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O Plenário concluiu ontem a votação da MP 656/14, 
que faz várias mudanças na legislação tributária, 
como a prorrogação de incentivos fiscais e regras 
para facilitar o crédito consignado na iniciativa pri-

vada. Foi aprovada emenda do deputado Mendonça 
Filho que corrige a tabela do IR Pessoa Física. A ma-
téria precisa ser votada ainda pelo Senado e sancio-
nada pela presidente da República. | 3

Aprovada correção da tabela 
do Imposto de Renda em 6,5%
Matéria foi aprovada como emenda à MP que faz mudanças na legislação tributária

Líderes 
avaliam de 
forma positiva 
ano legislativo

Debatedores
pedem avanço 
no combate 
à corrupção

Deputados 
elevam teto 
salarial para 
R$ 33,7 mil

LEIA ESTA 
EDIÇÃO NO 
CELULAR

As sessões extraordinárias do Plenário começaram no início da tarde de ontem e se estenderam até a noite; ao final, deputados não reeleitos fizeram discursos de despedida

Texto, que vai à sanção 
presidencial, retoma a 
execução obrigatória das 
emendas individuais de 
deputados e senadores ao 
orçamento federal. 

Congresso 
aprova LDO 
com emendas 
impositivas
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Chinaglia e 
Júlio Delgado 
concorrem à 
Presidência 
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relatório prevê 
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Impasse entre base e oposição 
marcou reunião de ontem
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PRESIDÊNCIA DA CÂMARA | Já são três os candidatos; Eduardo Cunha se apresentou para disputa em 2 de dezembro

Chinaglia lança candidatura com apoio de 4 partidos
O deputado Arlindo Chinaglia 

(PT-SP) lançou ontem sua candida-
tura à Presidência da Câmara, com 
o apoio do PCdoB, do Pros e do PDT, 
além do PT. Os quatro partidos con-
tarão com 109 deputados a partir de 
2015. “Sou visto quase como azarão 
se acreditar em tudo que leio, mas 
acho isso precipitado”, disse China-
glia. Ele admitiu, porém, que a arti-
culação em torno da sua candidatura 
começou tardiamente. “A priorida-
de do PT era a aprovação de maté-
rias importantes, e não a disputa do 
ano que vem. Além disso, o PT não 
queria lançar candidatura sozinho”, 
afirmou. Chinaglia acrescentou que 
espera uma disputa “limpa, honesta 
e democrática.”

Negociações - O deputado dis- Chinaglia disse que iniciou negociações de apoio à candidatura com 10 partidos

Julio Delgado lança candidatura apoiada pela oposição
O deputado Júlio Delgado (PSB- 

MG) lançou ontem sua candidatu-
ra à Presidência da Câmara, com o 
apoio de PSDB, PV e PPS. O depu-
tado Antonio Imbassahy (BA), líder 
do PSDB, disse que a candidatura 
de Delgado representa uma aliança 
“natural e previsível dos partidos 
que lutam em defesa da Constitui-
ção e dos valores democráticos”. 

Ele afirmou que Delgado já tem 
uma longa vida pública. “Um ho-
mem honrado, probo, decente, ca-
pacitado e que eu tenho certeza 
que, no exercício da Presidência 
da Câmara, vai contribuir bastan-
te  no sentido de fortalecer as ins-
tituições democráticas deste país.”  
Apoiando Delgado, o deputado Pena 
(PV-SP) defendeu a recuperação da Candidato do PSB discursa ao lado de líderes da oposição: Legislativo independente

Zeca Ribeiro

Lucio Berbardo Jr.

Parque em Campinas
A Comissão de Meio Ambiente deba-

te a criação do parque Barão Geraldo, 
em Campinas.  Plenário 8, 10h

Metas fiscais
A Comissão Mista de Orçamento 
reúne-se para palestra com o se-
cretário do Tesouro Nacional, Arno 

Augustin. Plenário 2, 10h 

Paralisação de obras
Votação, na Comissão Mista de Or-
çamento, de avisos do Tribunal de 
Contas da União sobre paralisação 
de obras e relatórios de gestão fiscal 

de órgãos públicos. Plenário 2, 14h30

se que já iniciou as negociações de 
apoio à sua candidatura com 10 par-
tidos ao todo, incluindo PP, PR, PSD 
e Psol, além dos que já confirmaram 
o apoio. No lançamento estiveram 
o líder do Pros, Gilvaldo Carimbão 
(AL), e a líder do PCdoB, Jandira Fe-
ghali (RJ). Para o líder do governo, 
Henrique Fontana (PT-RS), as nego-
ciações durante o recesso parlamen-
tar deverão ser intensas. 

Prioridades - Arlindo Chinaglia 
ressaltou que a ampliação do conta-
to da Câmara com a sociedade civil, 
para identificar as principais deman-
das da população, será uma das prio-
ridades de sua gestão, além de desen-
volvimento econômico, garantia do 
emprego e uma política de recursos 
humanos para o Estado.

imagem da política brasileira. 
Igualdade - Entre as priorida-

des de sua gestão, Júlio Delgado 
afirmou que trabalhará para que o 
Parlamento seja respeitado e “visto 
em pé de igualdade em relação aos 
demais poderes”. Ele defendeu a in-
dependência do Legislativo, já que 
“só assim a Casa terá o respeito da 
sociedade”. Para Delgado, a inde-
pendência “se faz verdadeiramen-
te quando um Poder está na mesma 
estatura, sem ficar subordinado ao 
devedor de algo”. 

Estiveram presentes no lança-
mento da candidatura os deputa-
dos Beto Albuquerque (RS), líder do 
PSB; Roberto Freire (SP), presidente 
do PPS; e Carlos Siqueira, presidente 
do PSB, entre outros.
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O Plenário da Câmara dos Depu-
tados concluiu ontem a votação da 
Medida Provisória 656/14, que faz 
várias mudanças na legislação tribu-
tária, como a prorrogação de incen-
tivos e regras para facilitar o crédito 
consignado na iniciativa privada. A 
matéria precisa ser votada ainda pelo 
Senado e sancionada pela presidente 
Dilma Rousseff.

