como o Carf atuava até 
o ano passado, quando foi de-
flagrada a Operação Zelotes, 
e a legislação, que dificulta o 

combate à sonegação fiscal. 
Para ele, a única maneira de 
evitar tráfico de influência e 
corrupção nas decisões do ór-
gão seria acabar com a parida-
de na composição dos conse-
lhos responsáveis por julgar 
reclamações de empresas que 
devem à Receita Federal.

Pagamentos - Ao ser ques-
tionado pelo líder do PPS na 
Câmara, Rubens Bueno (PR), 
Paiva disse que ainda não há 

justificativas para os paga-
mentos recebidos pela em-
presa do filho de Lula. “Não 
conseguimos identificar quais 
serviços foram efetivamente 
prestados por Luís Claudio e 
que justificaram os pagamen-
tos”, disse. 

O escritório de advocacia 
Marcondes e Mautoni é apon-
tado como intermediário do 
pagamento de propina das 
empresas beneficiadas para 
conselheiros do Carf e agentes 
políticos pela Polícia Federal e 
Ministério Público. 

Ao responder pergunta 
do deputado Carlos Sampaio 
(PSDB-SP), o procurador disse 
que há provas de várias reuni-
ões entre Mautoni e Gilberto 
Carvalho. Já Erenice Guerra, 
segundo ele, era frequentado-
ra de uma casa em Brasília que 
seria usada como escritório do 
lobby no Carf.

Luis Macedo

Gueitiro Genso disse que deficit vem de operação com ações

Na avaliação do relator 
da CPI dos Fundos de Pen-
são, deputado Sérgio Sou-
za (PMDB-PR), os proble-
mas encontrados na gestão 
de outros fundos de pensão 
não são evidentes na Previ, 
dos funcionários do Banco do 
Brasil. Para ele, apesar de al-
gumas operações de risco, a 
Previ tem boa governança e 
grande parte da perda de pa-
trimônio registrada em 2015 
se deve a fatores de mercado.

“Podemos inclusive apro-
veitar a expertise da Previ 
para recuperar os outros fun-
dos, porque quando um de-
les perde dinheiro, uma par-
te  sai dos nossos impostos, é 
dinheiro público”, disse.

O presidente da Previ, 
Gueitiro Matsuo Genso, dis-
se que o tipo de gestão feita 
pela instituição leva a uma 
baixa ingerência em seus in-
vestimentos. Segundo ele, as 

áreas técnicas apontam in-
vestimentos e isso está sob 
responsabilidade de direto-
res que são eleitos pelos be-
neficiários. “Eles levam aos 
outros diretores, e o comitê 
gestor decide por consenso, 
nunca foi usado o voto de mi-
nerva, que cabe ao presiden-
te, para decidir sobre inves-
timentos”, disse. 

Melhorias - Ainda assim, o 
presidente da CPI, deputado 
Efraim Filho (DEM-PB), dis-
se que alguns investimen-
tos poderiam ser melhores. 
Principalmente a participa-
ção dos fundos na Invepar, 
empresa de concessões de 
infraestrutura de transpor-
tes, como rodovias, metrôs e 
aeroportos. “O preço da con-
cessão foi muito alto, e isso 
gera uma margem de lucro 
muito pequena, o que difi-
culta o retorno dos investi-
mentos”, disse.

Genso, que atualmente 
é presidente do conselho de 
acionistas da Invepar, defen-
deu o aporte e disse que o 
custo de investimento dessa 
natureza nos primeiros anos 
é alto, mas que a operação de 
longo prazo é muito rentá-
vel, e esse deve ser o foco dos 

fundos de pensão. Além da 
Previ, são acionistas da Inve-
par a Petros (fundo de pen-
são da Petrobras) e a Funcef 
(dos funcionários da Caixa 
Econômica Federal). 

Deficit - Na audiência pú-
blica Genso também deba-
teu o déficit significativo da 

Previ em 2015, com perda de 
R$ 16 bilhões. Segundo ele, 
o mercado de ações foi res-
ponsável pela perda de valor 
muito elevado de ativos de 
empresas brasileiras. A Pre-
vi perdeu R$ 13 bilhões ape-
nas com a desvalorização 
das ações do Banco do Bra-
sil, Vale, Petrobras, Bradesco 
e Neoenergia, uma empresa 
de geração e distribuição do 
setor elétrico que atua prin-
cipalmente no Nordeste. 

Sérgio Souza questio-
nou, por exemplo, que ou-
tros fundos que também 
têm participação na Vale 
façam avaliações diferentes 
do valor da empresa. A de-
pender da avaliação, a per-
da é maior ou menor. Gen-
so explicou que a avaliação 
da Previ é feita por bancos 
independentes de primei-
ra linha, com metodologias 
semelhantes todos os anos.


