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Governo quer 
votação de MPs 
que visam retomar 
crescimento

Universidade que 
reajustar preço 
acima da inflação 
pode sair do Fies

Plenário 
aprova curatela 
compartilhada de 
deficientes| 5 | 6| 2

| 3

Presidente Eduardo Cunha considerou destaques do 1º semestre reforma política, maioridade penal e terceirização

Em entrevista coletiva, o presidente da Câmara fez ontem um balanço 
do semestre e destacou o fato de a Câmara ter votado temas polêmicos 
que tramitavam na Casa há anos, como a reforma política, e deixar 

de estar “atrelada” à pauta do Executivo. A partir de agosto, segundo 
Cunha, a prioridade será proposta que impede o governo de transferir 
encargos a estados e municípios sem os devidos recursos.

Plenário aprova 90 propostas até julho; 
pacto federativo é a nova prioridade   

Eduardo Cunha é eleito presidente da Câmara e toma posse, em fevereiro

Em CPI, ministros 
de AGU e CGU 
defendem acordos 
de leniência

Plenário se divide entre apoio e protestos na sessão que analisou a terceirização

Deputados comemoram aprovação de pontos da PEC da reforma política Parlamentares se manifestam na sessão da proposta que reduziu a maioridade penal

| 7
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Maryanna Oliveira

Deputados e policiais acompanharam aprovação de curso superior para carreiras da Polícia Civil do DF

Projeto torna regra a curatela compartilhada de pessoa maior de 18 anos com deficiência; proposta vai ao Senado

Deputados aprovam curatela compartilhada
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»Sessão solene 
Homenagem aos 35 
anos da morte de Wil-
son de Souza Pinheiro. 
Plenário Ulysses Gui-
marães, 10h

O Plenário aprovou on-
tem, em votação simbóli-
ca, proposta (PL 1163/15) 
que inclui no Código Civil 
a possibilidade de curatela 
compartilhada para pessoas 
maiores de 18 anos com defi-
ciência física grave ou defici-
ência mental. O texto segue 
para o Senado. Foi aprovado 
o substitutivo da deputada 
Cristiane Brasil (PTB-RJ) ao 
projeto do líder do PMDB, 
Leonardo Picciani (RJ). “Por 
faltar previsão legal para a 
curatela compartilhada nes-
se caso, consideramos a pro-
posta bem-vinda no meio ju-
rídico”, disse a relatora.

Pela proposta, a cura-
tela compartilhada seguirá 
os mesmos parâmetros da 
guarda compartilhada, ou 
seja, os curadores vão divi-
dir a responsabilidade pelos 
cuidados com o maior de ida-
de que necessita de atenção 
especial, sempre atentando 
ao melhor interesse do cura-
telado. Atualmente, a cura-
tela prevista tanto no Códi-

go Civil quanto no Código de 
Processo Civil confere pode-
res para somente uma pes-
soa zelar e cuidar do incapaz.

A curatela é um instru-
mento que pretende proteger 
pessoas maiores de 18 anos 
que não têm discernimen-
to suficiente para levar uma 
vida totalmente normal em 
razão de enfermidade, defi-

ciência mental, ou outro mo-
tivo que a impeça de expri-
mir livremente sua vontade.

Polícia Civil – Os deputa-
dos também aprovaram o PL 
8078/14, do Executivo, que 
transforma todas as carrei-
ras da Polícia Civil do Dis-
trito Federal em carreiras de 
nível superior: perito crimi-
nal, perito médico-legista, 

agente de polícia de custó-
dia, escrivão de polícia, pa-
piloscopista policial e agente 
penitenciário. A proposta se-
gue para análise do Senado.

Desde 1996, os concur-
sos públicos para ingresso 
nessas carreiras já exigem a 
formação em nível superior, 
mas, legalmente, elas conti-
nuam sendo de nível médio. 

Deputados do Distrito Fede-
ral manifestaram-se a favor 
do projeto, que foi aprovado 
com emenda da Comissão de 
Trabalho, de Administração 
e Serviço Público, de auto-
ria da deputada Erika Kokay 
(PT-DF). A emenda de reda-
ção renomeia o termo “agen-
te de polícia”, previsto na 
proposta do Executivo, para 
“agente de polícia de custó-
dia”, como está na lei atu-
al. Alberto Fraga (DEM-DF) 
afirmou que a Polícia Civil 
do DF é a que mais conse-
gue elucidar crimes no País.

Vara federal - O Plenário 
aprovou ainda o PL 6234/13, 
do Superior Tribunal de Jus-
tiça (STJ), que cria uma se-
gunda vara federal no muni-
cípio de Rondonópolis (MT). 
A proposta também cria car-
gos efetivos e funções comis-
sionadas para atender o novo 
órgão. O texto segue para o 
Senado. O relator na Comis-
são de Constituição e Justiça, 
Valtenir Pereira (Pros-MT), 
foi favorável à proposta.