Os parlamentares aprovaram 
emenda do deputado Mendonça Fi-
lho (DEM-PE), que corrige os valo-
res da tabela do Imposto de Renda 
da Pessoa Física (IRPF) em 6,5%. O 
governo foi contra o aumento devido 
ao percentual maior que o previsto 
na MP 644/14 (4,5%), que perdeu a 
vigência em agosto, e em razão da 
necessidade de maior ajuste fiscal 
em 2015.

No relatório aprovado, do senador 
Romero Jucá (PMDB-RR), vários te-
mas foram incluídos, como um novo 
regime de tributação para as bebidas 
frias (água gaseificada, refrigerantes, 

O Plenário também aprovou 
ontem o Projeto de Lei 7897/14, do 
Superior Tribunal Militar (STM), 
que cria a gratificação por exercício 
cumulativo de jurisdição e de fun-
ção administrativa para os membros 
da Justiça Militar da União. A ma-
téria precisa ainda ser votada pelo 
Senado.

Essa gratificação é a mesma con-

cedida aos membros do Ministério 
Público da União (MPU) e a outros 
tribunais. Ela será paga quando hou-
ver acumulação de juízo, nos casos 
de atuação simultânea em auditorias 
ou acervos processuais distintos e no 
acúmulo de função administrativa 
com atividade jurisdicional.

O valor é de 1/3 do subsídio do 
magistrado que substituir para cada 

30 dias de exercício cumulativo, 
paga proporcionalmente ao núme-
ro de dias se superior a três.

O texto recebeu parecer favo-
rável do relator pela Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidada-
nia, Amauri Teixeira (PT-BA); e do 
relator pela Comissão de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público, 
Nilson Leitão (PSDB-MT).

O relatório da MP inclui o parce-
lamento de débitos de clubes espor-
tivos com a União em até 240 pres-
tações mensais, com redução de 70% 
das multas isoladas, de 30% dos juros 
de mora e de 100% do encargo legal.

Poderão ser parcelados os débitos 
tributários e não tributários com a 
Receita Federal, a Procuradoria Ge-
ral da Fazenda Nacional e o Banco 
Central vencidos até a data de pu-
blicação da futura lei.A entidade des 
portiva constituída como empresa 
poderá usar prejuízo fiscal apurado 
e base de cálculo negativa da Con-
tribuição Social sobre Lucro Líquido 
(CSLL) para quitar ou abater a dívida. 

Aviação regional - Da MP 652/14, 
que perdeu a vigência em novembro, 
o relatório incorporou o Programa de 
Desenvolvimento da Aviação Regio-
nal. A intenção é estimular o setor 
por meio de subsídios às tarifas aero-
portuárias e aos custos dos voos. Se-
gundo o texto, metade dos assentos 
das aeronaves poderá ser subsidiado, 
limitados a 60 por voo. 

Segundo o modelo de tributação 
constante do texto aprovado para a 
MP 656/14, e negociado pelo gover-
no com as empresas que produzem 
bebidas frias, as alíquotas passarão 
a incidir sobre o valor de venda e 
não mais sobre o volume de produ-
ção ou sobre um preço médio.

A sistemática atual procurava 
compensar pequenos produtores 
com alíquotas finais menores de-
vido às distorções da competição 
com os grandes produtores.

Quando a MP virar lei, as alíquo-
tas serão maiores a partir de 2018 e 
todos os produtores terão que ins-
talar medidores de produção para 
contar o volume e identificar o tipo 
de produto e sua embalagem co-
mercial.

De 2015 a 2017, o texto estabe-
lece redutores sobre as alíquotas de 
IPI, PIS/Pasep e Cofins e PIS/Pasep 
– Importação e Cofins – Importa-
ção.

Já os varejistas terão alíquota 
zero de PIS/Cofins, mas não pode-
rão se creditar do imposto pago pela 
distribuidora ou importadora.

Na sessão de ontem do Plenário,  além da MP que muda o sistema tributário, foram votados projetos sobre remunerações

votações | Medida provisória aprovada pela Câmara faz diversas mudanças na legislação tributária em vigor

Plenário corrige tabela do Imposto de Renda
Alíquotas sobre 
bebidas incidirão 
no valor de venda

Parcelamento de 
débitos de clubes

Câmara aprova gratificação para a Justiça Militar

chá, cerveja, chope e energéticos).
Domésticos - As isenções prorro-

gadas valeriam até o final de 2014 e 
foram estendidas até 2018. Uma de-
las é a dedução, pelo empregador, em 
sua declaração de IR, do valor pago 
como contribuição ao INSS referente 
ao empregado doméstico. A estima-
tiva do governo é de renúncia fiscal 
de R$ 636 milhões em 2015.

O texto do projeto de lei de con-
versão prevê, separado em outro ar-
tigo, o benefício por prazo indeter-
minado, ampliando-o para até dois 
empregados domésticos por decla-
ração. Atualmente, a lei restringe a 
apenas um. Esse outro artigo tam-
bém inclui a dedução dos valores da 
contribuição incidentes no 13º salá-
rio, no adicional de férias e no vale-
-transporte.

Informática - Outro incentivo 
prorrogado até 2018 é a isenção de 
PIS e Cofins na venda de produtos 
de informática, como computadores, 
notebooks e smartphones. A renún-

cia, nesse caso, é estimada em quase 
R$ 8 bilhões para 2015.

No programa Minha Casa Minha 
Vida, a MP prorroga, até dezembro 
de 2018, a redução do percentual 
único de tributos federais pagos por 
construtoras e incorporadoras de 
imóveis que podem ser enquadrados 
no financiamento oferecido pelo pro-
grama. A alíquota normal dessa ces-
ta de tributos, de 4%, é reduzida para 
1%. Em 2015, a renúncia prevista é 
de R$ 630 milhões.

Com custo estimado em R$ 10 
mil ao ano, a MP também renova a 
isenção de Imposto sobre Produtos 
Industrializados (IPI) na compra de 
materiais recicláveis. O objetivo é 
continuar estimulando a organiza-
ção das cooperativas de catadores.

