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A emenda também torna solidária a responsabili-
dade da contratante em relação às obrigações tra-
balhistas e previdenciárias devidas pela contratada. 
Nesse tipo de responsabilidade, o trabalhador pode 

processar tanto a contratada quanto a contratan-
te. Outra emenda estende os direitos previstos no 
projeto aos terceirizados da administração direta e 
indireta. O texto vai ao Senado. | 3

Plenário conclui votação 
de projeto da terceirização
Emenda aprovada estende a terceirização para atividade-fim no setor privado

Sindicato prevê 40 mil demissões em 
quatro meses se a Petrobras não retomar 
investimentos na construção de sondas 
e navios-plataforma.

CRISE NO 
SETOR NAVAL

Navio-plataforma que presta serviços 
à Petrobras no litoral do Espírito Santo

| 7

Comissão proíbe 
mensalidade por 
ponto extra de TV

| 4 | 2 | 3

Pena de menor provoca 
polêmica em Plenário

 Marinha do Brasil

| 5
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Em defesa do livro
Lançamento da Frente Parla-
mentar Mista em Defesa do 
Livro, da Leitura e da Biblio-
teca. É convidado o ministro 
Juca Ferreira. Restaurante do 
anexo IV, 10º andar, 8h30 

CPI da Petrobras 
Reunião da CPI para ouvir 
o presidente da Setal Enge-
nharia e Executivo da Toyo 
Setal Empreendimentos 

A Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania 
(CCJ) aprovou o Projeto de 
Lei 1781/99, do deputado 
Jovair Arantes (PTB-GO), 
que anistia os servidores 
públicos federais que par-
ticiparam de greves desde 5 
de outubro de 1988, data de 
publicação da Constituição.

Como foi aprovado 
em caráter conclusivo, o tex-
to não precisará passar pelo 
Plenário da Câmara, exceto 
se houver recurso. A propos-
ta ainda será analisada pelos 
senadores.

Conforme o projeto,  se-
rão canceladas todas as san-
ções administrativas, que re-
percutem negativamente na 
ficha funcional do servidor, 
como faltas ao serviço. Os 
efeitos, porém, não terão re-
troatividade pecuniária (di-
nheiro). O relator na CCJ, de-
putado Arnaldo Faria de Sá 
(PTB-SP), defendeu a cons-
titucionalidade da matéria.

Câmara aprova anistia a servidores grevistas
Pelo texto, serão canceladas as sanções administrativas aplicadas a grevistas a partir da Constituição de 1988

A falta de uma regulamentação do direito de greve prejudica os servidores, diz autor do projeto 

De acordo com Jovair 
Arantes, a falta de uma re-
gulamentação do direito de 
greve prejudica os servido-
res. “Para os trabalhadores 
da iniciativa privada, a gre-
ve é um direito natural, en-
quanto para os servidores 

não passa de concessão ‘ge-
nerosa’ do legislador”, afir-
mou.

Arantes argumentou 
ainda que a falta de uma 
norma para o serviço públi-
co dificulta os movimentos 
reivindicatórios, já que o 

próprio Supremo Tribunal 
Federal (STF) se manifes-
tou contra o direito de greve 
dos servidores devido à falta 
de uma regulamentação. “É 
a partir desse quadro que a 
aprovação do projeto permi-
te, pelo menos, que os servi-

dores não sejam ainda mais 
castigados por força da inér-
cia presidencial”, ressaltou. 
A iniciativa do projeto sobre 
a regulamentação do direito 
de greve é privativa da Pre-
sidência da República.

Faltas - A participação 
em movimento reivindica-
tório inclui a paralisação do 
trabalho, o esforço de con-
vencimento por meios pa-
cíficos, o comparecimento 
a assembleias sindicais, o 
descumprimento de ordem 
escrita ou verbal dada no pe-
ríodo da greve e outras for-
mas de manifestação efeti-
vadas sem emprego de meios 
violentos.

A falta ao serviço atrasa o 
exercício de direitos dos ser-
vidores, como aposentado-
ria, contagem de tempo para 
licença sem vencimentos e 
outras. A regra do projeto 
não será aplicada a servido-
res anistiados em decorrên-
cia de outras leis específicas.

Ltda., Augusto Mendonça 
Neto. Plenário 2, 9h30 

Pacto federativo 
A Comissão Especial do Pac-
to Federativo debate o tema 
com juristas e representan-
tes de estados. Plenário 11, 
9h30
 
Benefícios para pescadores 
A Comissão de Integração 
Nacional, Desenvolvimento 
Regional e da Amazônia re-
aliza audiência sobre  bene-
ficio para pescadores e a MP 
665/14. É convidado para o 
debate o ministro da Previ-

dência, Carlos Gabas. Plená-
rio 12, 9h30 

Energia na Amazônia
A Comissão de Minas e Ener-
gia faz audiência pública so-
bre a suspensão da implanta-
ção da linha de transmissão 
de energia entre as cidades 
de  Manaus (AM) e Boa Vista 
(RR). Plenário 14, 9h30
 
São Francisco 
A comissão externa sobre 
Transposição do Rio São 
Francisco debate o tema 
com especialistas. Plenário 
15, 9h30

 Jovens negros
A CPI sobre Violência con-
tra Jovens Negros e Pobres 
ouve pesquisadores. Plená-
rio 9, 9h30 

Áreas protegidas
A Comissão de Meio Am-
biente e Desenvolvimento 
Sustentável debate o futu-
ro das áreas protegidas no 
Brasil. Plenário 8, 10h 

Pregão eletrônico
A Comissão de Finanças e 
Tributação faz audiência 
sobre o uso de software de 
remessa automática de pro-

postas em pregão eletrônico. 
Plenário 4, 10h 

Debates estratégicos 
O Centro de Estudos e De-
bates Estratégicos (Cedes) 
promove a primeira reu-
nião do ano, com partici-
pação do presidente da Câ-
mara, Eduardo Cunha. Sala 
de Reuniões da Mesa Dire-
tora, 10h

Oswaldo Corneti fotos públicas
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ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Gustavo Lima

Confirmada terceirização na atividade-fim
Emenda aprovada torna solidária a responsabilidade da contratante em relação às obrigações devidas pela contratada

Deputados contrários ao projeto manifestam-se no Plenário com carteiras de trabalho

O Plenário da Câmara 
aprovou, por 230 votos a 203, 
emenda do relator do proje-
to de lei sobre terceirização 
(PL 4330/04), deputado Ar-
thur Oliveira Maia (SD-BA), e 
do PMDB, que muda alguns 
pontos do texto. Outra emen-
da aprovada, de autoria do de-
putado Carlos Sampaio (PS-
DB-SP), estende os direitos 
previstos no projeto aos ter-
ceirizados da administração 
direta e indireta.

