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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Declaro iniciada a 4ª Reunião 

Ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, 

destinada à apreciação das matérias constantes na pauta. 

 Havendo concordância do Plenário, proponho a dispensa da leitura da ata da 

3ª Reunião Ordinária, realizada no dia 21 de junho de 2016, por terem sido 

distribuídas cópias antecipadamente. (Pausa.) 

 Caso haja alguma retificação a ser feita, peço aos Srs. Parlamentares que se 

manifestem. (Pausa.) 

 Não havendo quem queira fazê-lo, a ata está em votação. 

 Na representação da Câmara dos Deputados, os Srs. Deputados que a 

aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

 Aprovada. 

 Na representação do Senado Federal, os Srs. Senadores que a aprovam 

permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

 Aprovada também no Senado. 

 Conforme o item 7 do acordo de procedimentos, fica dispensada a leitura dos 

expedientes, que serão transcritos nas notas taquigráficas desta reunião e enviados 

por e-mail aos membros e às Lideranças partidárias. 

 Passamos à Ordem do Dia. 

 Item 1. Apreciação do relatório apresentado à Medida Provisória nº 722, de 

2016, do Congresso Nacional, que abre crédito extraordinário, em favor da 

Presidência da República e do Ministério do Esporte, no valor de 180 milhões de 

reais, para os fins que especifica. 

 O Relator da matéria é o Deputado Ronaldo Fonseca, a quem eu concedo a 

palavra para proferir o parecer. 

 O SR. DEPUTADO RONALDO FONSECA - Sr. Presidente, posso ir direto ao 

voto? 

 “O art. 2º, § 6º, da Resolução nº 1, de 2002, do Congresso Nacional, atribui à 

Comissão Mista de Planos Orçamentos Públicos e Fiscalização — CMO o exame e 

a emissão de parecer à medida provisória que abra crédito extraordinário, conforme 

art. 62 e art. 167, § 3º, da Constituição Federal. 
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 Consoante o art. 5º da citada resolução, a Comissão deve emitir parecer 

único, manifestando-se sobre a matéria, em itens separados, quanto aos aspectos 

constitucionais, inclusive sobre os pressupostos de relevância e urgência, de mérito, 

de adequação financeira e orçamentária e sobre o cumprimento da exigência 

prevista no § 1º do art. 2º, os quais se passam a examinar. 

 II.1. Exame do aspecto constitucional — pressupostos de relevância e 

urgência  

 O §3º do art. 167 da Constituição Federal dispõe que: ‘A abertura de crédito 

extraordinário somente será admitida para atender a despesas imprevisíveis e 

urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública, 

observado o disposto no art. 62’. 

 Por sua vez, o art. 62 estabelece que: ‘Em caso de relevância e urgência, o 

Presidente da República poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, 

devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional’. 

 A EM nº 00075/2016/MP, que acompanha o presente crédito, justifica 

relevância e urgência, no âmbito da Presidência da República, devido à proximidade 

dos Jogos Rio 2016 e em face do aumento de casos de microcefalia em recém-

nascidos, associados ao zika vírus, o que, segundo a EM, torna essencial a 

realização de campanha de divulgação das medidas de prevenção e orientação ao 

combate do mosquito transmissor. No tocante ao crédito aberto em favor do 

Ministério do Esporte, a sobredita EM pondera a imprescindibilidade dessas 

despesas para a realização dos Jogos Rio 2016, bem como pela falta de previsão 

durante a elaboração da Lei Orçamentária de 2016. 

 Consoante a Nota Técnica (NT) nº 21, de 2016, a exposição de motivos não 

apresenta justificativas para a imprevisibilidade dos gastos. Aduz a NT, quanto ao 

requisito da relevância, que alguns doutrinadores entendem, ao tratar a medida 

provisória de assunto próprio de lei, ser indiscutível a ocorrência de relevância a 

legitimar a adoção da medida. Haja vista que o crédito extraordinário constitui um 

dos instrumentos destinados a alterar lei orçamentária, inegável que seu conteúdo 

trate de matéria própria de lei. 