Para as indústrias nacionais de 
aerogeradores usados na captação 
de energia eólica, a MP cria isenção 
de tributos (PIS/Cofins e PIS/Cofins 
– Importação) na compra de partes 
fabricadas no exterior. 

Zeca Ribeiro
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O Plenário da Câmara aprovou 
ontem aumentos dos salários dos 
ministros do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF); do procurador-geral da 
República; dos deputados e senado-
res; da presidente e do vice-presiden-
te da República; e dos ministros de 
Estado. Nos casos do Legislativo e do 
Judiciário, os subsídios passam a ser 
de R$ 33.763,00. Já os do Executivo 
serão de 30.934,70. As matérias ain-
da precisam ser votadas pelo Senado.

De acordo com os projetos de lei 
7917/14, do STF, e 7918/14, do Mi-
nistério Público da União (MPU), os 
salários dos ministros do Supremo e 
do procurador-geral da República so-
bem de R$ 29.462,25 (2014) para R$ 
33.763,00 a partir de janeiro de 2015.

O reajuste do subsídio dos minis-
tros do STF, usado como teto salarial 
do funcionalismo público, terá im-
pacto em todo o Judiciário, pois os 
salários dos juízes são calculados a 
partir do que é pago ao STF. Os mi-
nistros do Superior Tribunal de Jus-
tiça (STJ) ganham 95% do valor re-
cebido pelos ministros do Supremo, 
enquanto os juízes da segunda ins-
tância ganham 95% do recebido pe-
los integrantes do STJ. Finalmente, 
os juízes de primeira instância ga-
nham 95% dos de segunda instância.

Apesar do ambiente tenso, so-
bretudo no período eleitoral, os lí-
deres do governo, do DEM e da Mi-
noria fizeram avaliação positiva do 
ano legislativo. Em entrevista cole-
tiva, o líder do governo na Câmara, 
deputado Henrique Fontana (PT-
-RS), elogiou ontem o desempenho 
da base aliada, sobretudo nas maté-
rias orçamentárias. Segundo Fonta-
na, eventuais discordâncias da base 
nas votações ao longo do ano foram 
motivadas pelo que ele chamou de 
“contradições do dia a dia, da demo-
cracia e da vida parlamentar”. Para 
Fontana, a base “respondeu muito 
bem” neste fim de ano. “Consegui-
mos votar um conjunto de projetos 
muito importantes”.

Para o deputado, o principal pro-
jeto aprovado “foi a correção da Lei 
de Diretrizes Orçamentárias e a mu-
dança do superavit primário para ga-
rantir o ritmo dos investimentos pú-
blicos em obras de infraestrutura e 
outras obras do PAC; e também ga-
rantir essa política econômica que 
está mantendo o Brasil com o me-
lhor nível de emprego de sua histó-
ria, em um período em que as eco-
nomias do mundo inteiro enfrentam 

Os salários dos ministros do STF são o vencimento máximo do serviço público

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | Câmara também aumentou salários para Ministério Público e Poder Executivo

Teto do Legislativo e do STF passa a R$ 33,7 mil

Já o reajuste do procurador-geral 
da República terá impacto nos de-
mais cargos de procuradores do Mi-
nistério Público Federal.

Critérios - As propostas também 
estabelecem três critérios para os re-
ajustes salariais a partir de 2016: a 
recuperação do poder aquisitivo; o 
fato de que o salário dos ministros 
é o teto da administração pública; 
e a comparação com subsídios e re-
munerações de outros integrantes de 
carreiras de Estado, como diploma-
tas, e dos demais servidores federais.

No caso do STF, a proposta origi-
nal definia que esses critérios passa-
riam a nortear os reajustes a partir 
de 2019, mas emenda do relator na 
Comissão de Trabalho, Adminis-
tração e Serviço Público, deputado 
Sandro Mabel (PMDB-GO), anteci-
pou esse prazo para 2016. 

Congresso - O subsídio de de-
putados e senadores passará de R$ 
26.723,13 para R$ 33.763,00 a par-
tir da próxima legislatura, de acordo 
com o Projeto de Decreto Legislativo 
1659/14, da Mesa Diretora, aprova-

do ontem. Assim, os efeitos finan-
ceiros começarão em 1º de fevereiro 
de 2015. Segundo a Mesa Diretora, 
o reajuste é com base no acumulado 
do Índice Nacional de Preços ao Con-
sumidor Amplo (IPCA) até novem-
bro de 2014, acrescido da projeção 
para o mesmo índice até fevereiro 
de 2015 com base no valor médio do 
IPCA para 2014.

Executivo - Em relação aos sa-
lários do Executivo, o aumento de-
terminado pelo Projeto de Decreto 
Legislativo 1658/14, da Mesa Dire-
tora, será de R$ R$ 26.723,13 para 
R$ 30.934,70 para o subsídio da pre-
sidente e do vice-presidente da Re-
pública e dos ministros de Estado.

Contrário às negociações do Con-
gresso Nacional para igualar os salá-
rios do Executivo aos do Legislativo, 
em R$ 33,7 mil, o governo enviou do-
cumento à Câmara propondo o valor 
de R$ 30 mil para o alto escalão do 
Executivo.

De acordo com o texto assinado 
pelo ministro-chefe da Casa Civil, 
Aloizio Mercadante, esse número 
resulta da aplicação do percentual 
de 15,76%, igual ao aplicado à maior 
parte das carreiras do serviço pú-
blico federal para o período entre os 
anos de 2013 a 2015.

POLÍTICA | Aprovações do PNE, do Marco Civil da Internet e do Código de Processo Civil, entre outras, foram ressaltadas

Líderes de governo e oposição avaliam trabalhos de 2014

Fontana: base de apoio correspondeu Mendonça: Congresso apurou corrupção Domingos Sávio: oposição teve clareza

fortes crises de desemprego”. Entre 
outras matérias importantes apro-
vadas neste ano, o líder do governo 
citou o novo marco civil da internet 
(Lei 12.965/14) e o Plano Nacional 
da Educação (Lei 13.005/14), que 
já viraram leis, e o novo Código de 
Processo Civil, cuja aprovação pelo 
Senado foi concluída ontem e agora 
aguarda a sanção da presidente Dil-
ma Rousseff.