POLíTICA

Lançada frente em defesa 
do parlamentarismo

Um grupo de 225 depu-
tados lançou ontem, na Câ-
mara, a Frente Parlamentar 
Franco Montoro em Defesa 
do Parlamentarismo, que terá 
como bandeira a aprovação 
de uma proposta que altera 
a Constituição que institui 
o parlamentarismo no Bra-
sil (PEC 20/95). O texto é de 

autoria do ex-deputado Edu-
ardo Jorge. O líder da frente, 
deputado Penna (PV-SP), ga-
rante que a iniciativa não tem 
a intenção de tirar o mandato 
da presidente Dilma Rousse-
ff. O problema do atual sis-
tema, na opinião do parla-
mentar, é que decisões muito 
importantes acabam ficando 

Nilson Bastian

Deputado Penna discursa no lançamento da frente parlamentar

na mão de uma única pessoa. 
“É um regime que, com a plu-
ralidade da sociedade mo-

derna, com a complexidade 
de um país como o Brasil, é 
completamente inadequado”.



Segundo presidente da Câmara, propostas que redistribuem recursos federais serão pautados a partir de agosto

Pacto federativo é prioridade no 2º semestre

No primeiro semestre 
do ano, o Plenário da Câ-
mara aprovou 90 proposi-
ções — entre projetos de 
lei, propostas de emenda à 
Constituição (PECs), medi-
das provisórias, projetos de 
decreto legislativo, projetos 
de lei complementar e proje-
tos de resolução. Vários deles 
já se tornaram lei — como a 
Lei Brasileira de Inclusão da 
Pessoa com Deficiência (Lei 
13.146/15) e a regulamenta-
ção dos direitos dos emprega-
dos domésticos (Lei Comple-
mentar 150/15).

O presidente Eduardo 
Cunha destacou a votação, 

Plenário aprova 90 propostas entre fevereiro e julho
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O presidente da Câmara, 
Eduardo Cunha, disse ontem, 
em entrevista coletiva à im-
prensa, que a prioridade da 
Casa no segundo semestre 
será a votação de proposta 
que impede o governo federal 
de transferir encargos para 
os municípios sem recursos 
e de outras medidas que alte-
rem o pacto federativo. O as-
sunto vem sendo debatido em 
comissão especial da Câma-
ra. Além disso, o presidente 
pretende concluir a votação 
em segundo turno da propos-
ta de emenda à Constituição 
que reduz a maioridade penal 
(PEC 171/93).

Ele explicou que, após a 
Câmara concluir a votação 
da redução da maioridade, 
criará uma comissão espe-
cial para analisar propostas 
de alterações no Estatuto 
da Criança e do Adolescen-
te (ECA), incluindo o texto 
aprovado pelo Senado que 
aumenta o tempo de inter-
nação de adolescentes infra-
tores de três para dez anos. 
Porém, ele salientou que as 
alterações no ECA só serão 
votadas após o Senado votar 
a PEC da maioridade. “Se o 
Senado aprovar, a mudança 
no ECA vai refletir a propos-
ta aprovada. Se o Senado re-
jeitar, a mudança no ECA vai 
refletir isso [também].”

Ministérios - Ele infor-
mou ainda que colocará em 
votação imediatamente a 
PEC 299/13, de sua autoria, 
que reduz o número de mi-
nistérios, caso ela seja apro-

vada na comissão especial 
instalada no início deste mês.

MPs - Outras prioridades 
para o segundo semestre são 
a discussão da proposta de 
mudança no rito de tramita-
ção das medidas provisórias 
(PEC 70/11) e do projeto de 
resolução (PRC 191/09) que 
acaba com as comissões es-
peciais para análise de PECs, 
já aprovado pela Comissão 
de Constituição e Justiça e 
de Cidadania. Cunha tam-
bém defendeu que a Câmara 
comece a discussão sobre a 
instituição do parlamentaris-
mo, para que o sistema pos-
sa valer em 2019, no mandato 
subsequente ao da presidente 
Dilma Rousseff.

Independência - O presi-
dente ressaltou o aumento de 
produtividade da Casa em re-
lação à legislatura passada – 
o número de propostas vota-
das nas comissões temáticas 
neste primeiro semestre foi 
53,8% acima dos seis primei-

ros meses de 2011, primeiro 
ano da legislatura passada. 
“Existe uma percepção po-
pular de que a Câmara está 
produzindo e trabalhando 
muito mais”.

Para Cunha, o principal 
acerto de sua gestão é o cum-
primento de promessas. “In-
dependentemente de se con-
cordar ou não, consegui fazer 
o que prometi: dar indepen-
dência para a Casa, votar ma-
térias que a população quer 
e, ao mesmo tempo, manter 
a governabilidade”. Na visão 
dele, a Casa estava atrelada 
à pauta do Poder Executivo.

Sobre acusações de depu-
tados do Psol e de setores da 
sociedade de que vêm pau-
tando uma “agenda autoritá-
ria e conservadora”, Eduardo 
Cunha afirmou que colocou 
em votação projetos que es-
tão em tramitação na Casa há 
anos e que isso não é atrope-
lo. “Isso é choro de quem per-
deu as votações”.

Cunha destacou a produtividade legislativa no primeiro semestre

nos primeiros seis meses de 
sua gestão, dos projetos da 
terceirização (PL 4330/04, 
que ainda precisa ser anali-
sado pelo Senado), da biodi-
versidade (transformado na 
Lei 13.123/15), e da reforma 
política (PEC  182/07, que 
está no processo de análise 
dos destaques na votação em 
segundo turno).