 No tocante ao critério da urgência, o Supremo Tribunal Federal tem exigido a 

demonstração objetiva desse requisito em termos de lapso temporal e não 
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simplesmente sob o aspecto subjetivo de urgência, que se costuma associar a um 

juízo político de oportunidade e conveniência. 

A respeito dos requisitos de imprevisibilidade e urgência, o art. 167, § 3°, da 

Constituição relaciona parâmetros para aferição dessas condições, ao estabelecer 

que somente se admite abertura de crédito extraordinário ‘para atender a despesas 

imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou 

calamidade pública’. (O grifo é meu). 

Em relação a esse dispositivo, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou 

no âmbito da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIN) nº 4.048, nos seguintes 

termos: 

III. (...) Além dos requisitos de relevância e urgência (art. 

62), a Constituição exige que a abertura do crédito 

extraordinário seja feita apenas para atender a despesas 

imprevisíveis e urgentes. Ao contrário do que ocorre em 

relação aos requisitos de relevância e urgência (art. 62), 

que se submetem a uma ampla margem de 

discricionariedade por parte do Presidente da República, 

os requisitos de imprevisibilidade e urgência (art. 167, § 

3°) recebem densificação normativa da Constituição. Os 

conteúdos semânticos das expressões “guerra”, 

“comoção interna” e “calamidade pública” constituem 

vetores para a interpretação/aplicação do art. 167, § 3°, 

c/c o art. 62, § 1°, inciso 1, alínea “d”, da Constituição. 

“Guerra”, “comoção interna” e “calamidade pública” são 

conceitos que representam realidades ou situações 

fáticas de extrema gravidade e de consequências 

imprevisíveis para a ordem pública e a paz social, e que 

dessa forma requerem, com a devida urgência, a adoção 

de medidas singulares e extraordinárias. (Grifei.) 

Especificamente em relação à Medida Provisória nº 722/2016, no âmbito da 

ADI nº 5.513, o Ministro Gilmar Mendes, também com fundamento no art. 167, § 3°, 

concedeu liminar, em 30 de abril de 2016, para suspender parcialmente a sua 
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vigência, na parte em que abre crédito extraordinário em favor da Presidência da 

República, sob as rubricas Comunicação Institucional (R$ 85 milhões) e Publicidade 

de Utilidade Pública (R$ 15 milhões), conforme abaixo: 

(...) defiro parcialmente a medida cautelar 

requerida, ad referendum do Plenário (art. 21, V, do 

RISTF), para suspender parcialmente a vigência da 

Medida Provisória nº 722, de 28 de abril de 2016, apenas 

na parte em que abre crédito extraordinário em favor da 

Presidência da República, sob as rubricas Comunicação 

Institucional (R$ 85.000.000,00) e Publicidade de 

Utilidade Pública (R$ 15.000.000,00).” 

O total, portanto, é de 100 milhões. 

 “Para fundamentar tal decisão, o Ministro Gilmar Mendes, ao confrontar a 

despesa suspensa do ato normativo com o disposto no art. 167, § 3°, da CF/88, 

afirma que: 

Nada está a indicar que essas sejam, de fato, 

despesas imprevisíveis e urgentes. São despesas 

ordinárias. Certamente, não se pode dizer que os gastos 

com publicidade, por mais importantes que possam 

parecer ao Governo no quadro atual, sejam equiparáveis 

às despesas decorrentes de guerra, comoção interna ou 

calamidade pública, que compõem o parâmetro 

estabelecido no art. 167, § 3°, da Constituição. 

Dessa forma, as despesas com publicidade e comunicação institucional 

constantes do Anexo I da medida provisória não se enquadram nas situações 

passíveis de utilização de crédito extraordinário previstas na Constituição, devendo a 

alteração ter sido proposta por meio de projeto de lei de crédito adicional. 

Quanto ao crédito destinado ao Ministério do Esporte, o simples fato de a 

despesa não ter sido prevista no orçamento não demonstra sua imprevisibilidade. 