Embates eleitorais - O líder do 
DEM, deputado Mendonça Filho 
(PE), também fez uma avaliação 

positiva do ano legislativo, mesmo 
diante do tom elevado do período 
eleitoral. “Foi um ano mais curto por 
conta do processo eleitoral, mas po-
sitivo nos aspectos de matérias rele-
vantes aprovadas; dos embates com 
relação a todas as denúncias envol-
vendo a Petrobras, na CPMI, o que 
proporcionou a inserção do Legisla-
tivo na apuração das irregularidades 
e das práticas de corrupção na em-
presa”, ressaltou.

“Como a reeleição da presiden-
te Dilma se deu com uma margem 

muito estreita, demonizando o dis-
curso de seu adversário, isso acirrou 
o pleito e se refletiu na retomada dos 
trabalhos no Parlamento”, acrescen-
tou Mendonça.

Impropriedades do governo - Em 
discurso ontem no Plenário do Con-
gresso, o líder da Minoria, deputado 
Domingos Sávio (PSDB-MG), ressal-
tou que a oposição, ao longo do ano, 
manteve postura clara contra o que 
chamou de “impropriedades do go-
verno”, sem deixar de votar matérias 
do interesse do País.

 Gustavo LimaLuis MacedoLúcio Bernardo Jr

Acervo Câmara dos Deputados
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O Plenário do Congresso Nacio-
nal (sessão conjunta de deputados 
e senadores) aprovou ontem o rela-
tório final do senador Vital do Rêgo 
(PMDB-PB) ao projeto da Lei de Dire-
trizes Orçamentárias (LDO) de 2015 
(PLN 3/14). A LDO é a norma que dis-
ciplina a elaboração e a execução da 
lei orçamentária, além de indicar as 
metas fiscais do setor público. O tex-
to vai agora à sanção da presidente 
Dilma Rousseff.

O texto retoma a execução obri-
gatória das emendas individuais de 
deputados e senadores ao orçamento 
federal, que este ano vão somar R$ 
9,7 bilhões. Pelas regras aprovadas, 
os parlamentares poderão apresen-
tar sugestões até o limite de 1,2% 
da receita corrente líquida (RCL) da 
União prevista na proposta da Lei 
Orçamentária Anual (LOA) de 2015. 
Isso equivale a R$ 9,7 bilhões, o que 
dá R$ 16,32 milhões por congressista 

O relatório final da LDO traz uma 
modificação importante no texto da 
lei. O Tesouro Nacional será obri-
gado a divulgar, bimestralmente, o 
saldo devido pelo governo a fundos, 
autarquias, fundações e estatais. A 
emenda que inclui a obrigação é de 
autoria do senador Aécio Neves (PS-
DB-MG).

O objetivo do dispositivo é acom-
panhar possíveis retenções de re-
cursos feitas pelo Tesouro para fa-
zer o superavit primário. A oposição 
afirma que o governo vem atrasando 
repasses para os bancos com o obje-
tivo de segurar a despesa e “inflar” 
o superavit primário.

Um exemplo citado são os re-
passes oriundos de obrigações do 
Tesouro operacionalizadas pelos 
bancos públicos, que atuam apenas 
como agentes financeiros, como 
o  Bolsa Família. A Caixa estaria 
pagando os beneficiários, mas o 
Tesouro não estaria repassando os 
recursos para o banco. O saldo de-
vedor só era visto no balanço tri-
mestral do banco, já que o governo 
não divulga.

O relator do projeto da LDO de-
cidiu retirar os investimentos do rol 
de despesas que poderão ser execu-
tadas em 2015 enquanto não for san-
cionada a proposta orçamentária. A 
exclusão dos investimentos foi uma 
exigência da oposição.

Pelo texto, o governo poderá 
realizar gastos com despesas obri-
gatórias, como pagamento de ser-
vidores públicos, dos fundos de par-
ticipação dos estados e municípios 
(FPE e FPM) e dos benefícios da Pre-
vidência, entre outros, mesmo sem 
orçamento em vigor.

Também poderá executar gastos 
correntes de caráter inadiável, um 
conceito amplo que atende quase to-
das as despesas de custeio. Isso já dá 
para o governo uma ampla margem 
de execução orçamentária sem lei 
sancionada. A realização dessas des-
pesas fica limitada ao duodécimo, ou 
seja, serão pagas mensalmente até o 
limite de 1/12 da dotação total.

O projeto da LDO incorpora a mu-
dança na meta de superavit primário, 
anunciada pelo governo no início do 
mês. De acordo com o texto, a meta 
de superavit primário do governo fe-
deral será, em 2015, de R$ 55,3 bi-
lhões (1% do Produto Interno Bruto 
– PIB), já descontados os R$ 28,7 bi-
lhões gastos com obras do Programa 
de Aceleração do Crescimento (PAC). 
O valor da meta é o único número 
que será perseguido pelo Executivo.

Nos últimos anos, o esforço fis-
cal tem variado nos limites de uma 
“banda” entre o valor oficial e o valor 
descontado de investimentos públi-
cos – anteriormente do Projeto Piloto 
de Investimentos (PPI), atualmente 
do PAC. Para 2015, só haverá um va-
lor a ser alcançado – R$ 55,3 bilhões. 
O valor do PAC (R$ 28,7 bilhões) en-
trou apenas como uma referência no 
texto da LDO – o programa é a prin-
cipal bandeira de investimentos do 
governo Dilma Rousseff –, mas sem 
criar uma banda para a meta.

Na terça-feira, em reuniões com 
parlamentares na Comissão Mista 
de Orçamento, o futuro ministro da 
Fazenda, Joaquim Levy, afirmou que 
não haverá alteração da meta no de-

Superavit primário será menor em 2015

correr do ano. O governo federal de-
verá encerrar 2014 com o menor re-
sultado fiscal dos últimos anos, R$ 
10,1 bilhões.

Receita menor - O projeto da LDO 
foi enviado ao Congresso em abril. A 
versão original do texto previa um 
superavit primário de R$ 86 bilhões 
para o governo federal. Entre esse 
valor e o que está no relatório final 
(R$ 55,3 bilhões), há uma diferença 
de R$ 30,7 bilhões, que é, segundo 

o governo, o tamanho da queda de 
arrecadação em 2015.