Temas polêmicos também 
foram votados em Plenário, 
como as propostas do ajuste 
fiscal do governo, a regula-
mentação do serviço tercei-
rizado e a PEC da redução da 
maioridade penal. Os deputa-
dos votaram ainda uma mi-

nirreforma eleitoral, que pre-
vê a diminuição do tempo de 
propaganda eleitoral, do teto 
de doações e de gastos com 
campanhas.

Poder conclusivo - Porém, 
muitas das propostas anali-
sadas na Câmara não pre-
cisam passar pelo Plenário 
para se transformar em lei. 
São as que tramitam em ca-
ráter conclusivo. Se passarem 
pelas comissões de mérito e 
pela Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidada-
nia, estão aprovadas. Só no 
primeiro semestre, a Câma-
ra aprovou cerca de 80 pro-
postas dessa forma. Entre as 

principais, destaca-se a que 
protege da penhora judicial o 
patrimônio do novo cônjuge 

ou companheiro de um deve-
dor de pensão alimentícia. A 
matéria também já virou lei.

Alex Ferreira
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 Para presidente, eventual reforma do PIS-Cofins, anunciada pelo governo, será rejeitada se carga tributária aumentar

Reforma de tributo cai se carga subir, diz Cunha
O presidente da Câma-

ra, Eduardo Cunha, afirmou 
ontem que uma eventual re-
forma na legislação da con-
tribuição do  PIS/Pasep  e 
da Cofins  só será aprovada 
na Casa se o governo mos-
trar que não haverá aumen-
to de carga tributária. “Se for 
aumento de carga disfarçada, 
não passará”, ressaltou, em 
entrevista coletiva. O gover-
no anunciou que deve man-
dar em breve para o Congres-
so um projeto alterando essa 
legislação.

Segundo Cunha, a Câma-
ra só votará proposta sobre a 
repatriação de recursos bra-
sileiros no exterior se o go-
verno enviar uma proposta 
de sua autoria sobre o tema. 
Ele criticou negociações do 
governo federal com sena-
dores da base aliada para 
aprovar um projeto de lei do 
senador Randolfe Rodrigues 
(Psol-AP) que permite que o 
País repatrie dinheiro depo-
sitado por brasileiros no ex-
terior que não foi declarado 
à Receita Federal. “Se o go-
verno defende a repatriação, 

Luis Macedo

Plenário durante votação; para Eduardo Cunha “governo não tem maioria constituída no Congresso”

tem que mandar seu próprio 
projeto”.

Pauta corporativa - Dian-
te da dificuldade de gover-
nabilidade, o presidente da 
Câmara acredita que há pe-
rigo de “pautas corporativas 
dominarem a Casa”, o que 
afetaria ainda mais as con-
tas públicas. “Tenho tenta-

do resistir a essas pautas”, 
afirmou. Entre elas, ele ci-
tou a PEC 300/08 (piso sala-
rial nacional para policiais e 
bombeiros), a proposta que 
garante carga de trabalho de 
30 horas semanais para pro-
fissionais de enfermagem (PL 
2295/00) e a PEC 443/09, que 
fixa a remuneração dos advo-

gados públicos.
Cunha ressaltou que a 

crise de governabilidade é 
grave. “O governo não tem 
maioria constituída no Con-
gresso Nacional. Finge que 
tem maioria, que finge que 
é governo, mas não é gover-
no”, afirmou. Para ele, o re-
cesso parlamentar poderá 

agravar a crise, porque fará 
com que os parlamentares 
tenham mais contato com a 
realidade de seus eleitores, 
“que não é boa”.

Novo anexo - Em relação 
à construção de um comple-
xo de gabinetes e serviços da 
Câmara, Cunha informou que 
algumas empresas desistiram 
de participar do processo de 
seleção do projeto para rea-
lização da obra em uma par-
ceria público-privada (PPP). 
“Restaram três ou quatro 
empresas, que ainda vão apre-
sentar propostas. Se não tiver 
outras propostas, o plano B é 
partir para construção pró-
pria de um prédio menor.”

Em junho, entrou em vi-
gor a Lei 13.137/15, que per-
mite à Câmara e ao Senado 
celebrar PPPs.

Cerca de 20 parlamenta-
res do Psol, PSB, PDT, Pros, 
PPS e PT fizeram ontem du-
ras críticas à produção legis-
lativa do primeiro semestre. 
Eles reclamaram do avanço de 
pautas conservadoras, como a 
redução da maioridade penal 
e a terceirização, e não pou-
param críticas ao presidente 
Eduardo Cunha. Os deputados 
empunharam cartazes contra 
o fechamento das galerias, as 
mudanças regimentais e a in-
tenção de colocar catracas no 
Plenário.

O foco das críticas são as 
interpretações regimentais 
que permitiram novas vota-
ções para o financiamento 
privado de campanhas e a re-
dução da maioridade penal, 
mesmo depois de derrotas 
em Plenário. Glauber Braga 
(PSB-RJ) afirmou que Eduar-
do Cunha tem sido autoritário 
na condução das votações. “A 
regra do jogo é sempre a que 
permite o seu interesse nas 
votações”.