Além de manter a possibi-
lidade de terceirização da ati-
vidade-fim, a emenda diminui 
de 24 para 12 meses a quaren-
tena que o ex-empregado de 
uma empresa deve cumprir 
para que possa oferecer ser-
viços à mesma empresa no 
âmbito de uma contratada de 
terceirização.

Mudanças dividiram opiniões
Deputados fizeram dis-

cursos favoráveis e contrá-
rios ao PL 4330/04. Alessan-
dro Molon (PT-RJ) disse que 
muitos deputados votaram a 
favor do texto-base e se ar-
rependeram. “Ouvi muitos 
colegas que, após quererem 
regulamentar direitos de ter-
ceirizados, acabaram abrindo 
as porteiras para a terceiri-
zação de todos os 33 milhões 
de trabalhadores com cartei-
ra assinada.”

O líder do governo, depu-
tado José Guimarães (PT-CE), 
afirmou que a emenda piorou 
o texto-base aprovado no dia 
8. “Essa terceirização não é 
para regulamentar, é para 
ampliar total. Essa emenda 
embute a contratação de toda 
e qualquer cooperativa. Isso é 
um retrocesso em relação ao 
que prevê a legislação traba-
lhista.”

Além do PT, a emenda foi 
criticada por deputados de 
PCdoB, PV, PSB, Pros, Psol 
e PDT. “Essa  emenda priori-
za o texto principal, que vai 
abrir a possibilidade da ter-
ceirização para todas as ati-
vidades da empresa”, disse 
Glauber Braga (PSB-RJ). Para 
o líder do Psol, Chico Alen-
car (RJ), a terceirização será 
a relação trabalhista princi-
pal, em detrimento da rela-
ção direta entre empregado 
e empregador.

Já Darcísio Perondi 
(PMDB-RS) afirmou que a 
emenda ajudará o Brasil a 

Por 34 votos a 31, a Co-
missão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania 
(CCJ) aprovou ontem a ad-
missibilidade da Proposta 
de Emenda à Constituição 
(PEC) 299/13, que limita em 
20 o número de ministérios 
que o Poder Executivo pode 
criar e manter (atualmente, 
existem 38).

A PEC deve ser analisa-
da agora por uma comissão 
especial. O presidente da 

Câmara, Eduardo Cunha, 
disse na semana passada 
que essa PEC terá um rit-
mo de tramitação normal. 
A proposta é de autoria de 
Cunha.

O relator da PEC, de-
putado Andre Moura 
(PSC-SE), disse que a CCJ 
acertou ao considerar a pro-
posta constitucional, por-
que uma das atribuições do 
Legislativo é colocar limi-
tes na atuação do Execu-

tivo. “Se considerássemos 
essa medida inconstitucio-
nal, também seria a Lei de 
Responsabilidade Fiscal, 
que é um limite de gastos 
para o Executivo”, disse.

Hoje, compõem o pri-
meiro nível do governo fe-
deral 24 ministérios e nove 
secretarias com status de 
ministérios, além de Ban-
co Central, Advocacia Ge-
ral da União, Controladoria 
Geral da União, Gabinete 

de Segurança Institucional 
da Presidência e Casa Civil. 
Moura calcula em 2,54% 
do Orçamento da União a 
economia com a extinção 
ou fusão de ministérios. 
“Pode parecer pouco, mas 
o governo precisa demons-
trar que vai cortar na pró-
pria carne para fazer eco-
nomia”, disse.

Comissões - A PEC equi-
vale à possibilidade de a 
presidente da República en-

CCJ admite proposta que limita ministérios a 20

A aprovação da emenda 
prejudicou várias outras apre-
sentadas anteriormente.

Tributação - A emenda 
também determina que, nos 
contratos de terceirização não 
sujeitos à retenção na fonte 
de 11% da fatura – prevista 
na Lei 8.212/91 para serviços 
de limpeza ou segurança, por 
exemplo – ou às alíquotas re-
lativas à desoneração da folha 
de pagamentos, a contratante 
será obrigada a reter o equi-
valente a 20% da folha de sa-
lários da contratada, descon-
tando da fatura.

Outra mudança feita pela 
emenda diminui o recolhi-
mento antecipado do Impos-
to de Renda na fonte de 1,5% 
para 1% para empresas de ter-
ceirização dos serviços de lim-
peza, conservação, segurança 

e vigilância.
Em relação à sindicaliza-

ção, fica mantido o trecho do 
texto-base que prevê a filia-
ção dos terceirizados ao mes-
mo sindicato da contratante 
apenas se ambas as empresas 
pertencerem à mesma catego-
ria econômica.

Responsabilidade - A 
emenda torna solidária a res-
ponsabilidade da contratante 
em relação às obrigações tra-
balhistas e previdenciárias 
devidas pela contratada. Nes-
se tipo de responsabilidade, o 
trabalhador pode processar 
tanto a contratada quanto a 
contratante.

Foi aprovado destaque do 
PTB que proibiu a aplicação da 
terceirização às guardas por-
tuárias vinculadas às admi-
nistrações dos portos.

viar uma proposta limitan-
do o número de comissões 
da Câmara, ou os deputados 
quererem limitar o núme-
ro de tribunais, na opinião 
do vice-líder do PT deputa-
do Alessandro Molon (RJ). 
“Não podemos criar nem 
extinguir tribunais, aliás, 
acabamos de aumentar o 
número de comissões para 
23, e vamos limitar o núme-
ro de ministérios?”, ques-
tionou o deputado.

enfrentar a redução do cres-
cimento econômico. “O Bra-
sil precisa enfrentar o de-
semprego que vem chegando, 
precisa de produtividade, es-
pecialização. A terceirização 
ajuda substancialmente.”