A receita menor, por sua vez, é re-
sultado da revisão de crescimento da 
economia no próximo ano, que cai de 
3% para 0,8%. Quanto menor o PIB, 
menor é a arrecadação.

Para os estados, Distrito Federal e 
municípios, a meta de superavit será 
de R$ 11 bilhões (0,2% do PIB). Com 
isso, o esforço total do setor públi-
co brasileiro será de R$ 66,3 bilhões 
(1,2% do PIB).

Caso os entes federados não atin-
jam a meta estimada, o governo fe-
deral irá compensar a diferença. Por 
exemplo, se os entes só conseguirem 
economizar R$ 9 bilhões durante o 
ano, o governo federal terá que se 
responsabilizar pelos R$ 2 bilhões 
não poupados, elevando sua própria 
meta para R$ 57,3 bilhões.

Estatais - As estatais estão livres 
da poupança fiscal, mas eventuais 
superavits obtidos serão apropriados 
pelo governo federal, que poderá re-
duzir sua parcela no esforço fiscal. 
Assim, se as estatais economizarem 
R$ 2 bilhões, o governo estará auto-
rizado a reduzir sua meta no mesmo 
montante.

O painel eletrônico do Plenário do Congresso Nacional durante a votação da LDO

LDO 2015 | Proposta é aprovada pelo Congresso Nacional com execução obrigatória de emendas individuais

Diretrizes orçamentárias vão à sanção
– são 594 parlamentares, sendo 513 
deputados e 81 senadores.

O governo, no entanto, só é obri-
gado a executar o equivalente a 1,2% 
da RCL verificada em 2014 – esse nú-
mero só será conhecido em janeiro, 
no fechamento das contas públicas. 
Esta regra está presente na LDO em 
vigor (Lei 12.919/13).

Saúde - Para 2015, o relator res-
gatou o dispositivo presente na LDO 

em vigor que obriga a destinação de 
metade das emendas individuais (R$ 
8,16 milhões) para a saúde. O sena-
dor preservou ainda a regra do con-
tingenciamento das emendas: elas 
serão retidas na mesma proporção 
das demais despesas discricionárias 
(as que o governo pode manejar li-
vremente). O contingenciamento é 
feito no início de cada ano, e atinge 
todo o orçamento federal.

Para 2015, o relator resgatou 
dispositivo que destina metade 
das emendas individuais
para a saúde. No total, esse
valor chega a R$ 8,6 milhões

Investimentos, 
só com lei 
orçamentária

Tesouro terá que 
divulgar dívidas com 
bancos públicos

Zeca Ribeiro

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/orcamentobrasil/ldo/ldo2015/ldo-2015-tramitacao-no-congresso-nacional-ciclos/parecer.html
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/orcamentobrasil/ldo/ldo2015/ldo-2015-tramitacao-no-congresso-nacional-ciclos/parecer.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/ECONOMIA/479502-JOAQUIM-LEVY-AFIRMA-QUE-META-DE-SUPERAVIT-DE-1,2-EM-2015-SERA-MANTIDA.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/ECONOMIA/479502-JOAQUIM-LEVY-AFIRMA-QUE-META-DE-SUPERAVIT-DE-1,2-EM-2015-SERA-MANTIDA.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2013/lei-12919-24-dezembro-2013-777788-norma-pl.html
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Audiência reconheceu méritos na estratégia contra a corrupção, mas pediu avanços

COMBATE À CORRUPÇÃO | Debatedores pedem mais rapidez da Justiça e leis que facilitem recuperação de recursos

Especialistas cobram mudanças na lei
Criada em 2003, a Estratégia Na-

cional de Combate à Corrupção e à 
Lavagem de Dinheiro (Enccla) tem 
chegado a resultados positivos, mas 
são necessários ajustes. A conclu-
são é dos participantes da audiên-
cia promovida nesta terça-feira (16) 
pela Comissão de Segurança Pública 
e Combate ao Crime Organizado. A 
estratégia consiste na articulação de 
60 órgãos do Executivo, Judiciário, 
Legislativo, ministérios públicos e 
sociedade civil. 

Para o ex-ministro do STJ Gilson 
Dipp, que teve papel de destaque na 
implementação da Enccla, a inicia-
tiva representa um avanço porque 
conseguiu reunir todos os órgãos do 
Estado brasileiro. Por outro lado, ele 
chama a atenção para pontos como 
a ausência dos altos escalões desses 
órgãos nas reuniões e a necessida-
de de novas leis. “Nós temos que, 
além de estipular novas metas, re-
ver as primeiras iniciativas e verifi-
car se estão funcionando. Podemos 
avançar muito no aprimoramento de 
nossa legislação no âmbito penal e 
no âmbito administrativo”, ressal-
tou, citando a necessidade de apro-

Emiliano José: “ódio se dirige aos pobres”

 DISCURSOS

Emiliano José compara campanha contra o 
PT ao sentimento anti-Vargas nos anos 50

Lúcio Vale defende obras de infraestrutura 
para aproveitamento das riquezas do Pará 

Vale: riquezas do Pará beneficiam o País

var uma lei brasileira de cooperação 
internacional. “O Judiciário não está 
acostumado a aplicar tratados e con-
venções. Então, é preciso que tenha 
uma lei nacional que trate disso.”

Ação integrada - O secretário de 
Transparência e Prevenção da Cor-
rupção, Sérgio Seabra, que represen-

tou a CGU na audiência, considerou 
a ação integrada dessas instituições 
o aspecto mais efetivo da estratégia 
desde sua criação, em 2003. “A Enc-
cla contribuiu para o aumento da 
capacidade de se detectar o ilícito 
e também da de punir, nas esferas 
administrativa e criminal”, afirmou.