Resta salientar, contudo, que referido crédito, no valor de R$ 80 milhões, destinado 

à implantação de infraestrutura para os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos do Rio de 

Janeiro, não foi suspenso pelo Ministro Gilmar Mendes, que assim decidiu: 
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(...) a proximidade dos Jogos Olímpicos torna a 

urgência qualificada e não há nos autos elementos que 

permitam, em análise inicial, típica de providências 

cautelares, infirmar o caráter extraordinário do crédito, 

ainda que as condições para sua abertura possam ser 

resultado de má gestão. 

Nesse sentido, entendo que o crédito aberto em favor do Ministério do 

Esporte atende os pressupostos constitucionais de relevância e urgência, haja vista 

as considerações elencadas na Exposição de Motivos que acompanham a medida 

provisória em análise justificarem a adoção da medida. 

II.2. Exame da adequação financeira e orçamentária 

Consoante o § 1° do art. 5° da Resolução n° 01, de 2002: ‘o exame de 

compatibilidade e adequação orçamentária e financeira das medidas provisórias 

abrange a análise da repercussão sobre a receita ou a despesa pública da União e 

da implicação quanto ao atendimento das normas orçamentárias e financeiras 

vigentes, em especial a conformidade com a Lei Complementar n° 101, de 4 de maio 

de 2000, a Lei do Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei 

Orçamentária da União’. 

Da análise da medida provisória, não se vislumbra contrariedade às normas 

orçamentárias e financeiras vigentes, sobretudo no tocante à Lei nº 4.320, de 17 de 

março de 1964; à Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101, de 

04.5.2000); à sua compatibilidade com o Plano Plurianual 2016-2019 (Lei nº 13.249, 

de 13.1.2016) e com as disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2016 

(Lei nº 13.242, de 30.12.2015); e com sua adequação à Lei Orçamentária para 2016 

(Lei 13.255, de 14.1.2016). 

Observa-se que o crédito extraordinário será custeado em sua totalidade com 

recursos provenientes do cancelamento de despesas primárias, conforme discrimina 

o Anexo II da medida provisória. 

II.3. Verificação do cumprimento da exigência prevista no § 1º do art. 2º da 

Resolução nº 1, de 2002, do Congresso Nacional. 

O § 1º do art. 2º da Resolução nº 01-CN de 2002, prevê que ‘no dia da 

publicação da Medida Provisória no Diário Oficial da União, o seu texto será enviado 
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ao Congresso Nacional, acompanhado da respectiva Mensagem e de documento 

expondo a motivação do ato’. 

A Exposição de Motivos (EM) nº 00075/2016/MP, de 27 de abril de 2016, 

supre a exigência prevista no § 1º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN, acerca 

do envio de documento expondo a motivação da edição da medida provisória. 

II.4. Exame do mérito 

Tendo em vista a relevância e a urgência explicitadas na EM nº 

00075/2016/MP, e em conformidade com a liminar deferida pelo Ministro Gilmar 

Mendes em face da ADI 5.513, entendo meritória a edição da medida provisória em 

exame no que tange o crédito, apenas no valor de R$ 80 milhões, destinado à 

implantação de infraestrutura para os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos do Rio de 

Janeiro, devendo-se suprimir a programação em favor da Presidência da República, 

sob as rubricas Comunicação Institucional (R$ 85 milhões) e Publicidade de 

Utilidade Pública (R$ 15 milhões), e, por consequência, o cancelamento oferecido no 

Anexo II da presente medida provisória, no valor de R$ 100 milhões. 

II.5 Análise das emendas 

Foram apresentadas, no prazo regimental, 5 (cinco) emendas a esta medida 

provisória. 

O art. 4° da Resolução nº 1, de 2002 — CN, que dispõe sobre a apreciação, 

pelo Congresso Nacional, das medidas provisórias a que se refere o art. 62 da 

Constituição Federal, disciplina a matéria acerca das emendas oferecidas às 

medidas provisórias. 