O líder do PPS, Rubens 
Bueno (PR), afirmou que a 
emenda é melhor que o tex-
to votado anteriormente por 
garantir a responsabilidade 
solidária em qualquer situ-
ação. Para o líder do DEM, 
Mendonça Filho (PE), o pro-
jeto aumenta a efetividade 
das empresas e preserva os 
direitos dos trabalhadores 
terceirizados.

Segurança - Na avalia-
ção do relator da proposta, 
Arthur Oliveira Maia,  a re-
gulamentação vai promover 
uma melhoria no ambiente 
econômico porque garante 
maior segurança jurídica. “A 
lei dá segurança jurídica à 
relação de trabalho e dá aos 
trabalhadores a garantia dos 
direitos porque a responsabi-
lidade é solidária”, disse.

O relator,  Arthur Oliveira Maia

Gustavo Lima
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“Não adianta só 
endurecer as leis se 
o próprio Estado não 
cumpre as que já 
existem.” 
Deputado Rubens Bueno

Deputados e represen-
tantes do Executivo e do Ju-
diciário não chegaram a um 
consenso ontem, em comis-
são geral na Câmara, sobre 
a necessidade de aumentar 
a punição para adolescentes 
infratores como forma de 
combater a violência e o cri-
me organizado no País.

Originalmente, o debate 
foi convocado para discutir a 
proposta que modifica o Es-
tatuto da Criança e do Ado-
lescente (ECA - Lei 8.069/90) 
para elevar de três a oito 
anos o tempo máximo de 
internação. A medida está 
prevista no substitutivo do 
relator, deputado Carlos 
Sampaio (PSDB-SP), ao Pro-
jeto de Lei 7197/02, do Sena-
do. A discussão, no entanto, 
foi mais ampla e abordou in-
clusive a redução da maiori-
dade penal. 

O líder do PPS, deputa-
do Rubens Bueno (PR), que 
sugeriu a realização da ses-
são, ressaltou que o texto 
de Carlos Sampaio estende-
rá a aplicação das medidas 
socioeducativas nos casos 
mais graves. O substitutivo 
prevê que o adolescente que 
comete infração equivalen-
te a crime hediondo ou atua 
em ações de quadrilha, ban-
do ou no crime organizado 
fique internado por até oito 
anos, sendo 26 anos a idade 
máxima de permanência. 
Atualmente, a punição má-
xima prevista no ECA é de 
três anos de internação.

Formação - Rubens Bue-

Em audiência pública na 
Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) da Violência 
Contra Jovens Negros e Po-
bres, o diretor-executivo da 
Anistia Internacional, Átila 
Roque, sugeriu que o gover-
no elabore uma política de 
redução de homicídios.

Segundo ele, é muito im-
portante que o País estabe-
leça metas para a redução 
efetiva de homicídios, “por-
que a polícia é algoz e vítima 
simultaneamente, pois car-

Segundo a Anistia 
Internacional, cerca 
de 30 mil jovens são 
assassinados por ano no 
Brasil; 70% são negros

Anistia sugere política para a redução de homicídios

rega nas costas a responsa-
bilidade sobre as mortes, en-
quanto está inserida em uma 
cultura de guerra empreen-
dida pela política de segu-
rança pública”. 

Roque defendeu a cria-
ção e o fortalecimento de 

delegacias especializadas em 
homicídios, com policiais in-
dependentes para atuar fora 
de interesses corporativos 
e mais bem equipados para 
garantir que a cena do crime 
seja preservada. Ele apelou 
para que a Câmara aprove o 
Projeto de Lei 4471/12, que 
acaba com os autos de resis-
tência, rejeite a diminuição 
da maioridade penal e resis-
ta à revogação ou ao afrou-
xamento do Estatuto do De-
sarmamento (Lei 10.826/03).

Na opinião do represen-
tante da Anistia, o Brasil 
vive crise sistêmica na segu-
rança pública, que chamou 
de “tragédia civilizacional”. 
Segundo a entidade, cerca de 
30 mil jovens são assassina-
dos por ano no Brasil, dos 
quais 70% são negros.

Próximas atividades - O 
presidente da CPI, Reginal-
do Lopes (PT-MG), explicou 
que entre os próximos pas-
sos da comissão está a visi-
ta aos estados. “Vamos fazer 

diligências, em alguns casos 
emblemáticos. Ir até a essas 
comunidades que foram víti-
mas de violência, para que a 
possamos então ter um pri-
meiro relatório preliminar, 
que eu espero que seja bem 
propositivo.”

A CPI já tem agendadas 
uma série de diligências: no 
Morro do Alemão, no Rio de 
Janeiro, em 4 de maio; em 
Salvador, no dia 11; e na ci-
dade de Cavalcante, interior 
de Goiás, no dia 18 de maio.

Durante a comissão ge-
ral, o deputado Onyx Loren-
zoni (DEM-RS) sugeriu que 
o Brasil adote o conceito de 
emancipação para fins pe-
nais. A medida valeria para 
adolescentes que cometes-
sem infrações equivalen-
tes a crimes hediondos, sem 
que fosse necessário reduzir 
a maioridade penal. 

“Um criminoso de 16 
anos seria emancipado e jul-
gado como adulto, mas fica-
ria em um estabelecimento 
diferenciado até completar 
18 anos”, explicou.

“Bandido escolhe ser 
bandido. Não me venham 
com a conversa de que o 
problema é o meio social. 
Quero saber se é correto o 
jovem que estupra a filha de 
alguém ter medida socioedu-
cativa de seis meses”, com-
pletou Lorenzoni.

Autoria - Um dos inte-
grantes da  comissão espe-
cial que analisa a redução 
da maioridade penal, o de-
putado Silas Freire (PR-PI) 
se disse contrário à ida de 
adolescentes que roubam, 
por exemplo, um celular para 
penitenciárias comuns.  Mas 
defendeu a punição daque-
les que cometem crimes mais 
graves e ou que assumem a 
autoria em favor de adulto.

“Houve cinco assaltos 
a mão armada em São Rai-
mundo Nonato (PI), um de-
les culminou com o assas-
sinato de um empresário. 
Foram detidos dois maiores 
e um menor, que assumiu in-
teiramente o crime. É a in-
dústria de assumir o crime”, 
relatou o parlamentar.