Arnaldo Silveira, coordenador-
-geral da área de Cooperação Jurídi-
ca Internacional da Secretaria Nacio-
nal de Justiça, afirmou que o retorno 
ao País de dinheiro ilícito mantido 
em bancos estrangeiros não depen-
de apenas de ações das autoridades 
brasileiras. “Aquilo que é possível o 
Estado tem feito. Agora, há questões 
que demandam reformas mais pro-
fundas, por exemplo, do nosso siste-
ma processual. É preciso que nossas 
ações judiciais terminem mais rapi-
damente. Precisamos das sentenças 
transitadas em julgado. Em muitos 
casos os países exigem que nós te-
nhamos terminado os nossos pro-
cessos judiciais para devolver valo-
res que foram objeto de envio ilícito 
ao exterior.”

Um dos autores do requerimento 
para a audiência, o deputado Renato 
Simões (PT-SP) também defendeu a 
adoção de uma legislação no cam-
po da cooperação internacional para 
facilitar a recuperação de recursos 
enviados de maneira ilegal para fora 
do País. Para ele, o encontro serviu 
para estreitar as relações dos órgãos 
da Enccla com a Câmara.

Saulo CruzRenato Araújo

Viola Jr

“Há uma notória tentativa de re-
viver a conjuntura dos anos 50, quan-
do houve uma tentativa de golpe con-
tra Getúlio”, denunciou o deputado 
Emiliano José (PT-BA), que compa-
rou na tribuna o sentimento anti-
-Vargas com o “ódio ao ex-presiden-
te Lula, à presidente Dilma e ao PT”.

“As razões do ódio a Getúlio só 
podiam ser encontradas na legisla-
ção trabalhista, que assegurou direi-
tos nunca antes vistos no história do 
País. O mesmo se dá hoje, é um sen-
timento construído por forças cons-
cientes de que seus interesses e pri-
vilégios estão sendo feridos por um 
projeto político que está mudando 
profundamente o Brasil”, declarou.

O deputado disse que “esse ódio se 
dirige aos pobres, guindados à con-
dição de cidadãos” por uma política 
que radicalizou a da Era Vargas. “Te-
mos hoje uma sociedade civil forte, 
uma classe operária ativa, movimen-
tos sociais dinâmicos, não deixando 
margens para aventuras que tentem 
mudar nosso rumo em relação a um 
País cada vez mais democrático”. 

Para Emiliano José, os dois gran-
des desafios que o País enfrenta hoje 
se referem à reforma política e à re-

gulação da mídia. Segundo ele, é 
preciso garantir o fortalecimento 
dos partidos e o fim do financiamen-
to empresarial, “fonte de todos os 
escândalos e da corrupção”.

“Como admitir que estejamos tão 
atrasados em relação a medidas re-
guladoras da mídia? Não podemos 
permitir que algumas poucas famí-
lias, contrariando a Constituição, 
continuem a desafiar as leis, a men-
tir, a inventar e a tentar empalmar 
uma única interpretação do País. O 
jornalismo reclama seriedade e não 
pode continuar à margem da lei”, de-
fendeu.

O deputado Lúcio Vale (PR-PA) 
assumiu na tribuna o compromisso 
de “defender os interesses do povo 
paraense e lutar por um Brasil mais 
próspero, justo e soberano”. Vale 
afirmou que as riquezas do Pará, se 
bem exploradas, podem trazer bene-
fícios “a toda a população brasileira”.

Segundo o deputado, é preciso 
viabilizar o transporte da produção 
do estado ao longo das distâncias que 
o separam dos centros consumidores 
e dos portos para a exportação. “Gos-
taria de parabenizar a presidente Dil-
ma Rousseff pelas obras realizadas e 
em andamento no estado, que trou-
xeram e que ainda trarão prosperi-
dade e motivação para continuarmos 
trabalhando e acreditando no Pará e 
no Brasil. Para compreender o que 
está acontecendo no Pará, devemos 
ter em mente que o Brasil precisa in-
vestir em infraestrutura para encon-
trar um novo patamar de desenvolvi-
mento econômico e social”, declarou. 

Para Lúcio Vale, os novos corre-
dores de transporte na Região Norte 
é parte essencial do processo de cres-
cimento do País. “O Pará tem cresci-
do a uma taxa superior à média na-
cional, o que é, ao mesmo tempo, um 

convite para aproveitarmos as opor-
tunidades e um chamado para en-
frentar com coragem e determinação 
os desafios que temos pela frente.”

Vale garantiu que o compromis-
so da presidente irá se materializar 
em investimentos em infraestrutu-
ra no estado, resolvendo “problemas 
pendentes há décadas”. “Juntos, go-
verno, empresários e sociedade civil, 
iremos, com certeza, criar as condi-
ções necessárias para que a enorme 
riqueza natural de que dispomos se 
traduza em progresso, cidadania e 
bem estar para a população”, con-
cluiu.



18 de dezembro de 20148 | JORNAL DA CÂMARA 

EDUCAÇÃO | Proposta também torna obrigatório o Enem para todos os alunos

Comissão aprova jornada 
integral para ensino médio

A Comissão Especial que analisa 
proposta (PL 6840/13) que estabe-
lece jornada integral para o Ensino 
Médio aprovou o relatório final na 
terça-feira (16). A proposta prevê 
que o ensino médio em tempo inte-
gral deverá estar disponível em 50% 
das escolas e para 25% dos alunos no 
período de 10 anos. O tempo de aula 
vai passar das atuais 800 horas para 
1.400 horas/aula.

A jornada escolar de sete horas 
incluirá pelo menos quatro horas 
de trabalho efetivo em sala de aula, 
devendo ser progressivamente am-
pliado o período de permanência na 

escola, a critério dos sistemas de en-
sino e de acordo com as diretrizes, 
objetivos, metas e estratégias esta-
belecidos no Plano Nacional de Edu-
cação.

Pelo texto aprovado, o Exame 
Nacional do Ensino Médio (Enem) 
deverá ser prestado por todos os 
alunos e fará parte da grade curri-
cular. O Enem terá validade de três 
anos, sendo facultada ao aluno a 
possibilidade de repetir o exame a 
qualquer tempo.

Outra inovação trazida pela pro-
posta permite que o ensino médio 
seja organizado em períodos, ciclos 

ou no sistema de créditos. Essa me-
dida tem por finalidade permitir que 
o aluno passe para a série seguinte, 
desde que curse novamente a maté-
ria onde não obteve sucesso.