Além disso, o art. 111 da Resolução n° 1, de 2006 — CN, o qual dispõe sobre 

a Comissão Mista Permanente a que se refere o § 1º do art. 166 da Constituição, 

bem como a tramitação das matérias a que se refere o mesmo artigo, estabelece 

que somente serão admitidas emendas que tenham como finalidade modificar o 

texto da medida provisória ou suprir dotação, total ou parciamente. 

No que tange às matérias contidas nas Emendas nºs 00001, 00003, 00004 e 

00005, verifica-se que as mesmas estão adequadas do ponto de vista orçamentário 

e financeiro, na medida em que não se vislumbra aumento da despesa ou 

diminuição da receita. Ademais, as proposições estão compatíveis com o art. 111 da 

Resolução nº 1/2006-CN, uma vez que têm como objetivo suprimir parcialmente 
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dotação do crédito aberto pela medida provisória ora proposta, no que tange à 

programação do órgão 20.000, Presidência da República, do Anexo I, e o respectivo 

cancelamento, constante do Anexo lI. Quanto ao mérito, acolho tais emendas, na 

forma de projeto de lei de conversão anexo, por considerar que as despesas 

parcialmente suprimidas não atendem o caráter de imprevisibilidade e urgência 

exigido pelo art. 167, § 3º, da CF/88, conforme liminar concedida em face da ADI 

5.513. 

Da análise da Emenda nº 00002, verifica-se que a matéria nela contida 

conflita com o disposto no art. 111 da Resolução nº 1, de 2006/CN, razão pela qual 

deve ser inadmitida.  

II.6. Conclusão 

Diante do exposto, somos pela aprovação da Medida Provisória nº 722, de 

2016 e das Emendas nºs 00001, 00003, 00004 e 00005, na forma do projeto de lei 

de conversão anexo; e pela inadmissão da emenda nº 00002.” 

 Este é o voto, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Em conformidade com o 

disposto no § 2º, art. 146, da Resolução nº 1, de 2006, do Congresso Nacional, 

declaro inadmitida a emenda indicada pelo Relator no seu voto. 

 O relatório está em discussão. (Pausa.) 

 Para discutir, concedo a palavra ao Deputado Cajado. 

 Na sequência, falará o Deputado Simão Sessim. 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, Sras. e Srs. Senadores, eu fico feliz em ver que o nobre Relator, o 

Deputado Ronaldo Fonseca, aprimorou enormente, no seu relatório, a MP originária 

do Poder Executivo, sanando-lhe deficiências, por dois aspectos. 

 Primeiro, porque nós não podemos aceitar que o Governo seja useiro e 

vezeiro na avocação da prerrogativa do Congresso Nacional de legislar sobre 

matéria orçamentária, principalmente em se tratando de medida provisória. Isso é 

um absurdo! É uma excrecência! Nós devemos analisar muito detidamente os casos 

excepcionais em que se possa configurar tal possibilidade. 

 Daí porque, Sr. Presidente, eu insisto em dizer que — e essa é uma medida 

provisória do Governo passado ainda, do Governo da Presidente Dilma, que nós 
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constumeiramente criticávamos por essa posição —, no caso específico dessa MP, 

abrir crédito para publicidade é um acinte. Eu diria mais: é um deboche. 

 Onde está a imprevisibilidade de se fazer publicidade das ações de Governo, 

para ensejar uma edição de uma medida provisória, de caráter emergencial? Em 

aspecto nenhum! 

 Isso demonstra claramente que o Governo não tinha a mínima preocupação 

com o planejamento das suas ações. E Governo sem planejamento é um Governo 

que não sabe aonde vai, como chega e o que deseja. 

 Daí porque eu espero que todos nós possamos, inspirando-nos nesses erros 

exemplificados, impedir que o atual Governo os cometa. Esperemos que o atual 

Governo não envie para cá medidas provisórias com tais focos, com tais vieses, 

porque, sincerametne, eu me sentiria extremamente desconfortável de ter que 

apoiar medidas nesse sentido, já que eu critiquei, durante 8 anos — ou melhor, 

durante quase 10 anos —, esse tipo de conduta. 