Punição para menores infratores 
provoca controvérsia em debate

Parlamentares 
defendem prisão 
em casos graves

Comissão geral analisou proposta de mudanças no Estatuto da Criança e do Adolescente

no destacou como inovação 
do relator a inclusão na pro-
posta da possibilidade de ha-
ver perdão de parte da pena 
caso o jovem estude ou par-
ticipe de atividades de for-
mação técnico-profissional. 

O deputado do PPS, en-
tretanto, entende que a úni-
ca saída possível para a re-
dução das infrações juvenis é 
a atuação eficaz em diversas 
frentes, como a educacional, 
a econômica e a social. “O 
estatuto já prevê seis medi-
das educativas: advertência, 
obrigação de reparar o dano, 
prestação de serviços à co-
munidade, liberdade assisti-

da, semiliberdade e interna-
ção. Ou seja, não adianta só 
endurecer as leis se o próprio 
Estado não cumpre as que já 
existem.”

Prudência - Ao defender 
a ideia de abordagem sistê-
mica e integral, voltada à 
educação e não à punição, o 
ministro da Secretaria de Di-
reitos Humanos, Pepe Var-
gas, recomendou cuidado na 
análise da proposta. “A in-
ternação tem que ser de ca-
ráter excepcional e rapida-
mente aplicada para que não 
passe ideia de impunidade”, 
disse.

Vargas pediu ainda aten-

ção à questão dos crimes he-
diondos, a fim de que jovens 
que pratiquem atos infra-
cionais ligados ao tráfico de 
drogas, por exemplo, não se 
incluam como praticantes de 
crimes hediondos. Por outro 
lado, considerou importante 
a inclusão de dispositivo que 
prevê perdão ao adolescente 
que estudar.

Proporcionalidade - O 
ministro do Superior Tribu-
nal de Justiça (STJ) Sérgio 
Luiz Kukina salientou que 
a grande maioria dos homi-
cídios qualificados no Brasil 
acaba sendo punida efetiva-
mente com reclusão inferior 
a três anos. “Com a possibili-
dade de progressão da pena, 
em muitos casos, o adulto 
preso e condenado a 12 anos 
consegue liberdade provisó-
ria após cumprir 1/6 da pena, 
ou seja, 2 anos”, disse Kuki-
na. “Aí dizem que três anos 
é pouco. Ora, três anos para 
um garoto que tem 12 anos é 
a quarta parte da vida dele”, 
acrescentou.

Desembargador do Tri-
bunal de Justiça de Roraima 
(TJ-RR), Mauro Campello 
também se mostrou contrá-
rio à proposta. “[A pena de] 
três anos é razoável, pro-
porcional. Agora, precisa-
mos pensar sobre a correta 
aplicação das medidas socio-
educativas e se os jovens que 
já estão cumprindo as me-
didas, ao atingirem a maio-
ridade, devem passar para 
outra unidade, com outra 
proposta de ressocialização.”

“A internação tem 
que ser excepcional e 
rapidamente aplicada 
para que não passe 
ideia de impunidade.” 
Ministro Pepe Vargas

Fotos: Gabriela Korossy
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Mensalidade sobre ponto extra de
TV por assinatura pode ser proibida

23 de abril de 2015

Comissão
aprova acordo 
que coordena 
concorrência

MERCOSUL

A Comissão de Defesa do 
Consumidor aprovou propos-
ta que impede as operadoras 
de TV a cabo de cobrarem 
mensalidade por disponibi-
lizarem a programação con-
tratada em pontos extras da 
residência do assinante.

Pelo texto aprovado, além 
da mensalidade e dos servi-
ços relacionados ao ponto 
principal, a prestadora po-
derá cobrar apenas pelos se-
guintes serviços relacionados 
ao ponto-extra: instalação; 
reparo da rede interna ou dos 
conversores/decodificadores 
de sinal; venda ou locação 
desses aparelhos; ou licencia-
mento de softwares necessá-
rios à recepção da programa-
ção e proteção do sinal.

Foi aprovado um substitu-
tivo do relator, deputado José 
Carlos Araújo (PSD-BA), para 
o Projeto de Lei 6590/06, do 
deputado Paulo Pimenta (PT- 
RS), que impede as empresas 
de TV a cabo de cobrar pelos 
pontos adicionais de recep-

A operadora poderá cobrar apenas por serviços relacionados ao ponto-extra, como instalação e reparo

A Comissão de Defesa do 
Consumidor aprovou proje-
to (PL 5929/13) que obriga 
as concessionárias de servi-
ços públicos, como água, luz 
e telefone, a divulgarem na 
internet e em outros meios 
as informações relativas ao 
aumento nas tarifas.

A proposta, de autoria 
do deputado Vander Lou-
bet (PT-MS), altera a Lei das 
Concessões de Serviços Pú-
blicos e a Lei Geral de Tele-
comunicações.

Melhoria - O relator na 
comissão, deputado Marcio 
Marinho (PRB-BA), lembrou 
que o consumidor tem direi-
to à informação e, com a al-
teração na lei, ficará sabendo 
quanto e por que vai pagar 
a mais. “A população hoje 
acaba se deparando inespe-
radamente com o aumento 
de tarifa de empresas con-
cessionárias e permissioná-
rias e não sabe por que e qual 
é o ganho, qual é o proveito. 
Subentende-se que quando 

A Comissão de Desenvol-
vimento Econômico aprovou 
o acordo para coordenação 
das políticas de concorrên-
cia comercial no âmbito do 
Mercosul.

O objetivo do Projeto de 
Decreto Legislativo 7/15 é 
evitar práticas anticompeti-
tivas e de concentração eco-
nômica, por meio de consul-
tas mútuas, que devem ser 
respondidas em no máximo 
90 dias pela autoridade de 
concorrência do país.

O texto faz a ressalva de 
que a consulta não interfere 
na autonomia das autorida-
des domésticas em política 
comercial. No Brasil, essas 
consultas serão dirigidas ao 
Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica (Cade), à 
Secretaria de Acompanha-
mento Econômico do Minis-
tério da Fazenda e à Secreta-
ria de Direito Econômico do 
Ministério da Justiça.

Diante de políticas co-
merciais polêmicas, o acor-
do estabelece a coordenação 
entre os países, para esclare-
cer possível controvérsia so-
bre a aplicação da lei de livre 
concorrência. Ainda assim, 
será mantida a independên-
cia do país para decidir se a 
conduta é compatível com a 
lei doméstica.