Áreas de conhecimento - O Ensi-
no Médio será organizado em quatro 
áreas de conhecimento: linguagens, 
matemática, ciências da natureza 
e ciências humanas. Dentro dessa 
divisão, o aluno poderá optar por 
qualquer uma das áreas para ter au-
las extras no contraturno. O período 
oposto ao das aulas do currículo co-
mum também poderá ser utilizado 
para a educação profissionalizante.

Deputados divergem sobre efeitos da proposta
Integrantes da comissão especial 

não foram unânimes ao analisar a 
proposta. Para o presidente da co-
missão, deputado Reginaldo Lopes 
(PT-MG), as alterações propostas 
darão mais poder para que o aluno 
do ensino médio escolha sua área de 
preferência e possa continuar estu-
dando. 

“Quando ele for fazer o Enem, 
que hoje é a porta das oportuni-
dades, ele já terá tido o direito ao 
conhecimento geral e a escolha de 
estudar mais uma área do conheci-
mento – aquela com a que tem mais 

afinidade. Ou então, ele pode ter fei-
to a escolha por um ensino técnico-
-profissionalizante sem prejudicar a 
sua formação geral.”

Sem avanços – Já na avaliação da 
deputada Professora Dorinha Seabra 
Rezende (DEM-TO), o relatório apro-

vado na comissão não traz avanços 
para o ensino médio. “Essa é a eta-
pa da educação básica com maiores 
problemas e desafios pela questão da 
identidade. Eu fico muito constran-
gida em votar porque não vi avanço. 
Na verdade, na minha opinião, é inó-
cuo, não tem mudança, não tem no-
vidade, a gente não avança e vamos 
perder a oportunidade de analisar 
um tema que requer mais dedicação. 
E nós não conseguimos avançar.”

Tramitação - O texto aprovado 
agora segue para votação do Ple-
nário.

 DISCURSO

“O texto não traz avanços para 
o ensino médio, a etapa da 
educação básica com maiores 
problemas e desafios.”
Deputada Professora Dorinha Seabra

Edinho Bez ressalta 
regularização jurídica 
entre corretores 
e imobiliárias

O Projeto de Lei 1872/07, que cria 
a figura do corretor de imóveis as-
sociado a empresas imobiliárias, foi 
aprovado no Senado e enviado à san-
ção do Executivo. O autor, deputado 
Edinho Bez (PMDB-SC), afirmou que 
o projeto foi elaborado para atuali-
zar a lei que regulamenta a profissão 
de corretor de imóveis, trazendo as-
pectos relevantes para o mercado de 
trabalho dos dias atuais.

De acordo com o deputado, o 
projeto dispõe sobre a relação jurí-
dica entre o corretor e a imobiliá-
ria, a fim de possibilitar a celebração 
de contrato específico sem vínculo 
empregatício. “Nesse caso, o cor-
retor é associado, e o contrato deve 
necessariamente ser registrado no 
Conselho Regional de Corretores de 
Imóveis, o Creci. Esse projeto resgata 
a dignidade do corretor de imóveis, 
que, quando se forma, não conse-
gue sequer adquirir financiamento 
ou abrir uma conta no banco. Com 
esse contrato, ele terá a dignidade 
tão importante vivenciada por qual-
quer cidadão”, informou.

O deputado garantiu que a pro-
posta trará maior segurança jurídica 
para o segmento e facilitará o cre-
denciamento do corretor às imobi-
liárias. 

Bez destacou ainda o Dia Mundial 
de Luta Contra a Aids, em 1º de de-
zembro. Ele disse que a data foi uma 
decisão da Assembleia Mundial de 
Saúde, em 1987, com o apoio da ONU, 
e foi adotada no Brasil em 1988. “O 
Dia Mundial de Luta Contra a Aids 
tem o objetivo de reforçar a solida-
riedade, a tolerância, a compaixão e 
a compreensão com as pessoas infec-
tadas pelo vírus. O preconceito e a 
discriminação são as maiores barrei-
ras ao adequado apoio, à assistência, 
ao tratamento e ao seu diagnóstico”.

Edinho Bez: dignidade aos corretores

Exame Nacional do Ensino Médio 
será obrigatório e fará parte da 
grade curricular

Marcos Santos/USP Imagens

Gustavo Lima.
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Depois de sucessivas suspensões 
ao longo do dia de ontem, a votação 
do relatório final da Comissão Par-
lamentar Mista de Inquérito (CPMI) 
da Petrobras foi adiada para as 10h 
de hoje. A reunião de ontem foi en-
cerrada por falta de quórum. 

Como esta é a última semana de 
trabalhos do Congresso antes do re-
cesso parlamentar e do fim desta le-
gislatura, dificilmente a comissão 
conseguirá aprovar algum relatório. 
Os trabalhos da CPMI terminam na 
próxima segunda-feira (22), último 
dia do ano legislativo. Parlamenta-
res da oposição denunciaram uma 
manobra do governo para não votar.

A reunião, prevista inicialmente 
para às 10h15, foi transferida para o 
início da tarde por causa da votação 
da proposta de Lei de Diretrizes Or-
çamentárias (LDO) de 2015. Depois 
de retomados, os trabalhos foram 
suspensos por volta das 16h30. Após 
sucessivas suspensões, a reunião foi 
finalmente marcada para hoje. 

No fim da noite, a comissão, com 
presença maciça de parlamentares 

A oposição entrou ontem, no 
Tribunal de Contas da União (TCU), 
com uma denúncia contra a presi-
dente Dilma Rousseff e mais quatro 
integrantes do governo por descum-
primento da Lei de Responsabilidade 
Fiscal (Lei Complementar 101/00). 
DEM, PSDB, PPS e PSB alegam que as 
autoridades se omitiram ao não de-
terminar o contingenciamento das 
despesas após reconhecer, em no-
vembro, que não cumpririam a meta 
de superavit primário anunciada em 
fevereiro, de R$ 80,8 bilhões.