Balanço negativo - Para o 
líder do Psol, Chico Alencar 

Deputados de seis partidos apontam retrocesso em votações

Deputados protestam contra presidente da Câmara; programa Câmara Itinerante também foi criticado

 Divulgação

(RJ), ainda que os números 
de projetos aprovados sejam 
altos, o balanço do semestre 
é negativo. “Nunca se votou 
tanto na Câmara? É possível, 
mas também nunca se votou 
tão atropeladamente e nunca 
também se desrespeitou tanto 
comissões especiais, e o caso 
notório é o da reforma políti-
ca”. Para facilitar a votação em 

Plenário, a comissão especial 
foi cancelada antes da votação 
do relatório final, e um novo 
deputado foi designado relator 
em Plenário.

Alessandro Molon (PT-RJ) 
citou as votações de diversos 
projetos de segurança pública, 
com aumento de penas e tipi-
ficação de novos crimes, como 
exemplo de retrocesso. “A Câ-

mara vem votando proposi-
ções de forma irresponsável, 
fazendo leis penais a caneta, 
sem comparar com penas de 
outros crimes. Quem está per-
dendo as votações não é essa 
minoria aqui representada, 
quem perde com esse proce-
dimento é o Brasil”.

CPI da Petrobras - As in-
vestigações da CPI da Petro-

bras, na avaliação do deputado 
Ivan Valente (Psol-SP), tam-
bém têm balanço negativo. 
Para ele, há blindagem e uso 
político da CPI. “Pessoas são 
blindadas para não vir depor, 
particularmente aquelas cita-
das em delação premiada atin-
gindo o presidente da Casa”. 

O deputado também lem-
brou que a representação do 
Psol para investigar os 23 par-
lamentares citados pela lista 
do procurador-geral da Repú-
blica Rodrigo Janot está para-
da há mais de cem dias “por 
determinação de Eduardo 
Cunha”.

Câmara Itinerante - Outro 
alvo de críticas foi o progra-
ma Câmara Itinerante, que 
levou a Mesa Diretora a di-
versos estados para discutir 
temas como reforma política 
e pacto federativo. “Gasta-se 
meio milhão de reais para fa-
zer uma Câmara Itinerante 
que só promove o presidente, 
ou uma viagem com líderes 
para melhorar a articulação 
aqui dentro”, disse Weverton 
Rocha (PDT-MA). 

Segundo o presidente, 
a Câmara só votará 
proposta de repatriação 
de recursos no exterior 
se o governo enviar 
projeto próprio



Líder do DEM, 
Mendonça Filho disse 
que até pouco tempo o 
Executivo determinava 
pautas do Congresso, 
mas agora Legislativo 
participa ativamente
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Governo priorizará MPs do crescimento econômico
Líder do governo diz que entre as propostas consideradas essenciais está a que amplia o limite do crédito consignado

Para o segundo semes-
tre deste ano, o Executi-
vo pretende continuar com 
uma agenda de retomada do 
crescimento. Segundo o lí-
der do governo na Câmara, 
deputado José Guimarães 
(PT-CE), a ideia é aprovar 
medidas provisórias já em 
tramitação no Congresso 
que ainda fazem parte da 
“agenda positiva”. “A prio-
ridade é recompor, dar pros-
seguimento à agenda eco-
nômica do País.”

Entre as medidas provi-
sórias está a que permite às 
empresas em dificuldade re-
duzir o salário e a jornada 
de trabalho de seus empre-
gados em 30% (MP 680/15). 
Outra medida (MP 681/15) 
amplia de 30% para 35% o 
limite do crédito consig-
nado (desconto autorizado 
pelo trabalhador na folha 
de pagamentos), para in-
cluir despesas com cartão 
de crédito.

Estados - Há ainda uma 
reivindicação dos estados, 
relacionada à reforma do 
ICMS e do PIS/Cofins. Uma 
medida provisória já enviada 
ao Congresso (MP 683/15) 
cria dois fundos para com-
pensar estados por perdas 
com a unificação do ICMS, 
a partir de uma mesma alí-

“A prioridade é 
recompor, dar 
prosseguimento à 
agenda econômica 
do País.”
Deputado José Guimarães

Segundo José Guimarães, alteração no modelo de exploração do pré-sal pode ser discutida na Câmara

quota para todo o País.
Em outra linha, o go-

verno ainda deve enviar ao 
Congresso proposta de uni-
ficação do PIS e da Cofins, a 
fim de ajudar a equilibrar a 
economia. 

Pré-sal - Outro tema que 
deverá polarizar os debates, 
segundo Guimarães, é uma 
possível mudança no mode-
lo de exploração do pré-sal. 
O Senado analisa uma pro-
posta que libera a Petrobras 

da função de operadora úni-
ca da camada pré-sal.

Na opinião de José Gui-
marães, trata-se de passar 
de um modelo de partilha 
para um de concessão. “Os 
que defendem a concessão 
querem abrir para petrolí-
feras do mundo, não querem 
a Petrobras”, observou o de-
putado.

Saúde - O líder disse ain-
da que o governo pretende 
discutir, no segundo semes-

tre, o financiamento da saú-
de no Brasil. Sem dar deta-
lhes, ele descartou a volta da 
CPMF, a antiga contribuição 
provisória sobre movimen-
tações financeiras, cria-
da para financiar a saúde 
e extinta por uma decisão 
do Congresso Nacional em 
2007. “Não é CPMF, é outro 
modelo”, resumiu.