Integração leve - Relator 
na comissão, Walter Ihoshi 
(PSD-SP) disse que a medi-
da incorpora um modelo de 
integração “mais leve”, me-
lhor ajustada ao atual nível 
de integração das economias 
da região. “É difícil compa-
rar o Mercosul (em estágio 
de união aduaneira imper-
feita) com a União Europeia, 
em que existe uma comissão 
para analisar atos de concen-
tração e condutas que envol-
vam mais que um país, dei-
xando espaço bem menor às 
autoridades de concorrência 
nacional”, disse.

Tramitação - O proje-
to, que tramita em regi-
me de urgência, ainda será 
analisado pelas comissões de 
Relações Exteriores e de De-
fesa Nacional; e de Consti-
tuição e Justiça e de Cidada-
nia. Em seguida, será votada 
pelo Plenário. 

ção nas residências.
Araújo acolheu o texto 

já  aprovado  pela Comissão 
de Desenvolvimento Econô-
mico, mas optou por uma 
nova redação para que as 
alterações propostas sejam 
feitas na Lei 12.485/11, que 

“dispõe sobre a comunicação 
audiovisual de acesso condi-
cionado”, em vez de alterar 
a Lei 8.977/95 (Lei da TV a 
Cabo).

Para José Carlos Araújo, a 
Lei 12.485/11 é mais recente 
e definiu um marco regulató-

rio para o setor de televisão 
por assinatura e audiovisual 
no Brasil.

Tramitação - O proje-
to ainda será analisado pela 
Comissão de Constituição e 
Justiça. Depois, segue para o 
Plenário.

CONSUMIDOR

O consumidor terá as informações antes de os aumentos ocorrerem

Dados de aumento de tarifas deverão ser públicos

se tem o aumento de alguma 
coisa os serviços vão melho-
rar”, disse. 

Loubet lembra que a Câ-
mara já aprovou em 2013 o 

PL 3546/12, que determina 
ao poder público a divulga-
ção dos dados sobre reajus-
tes e revisões das tarifas dos 
serviços de transporte públi-

co coletivos. No entanto, os 
demais serviços públicos ex-
plorados em regime de con-
cessão ou permissão não fo-
ram alcançados pela medida, 
o que o motivou a apresentar 
uma proposta ampliando o 
alcance da exigência.

O gerente técnico do Ins-
tituto Brasileiro de Defesa 
do Consumidor (Idec) Car-
los Thadeu de Oliveira dis-
se que a proposta vai fazer 
com que o consumidor não 
se sinta lesado ao ser surpre-
endido por um aumento de 
tarifa. Ele destacou que as 
agências reguladoras já fa-
zem consultas e audiências 
públicas para explicar os au-
mentos. “Não é tanto pela 
falta de divulgação, muitas 
vezes a divulgação é em cima 
da hora, com pouco prazo e o 
debate é muito técnico.”

Tramitação - O projeto 
ainda vai ser analisado pelas 
comissões de Trabalho e de 
Constituição e Justiça, antes 
de ser votado pelo Plenário.

O projeto ainda será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e depois pelo Plenário
Blogspot

Blogspot
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Segundo proposta aprovada, a metodologia para o cálculo do indicador deverá ser discutida com a sociedade

PIB Verde deve avaliar patrimônio ecológico
A Comissão de Constitui-

ção e Justiça e de Cidadania 
da Câmara aprovou, em ca-
ráter conclusivo, proposta 
que determina que o Insti-
tuto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), respon-
sável pelo cálculo do Produto 
Interno Bruto (PIB), divul-
gue também o PIB Verde, em 
cujo cálculo será considera-
do o patrimônio ecológico, 
além dos critérios e dados 
econômicos e sociais tradi-
cionalmente utilizados.

A medida está prevista 
no Projeto de Lei 2900/11, 
do deputado Otavio Leite 
(PSDB-RJ). O projeto segue 
para análise do Senado, caso 
não haja recurso para vota-
ção pelo Plenário da Câmara.

O parecer do relator na 
CCJ, deputado Felipe Maia 
(DEM-RN), foi favorável à 
proposta e às emendas da 
Comissão de Meio Ambien-
te e Desenvolvimento Sus-
tentável. “Recentes estudos 
fazem crer que, sem consi-
derar o papel fundamental 
da natureza para a produção 

O PIB Verde é um indicador de crescimento econômico que leva em conta os custos ambientais

de bens e serviços, o PIB não 
retrata a verdadeira riqueza 
do País”, disse Maia.

Emendas - Uma das 
emendas da Comissão de 
Meio Ambiente retira do tex-

to a obrigação de divulgação 
anual do PIB Verde. Outra 
emenda estabelece que a me-
todologia para o cálculo do 
PIB Verde seja amplamente 
discutida com a sociedade e 

as instituições públicas, in-
cluindo o Congresso Nacio-
nal, antes de o índice ser ofi-
cialmente adotado no Brasil.

Ainda conforme o texto 
aprovado, o cálculo do PIB 

Verde deverá levar em con-
sideração as iniciativas na-
cionais e internacionais se-
melhantes, em especial o 
Índice de Riqueza Inclusiva 
(IRI), elaborado pela Orga-
nização das Nações Unidas 
(ONU), objetivando sua fu-
tura convergência com ín-
dices adotados em outros 
países e permitindo sua 
aplicação e comparabilida-
de, como ocorre com o PIB.

Origem do indicador - O 
PIB Verde é um indicador de 
crescimento econômico que 
leva em conta as consequ-
ências ambientais do cres-
cimento econômico medido 
pelo PIB padrão, ou seja, os 
custos ambientais. Em 2004, 
o primeiro-ministro chinês, 
Wen Jiabao, anunciou o uso 
do PIB Verde como um indi-
cador econômico para seu 
país. O primeiro relatório foi 
publicado em 2006.

Em 2012, a ONU aprovou 
uma padronização metodo-
lógica do sistema de cálculo 
dos recursos ambientais dos 
países. 