O documento pede que o tribunal 
investigue a omissão da presidente, 

O deputado Marco Maia alte-
rou seu relatório na CPMI para 
indiciar 52 pessoas, entre elas 
o ex-diretor de Abastecimento 
da estatal Paulo Roberto Cos-
ta, preso na Operação Lava Jato 
da Polícia Federal, pelos crimes 
de participação em organização 
criminosa, lavagem de dinheiro e 
corrupção passiva. Desse total, 23 
já são réus em processos na Jus-
tiça Federal do Paraná, derivados 
da Lava Jato. 

O texto de Maia, com mais 
de 900 páginas produzidas após 
sete meses de investigação e 23 
depoimentos, foi alterado ontem. 
Em uma das mudanças, ele deta-
lhou a lista de indiciados e os cri-
mes relacionados. Segundo Maia, 
quando o relatório inicial defen-
deu um pedido para o Ministério 
Público “aprofundar as investi-
gações”, o significado real já era 
uma solicitação de indiciamento. 

Má interpretação - “Pedi um 
parecer de um jurista renomado, 
com experiência na área, para 
dar a segurança necessária para 
afirmar o que havíamos expres-
sado”, disse Maia, ao reclamar do 
que, segundo ele, foi uma má in-
terpretação da imprensa de seu 
texto inicial. Ele também reti-
rou o pedido de aprofundar as 
investigações de três empresas 
(Hope Recursos Humanos, Gan-
dra Brokerage e Astromaritima 
Navegação S.A.). 

Durante o dia de ontem, várias reuniões da CPMI foram iniciadas e encerradas devido a impasses e votações no Senado

PETROBRAS | Como esta é a última semana de trabalho antes do recesso, dificilmente CPMI conseguirá aprovar texto

Relatório de CPMI pode não ser analisado
Marco Maia altera 
texto e indicia 
52 pessoas

POLÍTICA | Quatro partidos alegam que o governo federal teria descumprido a Lei de Responsabilidade Fiscal

Oposição aciona Dilma no Tribunal de Contas da União
dos ministros da Fazenda (Guido 
Mantega) e do Planejamento (Mi-
riam Belchior), e dos secretários do 
Tesouro Nacional (Arno Augustin) e 
de Orçamento Federal (José Roberto 
Fernandes Júnior), e aplique a san-
ção prevista na Lei de Crimes Fiscais 
(10.028/00).

A norma prevê multa de 30% dos 
vencimentos anuais, sendo o paga-
mento de responsabilidade pesso-
al, quando o gestor deixar de de-
terminar “limitação de empenho 
e movimentação financeira”, nome 
técnico para o contingenciamento 
orçamentário.

“Intransigência” - O líder do go-
verno na Câmara, Henrique Fontana 
(PT-RS), disse que a denúncia é mais 
um capítulo da “lógica da intransi-
gência” da oposição, que ganhou 
contornos após a derrota do candi-
dato do PSDB à Presidência da Re-
pública, senador Aécio Neves (MG). 

“A oposição tem mantido um con-
junto de iniciativas que procuram 
sempre colocar em questionamento 
a legitimidade do resultado eleitoral. 
Isso não é bom para a democracia”, 
afirmou. O líder disse ainda que o go-
verno não teme a denúncia e que está 
pronto para se defender. 

Denúncia - A denúncia é assina-
da pelos presidentes nacionais do 
DEM, senador José Agripino (RN), 
e do PPS, deputado Roberto Freire 
(SP), e pelos líderes do PSDB e PSB na 
Câmara, respectivamente Antonio 
Imbassahy (BA) e Beto Albuquerque 
(RS). O deputado Pauderney Avelino 
(DEM-AM) coordenou a elaboração 
do documento entregue ontem.

O pedido da oposição será anali-
sado por um ministro do TCU, que 
antes de emitir seu relatório vai ou-
vir a área técnica do tribunal e o Mi-
nistério Público, que tem assento na 
Corte.

da oposição, chegou a rejeitar, em 
votação simbólica, o relatório do de-
putado Marco Maia (PT-RS). Como o 
quórum mínimo de votação (17) não 
foi atingido, o resultado não valeu. 

O vice-presidente da CPMI, sena-
dor Gim (PTB-DF), suspendeu a reu-
nião a pedido dos senadores que in-
tegram o colegiado. Ele argumentou 
que o encerramento foi decidido de-
pois que o presidente do Congresso, 
senador Renan Calheiros, confirmou 
que não poderia haver reunião para 
votar o relatório da CPMI ao mesmo 
tempo em que o Plenário do Senado 
estivesse em votação.

Relatório paralelo – Também on-
tem, a oposição apresentou um re-
latório paralelo com pedido de indi-
ciamento do deputado Luiz Argôlo 
(SD-BA), do deputado cassado André 
Vargas e outras 58 pessoas. A lista 
também inclui a presidente da Petro-
bras, Graça Foster, o ex-presidente 
José Gabrielli e o tesoureiro nacional 
do PT, João Vaccari Neto.

“Estamos pedindo o indiciamen-
to em relação ao conjunto probató-

rio. São provas cabais”, afirmou o de-
putado Carlos Sampaio (PSDB-SP), 
que leu o texto apoiado por cinco 
partidos de oposição (PSDB, DEM, 
PPS, PSB e SD). O relatório da opo-
sição, entre texto e anexos, tem mais 
de 500 páginas. 

Sampaio não sugeriu investiga-
ção ou indiciamento da presidente 
Dilma Rousseff ou do ex-presidente 
Lula, como alguns parlamentares da 
oposição pediram. Porém, ele afir-
mou que uma nova CPI sobre a Pe-
trobras deverá investigar o envol-
vimento do Palácio do Planalto no 
esquema criminoso.

Marco Maia adiantou que não 
aceitará nenhuma das sugestões do 
relatório da oposição. “O relatório do 
Carlos Sampaio está muito mais para 
política que para uma CPI como esta, 
que tem um caráter técnico”, disse.

Segundo Onyx Lorenzoni (DEM-
-RS), se nenhum relatório for apro-
vado, todas as quebras de sigilo feitas 
pela CPMI devem se perder. “Esse é 
o jogo do governo, enterra, sepulta 
e bota uma pedra em cima.”

Gabriela Korossy

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2000/lei-10028-19-outubro-2000-373028-publicacaooriginal-1-pl.html