Destaques - Entre as vo-
tações do primeiro semestre,  
José Guimarães considerou 

a aprovação do ajuste fis-
cal uma vitória. “Tem horas 
em que me pergunto como 
conseguimos votar os vá-
rios projetos do ajuste. Nós 
fizemos aquilo que era a ex-
pectativa do governo, votar 
o ajuste, que era impensável 
nas condições políticas da 
Casa”, disse.

Ele também destacou o 
reajuste da tabela do Im-
posto de Renda e a valori-
zação da política de aumen-
tos do salário mínimo até 
2019 como pontos positivos, 
mas lamentou a aprovação 
de uma emenda para aplicar 
as regras do reajuste a todas 
as aposentadorias e pensões 
do INSS. “Não podemos, em 
um momento como esse, 
votar matéria que traga ta-
manho rombo. Não é justo 
vincular quem ganha R$ 5, 
6, 10 mil com o mesmo re-
ajuste do salário mínimo”, 
explicou. A ampliação do re-
ajuste foi comemorada pela 
oposição.

Picciani: votação positiva de temas polêmicos Bueno: ajuste sobrecarregou trabalhadores

A redução da maioridade 
penal para 16 anos, a refor-
ma política e o ajuste fiscal 
foram considerados pelos lí-
deres partidários as votações 
emblemáticas do semestre. 
O líder do PMDB, Leonardo 
Picciani (RJ), afirmou que 
o simples fato de a Câmara 
ter decidido votar temas po-
lêmicos como a redução da 
maioridade penal e a refor-
ma política, que estavam pa-
rados há anos, é positivo. “O 
importante é que a Câmara 
possa produzir e votar temas 
que interessem à sociedade, 
e que a maioria exerça o seu 
direito de votar”.

O líder do DEM, depu-
tado Mendonça Filho (PE), 
comemorou o protagonis-
mo da oposição no primei-
ro semestre. “Até bem pou-
co tempo atrás, o Executivo 
determinava nossas pautas e 
caminhos. Agora, não: a gen-

te tem um horizonte em que 
o Parlamento participa efe-
tivamente desse novo mo-
mento institucional vivido 
pelo País”, afirmou. Reforma 
política, maioridade penal e 
regulamentação da terceiri-
zação são exemplos de pautas 
votadas pelo Congresso à re-

velia da vontade do governo. 
Mas nem todos saíram 

satisfeitos. A líder do PCdoB, 
deputada Jandira Feghali 
(RJ), criticou a aprovação, em 
primeiro turno, da proposta 
de emenda à Constituição 
que reduz a maioridade pe-
nal para 16 anos em crimes 

hediondos. “Para mim, é um 
desastre. Em vez de traba-
lharmos o cumprimento do 
Estatuto da Criança e do Ado-
lescente, punir pela via cor-
reta, estamos entregando jo-
vens e adolescentes para um 
sistema carcerário falido, em 
que o crime organizado pre-

valece”, criticou. A PEC vol-
tará à pauta, para votação em 
segundo turno, em agosto.

Ajuste fiscal - O líder do 
PPS, deputado Rubens Bue-
no (PR), criticou o ajuste fis-
cal. Para ele, o governo po-
deria ter feito economia sem 
comprometer o bolso do tra-
balhador ou do empresário. 
“Lamentavelmente, houve 
mais sobrecarga para o tra-
balhador, com restrição ao 
seguro-desemprego, e mais 
dificuldades para a empresas 
com aumento de impostos”, 
opinou.

Partidos apontam ajuste, maioridade e reforma política como destaques 

Zeca Ribeiro

 Lucio Bernardo Jr. Luis Macedo
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Em debate na Comissão de Educação, Ribeiro também explicou os critérios de escolha das cidades que terão novos cursos de medicina 

Comissão, presidida por Rose de Freitas, aprovou emenda que beneficia concursados do BC e Receita

Zeca Ribeiro

 Antonio Augusto

Renato Janine Ribeiro afirma que universidades que reajustaram acima da inflação sem justificativa sairão do Fies

Ministro defende exclusão de faculdades do Fies

relatório final

Comissão de Orçamento adia votação da LDO para agosto

O ministro da Educação, 
Renato Janine Ribeiro, dis-
se ontem que as universida-
des particulares que insisti-
rem em manter o reajuste da 
mensalidade acima de 6,4%, 
a inflação do ano passado, 
sem que haja justificativas 
para isso serão excluídas do 
Fundo de Financiamento Es-
tudantil (Fies).

O ministro compareceu 
ontem a uma audiência pú-
blica na Comissão de Educa-
ção. Ele também falou sobre 
o impasse na greve dos ser-
vidores das universidades 
federais e sobre os critérios 
para escolha das faculdades 
que serão autorizadas a abrir 
curso de medicina em 36 ci-
dades de médio porte entre 
2016 e 2017, dentro do Pro-
grama Mais Médicos.

Debate - O questiona-
mento mais contundente 
sobre a possibilidade de o 
governo excluir do Fies algu-
mas universidades partiu do 
deputado Izalci (PSDB-DF). 
“O MEC não tem autonomia 
para fazer leis e modificar 
leis e a lei é muito clara. Não 
cabe ao MEC dizer se é justo 
ou se é injusto.”