Manoel Junior: brasileiro está com medo

 DISCURSOS

Manoel Junior afirma que há insegurança em 
as áreas política, administrativa e econômica 

Em discurso no Plenário, o depu-
tado Manoel Junior (PMDB-PB) disse 
que o Brasil passa por um momento 
delicado e, para entendê-lo, é neces-
sário fazer uma análise econômica, 
política e social. Segundo ele, as cri-
ses são profundas, mas podem ser 
resolvidas com trabalho, empenho 
político, além da capacidade e dis-
posição para o diálogo.

“O que tenho escutado são la-
mentações quanto ao rumo que o 
Brasil tomou e a profunda insegu-
rança em relação ao cenário políti-
co, administrativo e econômico. No 
fundo, apesar da perseverança e do 
otimismo que sempre o marcaram, o 
brasileiro está com medo”, avaliou o 
deputado.

Manoel Junior disse que, segundo 
os especialistas da área, a realidade 
da economia brasileira não demons-
tra bons índices para o desenvolvi-
mento do País. De acordo com ele, 
grande parte dos problemas poderia 
ter sido evitada, pois se trata de uma 
crise anunciada.

“O fato de estarmos entrando em 
recessão é apenas o cume de uma 
escalada que começou há bastante 

tempo, já que o Produto Interno Bru-
to vinha subindo de modo tímido e, 
portanto, muito aquém das nossas 
necessidades”, explicou o deputado 
avaliando o total de riquezas produ-
zidas pelo Brasil no período de 2011 
a 2013.

Para Manoel Junior, o Brasil é re-
tardatário entre as economias emer-
gentes, especialmente os Brics e em 
comparação com outras nações la-
tino-americanas. “A opinião quase 
unânime dos economistas e empre-
sários é de que teremos uma queda 
significativa na atividade econômica 
neste ano”, lamentou.

César Halum: Tocantins tem a energia mais 
cara, apesar de ser o 25º em arrecadação

O deputado César Halum (PRB-
-TO) criticou os critérios de definição 
da conta de energia no Brasil, pelos 
quais o custo de operação e manu-
tenção das redes é dividido pelo nú-
mero de usuários do estado. Segundo 
Halum, esse modelo prejudica o de-
senvolvimento do Tocantins, que é 
um dos estados mais pobres do Brasil 
e que, por ter uma baixa densidade 
demográfica, acaba pagando mais do 
que outros mais desenvolvidos.

“O Tocantins é o 25º estado em 
arrecadação do País, mas que tem a 
tarifa de energia mais cara. A energia 
elétrica é fator essencial para o de-
senvolvimento de qualquer região e 
o atual valor cobrado em Tocantins 
afasta o interesse de empresas de in-
vestir em nosso estado.”

O deputado ressaltou que Tocan-
tins, Pará e Rondônia não consomem 
toda a energia que é produzida nes-
sas regiões e acabam exportando o 
restante (85% no caso de Tocantins) 
para outras, o que demonstraria uma 
distorção. Como solução, ele apre-
sentou o PL 1211/15, que acaba com 
o atual rateio dos gastos com energia 
entre os estados. 

“Nós nos sacrificamos, produzi-
mos energia para outros estados e 
a Aneel ainda quer que paguemos a 
conta de termoelétricas que outros 
estão consumindo? Isso é um absur-
do”, avaliou.

Halum destacou ainda a dupli-
cação da rodovia Belém-Brasília, 
que começou a sair do papel em 
2014, mas que, por envolvimento da 
Queiroz Engenharia – responsável 
pela obra – nos processos da Ope-
ração Lava Jato, agora está paralisa-
da. “Essa rodovia foi inaugurada em 
1975 e desde então apenas obras de 
tapa buraco foram realizadas.” 

César Halum: fim do rateio

Wilson Soares / Parnaso

Gustavo Lima Gustavo Lima
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Deputados, sindicalistas e o prefeito de Jacuí participaram da audiência que debateu os prejuízos causados por obras paralisadas

A Comissão Parlamentar 
de Inquérito (CPI) da Petro-
bras ouve hoje o empresário 
Augusto Mendonça Neto, 
presidente da Setal Engenha-
ria e executivo da Toyo Setal 
Empreendimentos Ltda. 

Em depoimento de de-
lação premiada durante as 
investigações da Operação 
Lava Jato, Mendonça Neto 
disse que pagou entre R$ 50 
milhões e R$ 60 milhões de 
propina ao ex-diretor de Ser-
viços da Petrobras Renato 
Duque entre 2008 e 2011.

As empresas do grupo dele 
foram contratadas para reali-
zar obras nas refinarias Pre-
sidente Vargas, no Paraná, e 
Paulínia, em São Paulo.

Debate sobre a Lava Jato aponta 
risco de desemprego no setor naval
De acordo com presidente de sindicato, demissões podem chegar a 40 mil de janeiro a abril

Audiência pública con-
junta das comissões de Fis-
calização Financeira e Con-
trole; e de Desenvolvimento 
Econômico, Indústria e Co-
mércio apontou o risco de 40 
mil demissões nos próximos 
quatro meses, apenas no se-
tor de construção naval, se 
a Petrobras não retomar os 
investimentos. A audiência 
foi convocada para discutir 
os impactos e os efeitos da 
Operação Lava Jato na eco-
nomia e no índice de empre-
go do Brasil. 

O dado foi apresentado 
pelo presidente do Sindicato 
das Indústrias da Constru-
ção Naval (Sinaval), Arioval-

do Rocha, e corresponde ao 
número de empregos gerados 
por apenas uma das empre-
sas contratadas pela Petro-
bras, Sete Brasil, investigada 
pela Polícia Federal. “A Sete 
Brasil deixou de pagar 1,5 bi-
lhão de dólares aos estaleiros 
que contratou para construir 
sondas de exploração”, disse.

Segundo o ex-gerente de 
Tecnologia da Petrobras Pe-
dro Barusco, houve pagamen-
to de propina a diretores da 
Petrobras nos contratos de 
construção de 28 sondas de 
perfuração.  Estes contratos 
seriam financiados parcial-
mente pelo Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econô-

mico e Social (BNDES), que 
autorizou empréstimo de R$ 
8,8 bilhões, dinheiro que não 
saiu em função da Operação 
Lava Jato.

Competitividade - Para 
se ter ideia do impacto des-
ses contratos para a indústria 
naval brasileira, as sondas 
que estão sendo construídas 
pela Sete Brasil correspondem 
a mais da metade dos 70 mil 
empregos de toda a indústria 
naval do País, que somam 324 
obras, segundo o presidente 
do Sinaval. 

Rocha ressaltou ainda ou-
tro efeito da paralisação de 
contratos da Petrobras: o re-
trocesso na nacionalização 

de equipamentos navais vol-
tados para a exploração de pe-
tróleo e gás, que começou em 
2003. “Estamos competindo 
com Cingapura e China, onde 
os custos de mão de obra são 
20% menores”, disse.

Perda de vagas - De acor-
do com estudo elaborado pelo 
Grupo de Economia & Solu-
ções Ambientais da Funda-
ção Getúlio Vargas (FGV), 
a diminuição das atividades 
da Petrobras em decorrência 
das investigações sobre cor-
rupção na estatal pode reti-
rar R$ 87 bilhões da economia 
do País em 2015 e provocar a 
perda de mais de 1 milhão de 
vagas de trabalho.

Prefeito lista prejuízos em municípios gaúchos
O prefeito de São Jero-

nimo (RS), Marcelo Luiz 
Schreinert, que participou da 
audiência pública conjunta, 
exemplificou os efeitos da pa-
ralisação de obras da Petro-
bras nos municípios que se-
diam empresas contratadas. 
São Jerônimo é um dos 11 
municípios da região do rio 
Jacuí, onde foi erguido um 
pólo naval. No final de 2014, 
a decisão da Petrobras de res-
cindir o contrato com uma 
das empresas investigadas, 
a Iesa Óleo e Gás, provocou 
a demissão de cerca de mil 
trabalhadores na cidade, sem 
contar os efeitos indiretos.

A empresa tinha sido 
contratada para produzir 
módulos de plataformas de 

petróleo na fábrica de Char-
queadas, em um contra-
to de R$ 1,3 bilhão. Segun-
do Schreinert, o impacto da 
suspensão do contrato teve 
outras consequências. “Fize-
mos investimentos em qua-
lificação de mão de obra, no 
transporte coletivo e na saú-
de. Veio toda essa estrutura e 
nós apostamos”, disse. 

Ele deu o exemplo de efei-
tos indiretos, como o fecha-
mento do restaurante que 
fornecia comida para os fun-
cionários da Iesa, da empresa 
que alugava 60 ônibus para 
transportar os funcionários, 
sem contar aluguéis que dei-
xaram de ser pagos.

O prefeito disse, porém, 
que a culpa não é apenas das 

irregularidades detectadas 
pela Lava Jato. Segundo ele, 
a Iesa já vinha enfrentando 
problemas financeiros em 
função do aumento das exi-
gências da Petrobras na cons-
trução dos módulos, sem o 
correspondente aumento dos 
valores do contrato.

Proteção - Deputados e 
debatedores argumentaram 
que as empresas não podem 
ser penalizadas em razão da 
prática de crimes dos diri-
gentes. O chefe de Relações 
Institucionais da Federação 
das Indústrias do Estado do 
Rio de Janeiro, Márcio For-
tes, cobrou mudanças na Lei 
Anticorrupção para que os 
acordos de leniência, espécie 
de acordo de delação premia-

da feita por empresas, sejam 
aplicados.

Para o deputado Valte-
nir Pereira (Pros-MT), au-
tor do requerimento da au-
diência, é preciso separar 
a punição às pessoas físi-
cas da punição às empresas. 
“Há um vácuo decorrente 
da Lava Jato e obras parali-
sadas já na metade,” disse. 
Presidente da Comissão de 
Fiscalização e Controle, Vi-
cente Candido (PT-SP), pro-
pôs a revisão do Regime Di-
ferenciado de Contratações 
(RDC), usado pela Petrobras 
no lugar da Lei de Licitações. 
“O RDC permite a contrata-
ção sem projeto básico e é 
uma das causas das irregu-
laridades descobertas.”

CPI ouve 
empresário 
que diz ter 
pago propina 

Seu depoimento na CPI 
estava inicialmente marca-
do para o último dia 14, mas 
Mendonça Neto teve que 
comparecer a uma audiência 
na Justiça e a reunião para 
ouvi-lo na Câmara foi re-
marcada para esta semana. 
Ele foi convocado atendendo 
a requerimentos dos deputa-
dos Efraim Filho (DEM-PB), 
Onyx Lorenzoni (DEM-RS), 
Edmilson Rodrigues (Psol-
-PA), Ivan Valente (Psol-SP) 
e Valmir Prascidelli (PT-SP).

Depois de Mendonça 
Neto, o próximo depoimento 
à CPI será o do ex-diretor de 
Abastecimento da Petrobras 
Paulo Roberto Costa, no dia 
5 de maio.

Viagem a Curitiba - Ama-
nhã, sete deputados da CPI 
vão a Curitiba para se encon-
trar com o juiz Sérgio Moro, 
da 13ª Vara Federal, onde 
correm os inquéritos da Lava 
Jato que não envolvem polí-
ticos. Os parlamentares que-
rem documentos em poder 
da Justiça que podem ajudar 
as investigações.

O presidente da CPI, depu-
tado Hugo Motta (PMDB-PB), 
considera que os documentos 
que ainda não foram compar-
tilhados com a comissão pelo 
juiz Sérgio Moro são essen-
ciais para a investigação.

Amanhã, deputados 
da CPI vão a Curitiba 
para se encontrar com 
o juiz Sérgio Moro, 
responsável pelo caso 

Lucio Bernardo Jr.
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Presidente vetou dois 
itens: sobre coeficientes 
da Lei Kandir e sobre 
concursos para Receita 
Federal e Banco Central

Foi publicada ontem a Lei 
Orçamentária Anual (LOA) 
de 2015 (Lei 13.115/05), san-
cionada pela presidente Dil-
ma Rousseff na segunda-fei-
ra (20), último dia do prazo 
constitucional. Com isso, a 
expectativa se volta para o 
tamanho do contingencia-
mento que será feito pelo 
governo.  O decreto com os 
cortes deve ser anunciado 
até o meio de maio, confor-
me previsão da Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal (LRF – 
Lei Complementar 101/00). 