O ministro disse que o Fies 

 “O MEC não tem 
autonomia para fazer 
leis e modificar leis e a 
lei é muito clara. Não 
cabe ao MEC dizer se é 
justo ou se é injusto.” 
Deputado Izalci

é um programa de compra de 
vagas em universidades par-
ticulares e que o governo não 
pode comprá-las a qualquer 
preço. Para o ministro, a so-
ciedade não é obrigada a ar-
car com reajuste abusivo. “O 
MEC aceitou como normal 
um reajuste de até 6,4%, que 
repõe a inflação. No caso das 
instituições que não justifi-
caram e que mantiveram au-
mento significativo, a nossa 
política é: pagamos as presta-
ções dos alunos, porém, essa 
instituição ficará fora do Fies 

nas próximas edições.”
Medicina - Renato Janine 

Ribeiro também justificou os 
critérios de seleção das uni-
versidades que poderão criar 
curso de medicina, como es-
tratégia do Programa Mais 
Médicos, gerando quase 2,3 
mil novas vagas. Muitos de-
putados questionaram as ra-
zões para as instituições não 
selecionadas. Elas têm até o 
dia 22 de julho para recorrer.

Segundo o ministro, o 
Mais Médicos seguiu um 
“critério bastante severo” de 

análise. “Primeiro se exami-
nou se a instituição que pro-
punha estava em dia, se não 
tinha nenhum processo con-
tra ela no MEC. Segundo se 
procurou ver se ela tem sus-
tentabilidade financeira. E o 
terceiro critério, decisivo, foi 
o critério de qualidade”. 

Greve - Servidores das 
universidades federais que 
estão em greve comparece-
ram à audiência para pressio-
nar o governo a abrir nego-
ciações. Ao final, o ministro 
anunciou que será marcada 

uma reunião com o secretá-
rio de Educação Superior, Je-
sualdo Pereira Farias, e um 
representante do Ministério 
do Planejamento para tratar 
da paralisação.

A Comissão Mista de Or-
çamento (CMO) decidiu adiar 
para agosto a votação da pro-
posta da Lei de Diretrizes Or-
çamentárias (LDO) de 2016. 
O relatório final do deputado 
Ricardo Teobaldo (PTB-PE) 
para a proposta foi apresen-
tado na noite de quarta-feira 
(15). A presidente da comis-
são, senadora Rose de Freitas 
(PMDB-RS), convocou uma 
reunião de líderes para 4 de 
agosto e uma reunião ordi-
nária para 11 de agosto.

O relator manteve em seu 
parecer a meta de superavit 
primário de 2% do Produ-
to Interno Bruto (PIB) para 
o conjunto do setor público 
(União, estados e municí-
pios, incluindo todas as es-
tatais). O valor de R$ 126,73 
bilhões é o mesmo previsto 
pelo Executivo na proposta 
(PLN 1/15) enviada ao Con-
gresso. Teobaldo não des-
carta, porém, uma revisão 

no percentual. “O relatório 
está com o percentual que o 
governo estava projetando. 
Em agosto, vamos ter dados 
mais reais e, aí, se faria um 
adendo”.

Análise - O líder do go-
verno na comissão, Paulo 
Pimenta (PT-RS), disse que 
o relatório possui três ques-
tões centrais que precisam 
ser analisadas mais a fundo. 
Segundo ele, o governo ain-
da não decidiu se manterá ou 

não a meta de superavit pri-
mário de 2%. “O próprio go-
verno tem dado sinais de que 
está fazendo uma discussão 
que não está madura de uma 
meta de superavit para o ano 
que vem”, disse.

Outro ponto crítico, para 
Pimenta, é a exclusão pelo 
relator da proporcionalidade 
na expansão com a despesa 
de pessoal nos três Poderes. 
“Imaginem que o Judiciá-
rio pudesse ter um aumento 

desproporcional que aboca-
nhasse toda a receita. Temos 
de discutir muito o equilíbrio 
antes de tomar essa decisão.” 
Pimenta também fez ressal-
va à ampliação do orçamento 
impositivo para as emendas 
de bancada.

Domingos Sávio (PSDB-
-MG) concordou que a LDO 
precisa de mais análise e 
avaliou que o País caminha 
mal na economia. “Precisa-
mos estabelecer uma LDO 

que indique realmente o ca-
minho para o País. Se nós 
simplesmente dissermos 
‘amém’ a um caminho que 
não está dando certo, sere-
mos coniventes com o País 
indo para o buraco.”

Cargos – Durante a reu-
nião do colegiado, ontem, 
foi aprovada uma emenda 
de Domingos Sávio para re-
colocar na Lei Orçamentária 
Anual de 2015 (LOA – Lei 
13.115) a autorização para 
provimento de 715 cargos no 
Banco Central e 272 na Re-
ceita Federal. A medida be-
neficia concursados dos dois 
órgãos que aguardam con-
vocação.

“O que estamos fazendo é 
adequar a LDO de 2015 para 
o governo poder contratar 
os concursados. Compreen-
demos o momento de ajuste 
fiscal, mas deixamos o Exe-
cutivo com essa possibilida-
de”, disse Sávio.



Titulares da Controladoria-Geral da União e da Advocacia-Geral da União prestaram depoimento ontem à CPI

CGU processa 30 empresas por danos à Petrobras
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O ministro-chefe da Con-
troladoria-Geral da União 
(CGU), Valdir Simão, infor-
mou ontem que já existem 
30 processos instaurados 
contra empresas que come-
teram atos lesivos contra a 
Petrobras. Simão participou, 
junto com o ministro-chefe 
da Advocacia-Geral da União 
(AGU), Luís Inácio Adams, de 
reunião da Comissão Parla-
mentar de Inquérito (CPI) 
que investiga denúncias de 
corrupção na estatal.

Os ministros foram con-
vocados para falar dos acor-
dos de leniência feitos com 
empresas acusadas pela Ope-
ração Lava Jato de desvio de 
dinheiro e pagamentos de 
propina.

Simão disse que cinco 
empresas já manifestaram 
interesse em realizar acor-
do de leniência, mas as ne-
gociações ainda não foram 
concluídas. De acordo com o 
ministro, a CGU também ins-
taurou 19 processos discipli-
nares contra 58 ex-dirigentes 
e empregados da Petrobras 
envolvidos na Lava Jato e ga-
rantiu que os processos serão 
concluídos ainda neste ano. 

“A CGU tem atuado com a 
maior responsabilidade pos-
sível para identificar e punir 
os responsáveis. A Contro-
ladoria é uma grande agên-
cia de combate à corrupção 
e é implacável na punição”, 
disse.

SBM Offshore - Uma das 
empresas que manifestou in-
teresse em fazer um acordo 
de leniência, segundo Simão, 

Parlamentares debatem, na CPI da Petrobras, com Luís Inácio Adams, advogado-geral, e Valdir Simão, controlador-geral da União

é a SBM Offshore. “Estão cla-
ras as práticas de atos lesivos 
contra a Petrobras. Não ha-
vendo acordo, vamos punir a 
empresa”, disse o controla-
dor-geral.

Em depoimento à CPI em 
Londres, o ex-diretor da SBM 
Offshore Jonathan Taylor 
afirmou que a empresa pa-
gou mais de 92 milhões de 
dólares em propina em tro-
ca de contratos com a esta-
tal entre 2003 e 2011. Valdir 
Simão explicou, no entanto, 
que a CGU não utilizou os do-
cumentos apresentados por 
Taylor porque havia suspei-

tas de que os arquivos e gra-
vações tivessem sido obtidos 
de forma ilícita, o que pode-
ria invalidar as apurações.

O deputado Celso Pansera 
(PMDB-RJ) também quis sa-
ber se a opção de não utilizar 
as denúncias do ex-presiden-
te Jonathan Taylor teve algu-
ma relação com o calendário 
eleitoral no ano passado. Si-
mão negou que as investiga-
ções contra a SBM Offshore 
tenham sido ocultadas em 
razão da eleição.

A postura da Controlado-
ria-Geral da União no pro-
cesso que envolve a denún-

cia apresentada por Taylor foi 
defendida pelo deputado Leo 
de Brito (PT-AC). “Ele violou 
e-mail, fez escutas sem auto-
rizações. É claro que as insti-
tuições no Brasil têm que ter 
cuidado”, disse.

Transparência - Já o de-
putado Onyx Lorenzoni 
(DEM-RS) acusou a CGU de 
ser conivente com os casos 
de corrupção na Petrobras e 
defendeu que o órgão seja in-
dependente do governo, com 
mandato e mais autonomia, 
para que as ações de fiscali-
zação sejam mais transpa-
rentes. “Posso falar da Pe-

trobras, do Dnit, do setor 
elétrico. Onde estava a CGU? 
Roubar é escolha do gover-
no”, acusou o parlamentar.

Valdir Simão rebateu as 
críticas e disse que, apesar de 
estar há seis meses no cargo, 
qualquer aperfeiçoamento 
na instituição é bem-vinda. 
“Não há intervenção de quem 
quer que seja nas investiga-
ções, nas auditorias e nos 
processos de responsabiliza-
ção. Defendemos o interesse 
público”, disse o ministro. A 
CGU, na avaliação de Simão, 
tem como objetivo fortalecer 
o monitoramento de estatais.

Em depoimento à CPI da 
Petrobras, o ministro-chefe 
da Advocacia-Geral da União 
(AGU), Luís Inácio Adams, 
defendeu a colaboração en-
tre os diversos órgãos como 
AGU, a Controladoria-Geral 
da União (CGU), o Ministé-
rio Público da União (MPU) 
e o Tribunal de Contas da 
União (TCU) nas negocia-
ções para efetivação de acor-
dos de leniência. “O Minis-
tério Público não é o único 
protagonista neste proces-
so. O Ministério Público não 
sabe nada como investigar 
empresa. Tem expertise de 
investigação penal, mas co-

Advogado-geral defende colaboração entre órgãos em acordos

nhecer os mecanismos em-
presariais, ele não conhece”.

De acordo com Adams, 
há uma sobreposição de in-
teresses e competências de 
diversos órgãos e isso acaba 
gerando conflitos. Por isso, 
ele defendeu um aperfeiço-
amento da legislação que 

favoreça a colaboração, mas 
sem uma relação de subordi-
nação entre os órgãos.