Por enquanto, vale o de-
creto que reduz em 33% o li-
mite de gastos com despesas 
discricionárias (não obriga-
tórias) de órgãos, secretarias 
e ministérios do Poder Exe-
cutivo. O decreto de janei-
ro sinalizou um aperto ain-
da maior no limite de gastos 
do governo até a aprovação 
do Orçamento. O texto li-
mita as despesas não obri-
gatórias não a 1/12, como 
prevê a Lei de Diretrizes Or-
çamentárias de 2015 (LDO, 
Lei 13.080/15), mas a 1/18 da 
dotação prevista no projeto 
de lei orçamentária de 2015.

Contingenciamento será anunciado até maio
Presidente Dilma sanciona Orçamento para este ano; intenção do governo é buscar superavit de mais R$ 50 bilhões

“A sociedade 
não quer o 
financiamento 
público e reage 
quando se coloca 
mais recursos 
públicos dentro 
dos partidos. A 
sociedade não 
quer isso.”

A presidente Dilma Rous-
seff manteve a triplicação do 
valor destinado ao Fundo 
Partidário, conforme altera-
ção aprovada pelo Congresso 
em março. Mas segundo o vi-
ce-presidente, Michel Temer, 
o fundo poderá ser um dos 
itens contingenciados.

O Fundo Partidário pas-
sou de R$ 289,6 milhões (do-
tação inicial prevista no pro-
jeto) para R$ 867,6 milhões. 
Em 2014, o montante distri-
buído entre as legendas foi 
de R$ 371,9 milhões (incluin-
do restos a pagar). 

A decisão de aumentar o 
Fundo Partidário foi tomada 
no momento em que o gover-
no se esforça para conseguir 
R$ 60,6 bilhões, com o con-
gelamento de despesas de 
custeio (R$ 22 bilhões anu-
ais); mudanças nas regras do 
seguro-desemprego (R$ 18 
bilhões); e a expectativa de 
crescimento da arrecadação 
com o aumento de tributos 
(R$ 20,6 bilhões) nas áreas 
de combustíveis, produtos 
importados, cosméticos e 
operações financeiras.

Para o presidente da Câ-
mara, Eduardo Cunha, a re-
ação ao aumento do Fundo 
Partidário sinaliza a posição 
da sociedade contra o finan-
ciamento público exclusivo 
de campanha. “A sociedade 
não quer o financiamento 
público e reage quando se 
coloca mais recursos públi-
cos dentro dos partidos. A 
sociedade não quer isso.”

Emendas - O Orçamento 
para 2015 reserva R$ 12,37 
bilhões para emendas indi-
viduais de deputados e se-
nadores, o maior valor já 
consignado para esse tipo 
de ação na lei orçamentária.

O número inclui os 268 
parlamentares que estrea-
ram no Congresso neste ano 
e poderão direito de apresen-
tar, cada um, R$ 10 milhões 
em emendas; e os que apre-
sentaram emendas durante 
a tramitação do projeto, em 
2014 – estes tiveram direito 
a R$ 16,32 milhões cada.

custeio da máquina pública), 
R$ 83,1 bilhões com investi-
mentos dos órgãos federais 
e R$ 93,3 bilhões com inver-
sões financeiras (gastos com 
aquisição de imóveis e com-
pra de ações para aumento 
de capital de empresa). Com 
juros e encargos da dívi-
da pública, a estimativa de 
gastos é de R$ 225,2 bilhões.

Já o orçamento de inves-
timento das estatais, que en-
tra em uma conta separada, 
prevê gastos de R$ 105,9 bi-
lhões, dos quais R$ 93,7 bi-
lhões serão financiados com 
recursos do caixa das empre-
sas. O restante vem de repas-
ses do Tesouro Nacional ou 
de operações de crédito de 
longo prazo.

Vetos - A presidente ve-
tou dois pontos. O primei-
ro foi a tabela com os coefi-
cientes usados para calcular 
quanto cada estado terá de 
participação nos recursos 
para estimular as exporta-
ções (a chamada Lei Kandir). 
E o segundo é relativo à pre-
visão de concurso para pre-
encher 987 cargos e funções 
vagos no Banco Central (715) 
e na Receita Federal (272).

A tabela tinha sido aco-
lhida pelo relator do Orça-
mento, senador Romero Jucá 
(PMDB-RR), a pedido do 
Conselho Nacional de Po-
lítica Fazendária (Confaz), 
fórum que reúne secretá-
rios estaduais da Fazenda. 
Até o ano passado, os coe-
ficientes vinham na medida 
provisória que o Executivo 
edita anualmente para libe-
rar os recursos da Lei Kandir. 
A LOA 2015 destinou R$ 3,9 
bilhões para a Lei Kandir.

Segundo a mensagem de 
veto, a tabela foi vetada por-
que é “matéria estranha à Lei 
Orçamentária”. O documen-
to afirma que cabe ao Gover-
no Federal decidir sobre os 
repasses da Lei Kandir a par-
tir da análise das contas pú-
blicas. Sobre os cargos públi-
cos, com impacto previsto de 
R$ 151,3 milhões em 2015, o 
Executivo argumentou que a 
medida fere prerrogativa do 
Executivo sobre concursos.

Pela Constituição, o Or-
çamento deveria ter ido para 
a sanção no fim do ano legis-
lativo, ou seja, em 22 de de-
zembro de 2014. No entanto, 
o texto só foi aprovado pelo 
Congresso em 17 de março.

Eduardo Cunha, 
presidente da Câmara

Zeca Ribeiro

Orçamento
eleva Fundo
Partidário

O contingenciamento in-
tegra o ajuste fiscal para ten-
tar alcançar a meta de supe-
ravit primário de R$ 55,279 
bilhões (ou 1% do Produto 
Interno Bruto), depois de ter 
fechado 2014 com um deficit 
primário de R$ 22,48 bilhões 
(R$ 20,47 bilhões do gover-
no central e R$ 2,008 bilhões 
das estatais). Foi o primei-
ro deficit primário apurado 
desde 1997. Para estados e 
municípios, a meta de supe-
ravit primário é de R$ 11,046 
bilhões (0,2% do PIB).

Despesas - De acordo com 
a lei, os orçamentos fiscal e 
da seguridade social, que fi-
nanciam a maior parte das 
ações federais, somam R$ 
2,876 trilhões em despesas. 
Desse valor, R$ 256,8 bilhões 
são gastos com salários de 
servidores públicos, R$ 1,05 
trilhão com as principais 
ações e programas (como 
benefícios previdenciários e 