“Tenho total apreço pelo 
papel institucional que cada 
um exerce, mas tem que ser 
de forma colaborativa e não 
podemos dividir os esfor-
ços”, defendeu ao responder 
a questionamento do depu-
tado Izalci (PSDB-DF) sobre 
a condução dos processos do 
acordo de leniência.

O acordo de leniência 
ocorre quando uma empresa 
envolvida em ilegalidade de-
nuncia esquema de corrup-
ção e se compromete a auxi-
liar um órgão público na sua 

investigação. Em troca, pode 
receber benefícios como re-
dução de pena e isenção do 
pagamento de multa. 

Jurisprudência - Adams 
destacou ainda que, pelo 
fato de a legislação que pre-
vê o acordo de leniência ser 
nova, é necessária a forma-
ção de uma jurisprudên-
cia sobre o tema. Segundo 
ele, o acordo de leniência 
não é incompatível com o 
combate à corrupção. “Não 
faço nenhuma escolha en-
tre o combate à corrupção ou 
salvar as empresas”, disse.   
Adams defendeu ainda o 
ressarcimento integral do 

dinheiro desviado por em-
presas envolvidas em casos 
de corrupção. “Não concor-
do que a leniência deve ter 
um ressarcimento parcial: 
ou é integral ou não se faz 
acordo”.

O advogado-geral tam-
bém esclareceu a diferença 
entre as delações premia-
das e os acordos de leniên-
cia. “A delação premiada 
alcança o criminoso e traz 
vantagens só para ele. No 
caso da empresa, alcança 
todo mundo: empregos, in-
vestidores, bancos. [Se ele 
não for feito] prejudica to-
das as pessoas”, explicou. 

“Não concordo que 
a leniência deve ter 
um ressarcimento 
parcial: ou é integral 
ou não se faz acordo de 
leniência.”
Luís Inácio Adams 

Antonio Augusto
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Cabo Sabino discute, em Sobral, 
mudanças no Estatuto do Desarmamento

No último dia 10, sob a coordenação do deputado Cabo Sabi-
no (PR-CE), foram debatidas na Câmara Municipal de Sobral mu-

danças no Estatuto do Desarmamento, com a presença do prefeito e de 
autoridades da área de segurança. De acordo com Cabo Sabino, a audi-
ência foi bastante proveitosa e democrática, pois enriqueceu a discus-

são, cumprindo a finalidade do encontro. 

Conter o fechamento de escolas do campo é o principal objeti-
vo da Frente Parlamentar pela Educação do Campo, que foi lançada 
em Sergipe, no dia 13. Em um ano, foram fechadas mais de 40 escolas 
no estado. O lançamento aconteceu no plenário da Assembleia Legis-
lativa, com a presença do coordenador da frente, deputado Padre João 
(PT-MG), e o coordenador da área, deputado João Daniel (PT-SE).

Frente por educação no campo reafirma, 
em Sergipe, missão em defesa de escolas

Ricardo Tripoli conhece trabalho de sociedade 
de proteção e assistência aos animais

Coordenador do Grupo de Trabalho de Fauna da Frente Parlamentar 
Ambientalista, o deputado Ricardo Tripoli (PSDB-SP) visitou a Sociedade 

União Internacional Protetora dos Animais (Suipa), onde conheceu de perto o tra-
balho de proteção e assistência veterinária aos animais que são levados até o local. 
Após a visita, Tripoli proferiu palestra na Comissão de Proteção e Defesa dos Ani-

mais da OAB-RJ, a convite do presidente do colegiado, Reynaldo Velloso.

Foi inaugurado o novo gramado sintético do clube 
Represa Nova Futebol, em São Paulo, fruto de emenda 
do deputado Goulart (PSD-SP). Goulart agradeceu ao irmão e ao filho 
pelo empenho na realização da obra e reafirmou seu compromisso com 
a comunidade local. “As novas instalações trarão muito mais conforto e 
qualidade de vida aos frequentadores do clube”, disse.

Goulart participa de inauguração 
de gramado do clube Represa Nova

Márcio Marinho integra comitiva que acompanha
Jogos Pan-Americanos no Canadá

Presidente da Comissão do Esporte, o deputado Márcio Marinho (PRB-
-BA) cumpre missão oficial em Toronto, no Canadá, onde acompanha, ao lado do 

ministro George Hilton, os Jogos Pan-Americanos. “A viagem trará uma experiên-
cia importante  para a Comissão do Esporte, principalmente porque o Brasil sedia-

rá em 2016 os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro”, disse Marinho, acrescentando 
que os jogos de Toronto servirão de referência para o Brasil.

A deputada Luciana Santos (PCdoB-PE) recepcionou em Pernambuco 
o evento de lançamento da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Artesão, que 
contou com a presença de seu coordenador, o deputado Givaldo Vieira (PT-ES). “Nos-
sa luta é para garantir os marcos legais que fortaleçam economicamente o artesanato. 
São milhões de trabalhadores envolvidos nesse setor que movimenta mais de R$ 50 bi-
lhões por ano, e ainda assim é uma profissão empobrecida”, afirmou a deputada.

Frente Parlamentar em Defesa do Artesão 
é lançada em Pernambuco
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