 Obviamente, eu quero lembrar que o Democratas, partido do qual eu faço 

parte, entrou com uma ação no Supremo, e foi deferida a medida solicitada, no 

sentido de que não cabe medida provisória de abertura de crédito sem que haja 

expressamente a configuração da urgência e da excepcionalidade. 

 Portanto, Sr. Presidente, eu queria, parabenizando o Relator, dizer que, 

retirados do texto os recursos para serem alocados na Presidência para fins de 

publicidade, o que resta são os recursos para o Ministério do Esporte, e, nesse 

sentido, todos nós deveremos aprovar a matéria, até porque se trata de uma medida 

urgente e especial, diante das Olimpíadas que se aproximam. 

 Portanto, eu quero deixar claro o meu posicionamento e dizer que nós não 

podemos deixar de discutir essa matéria com amplitude, se o Governo continuar a 

adotar essa postura, que eu considero lamentável. 

 Depois, Sr. Presidente, eu queria fazer uma indagação à Mesa, se V.Exa. 

permitir. 

 Parece-me que cabe ao Democratas a indicação de um outro Senador para 

compor o quadro de 10 membros titulares da CMO, esta Comissão. Eu gostaria que 

V.Exa. confirmasse essa informação, porque me parece que só estão constando no 

painel 9 membros Senadores titulares, e, neste caso, como a Presidência cabe à 
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Câmara dos Deputados, teríamos que ter uma indicação de mais um Senador, e me 

parece que ele seria do Democratas. 

 Eu apenas queria confirmar essa informação. Eu já entrei em contato com o 

Senador Ronaldo Caiado, pedindo-lhe que o fizesse, mas gostaria de ter essa 

confirmação de V.Exa. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Passo a palavra ao Deputado 

Simão Sessim. 

 Em seguida, responderei ao Deputado Cajado. 

 O SR. DEPUTADO SIMÃO SESSIM - Sr. Presidente, em parte, sigo na 

direção do Deputado Claudio Cajado, quando elogia o nobre Relator, Deputado 

Ronaldo Fonseca, que conseguiu tirar qualquer dúvida jurídica no que concerne a 

essa MP e fez questão absoluta de ampará-la não no art. 157, mas no art. 62, no 

que diz respeito à relevância e à urgência do crédito aberto para a Presidência da 

República, que estabelece recursos para o combate à microcefalia e ao zika vírus, 

que vem assustando o Rio de Janeiro, principalmente na véspera das Olimpíadas — 

daqui a 1 mês, daremos início às Olimpíadas no Rio de Janeiro. 

 Também foi muito feliz o nosso Relator quando absorveu decisão proferida 

pelo Ministro Gilmar Mendes em uma ADI. Nela ele ampara todas as possíveis 

indagações que o Deputado Claudio Cajado tenha deixado no ar — e eu concordo 

quando o Deputado Claudio Cajado diz que há necessidade de um debate maior 

sobre MPs na Comissão Mista de Orçamento. Concordo plenamente. 

 Com relação ao crédito aberto para o Ministério do Esporte, sem dúvida 

alguma, a infraestrutura para essas Olimpíadas atende ao critério da urgência — e é 

relevante, porque se trata de um acontecimento mundial. 

 Por isso, Sr. Presidente, como fluminense, como carioca, nós temos que 

aplaudir o Governo Federal quando nos socorre. O Estado do Rio de Janeiro vem 

atravessando penúrias que não sei se terão soluções; a Prefeitura tem feito um 

esforço muito grande; e acredito, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, que Deus 

há de iluminar a todos nós para que tenhamos as Olimpíadas que o Rio imaginou e 

que este Brasil precisa mostrar ao mundo. 

 Agora, Sr. Presidente, também, como o Deputado Cajado, eu queria que 

V.Exa. esclarecesse se chegou a esta Casa por esses dias uma MP — acho que é a 
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MP nº 734, se não me engano —, que trata da transferência de recursos para o 

Estado do Rio de Janeiro. São duas medidas provisórias. Uma veio para a 

Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização e a outra está na 

Comissão Especial, para ser apreciada. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Tão logo tenhamos a 

informação, Deputado Simão Sessim, eu responderei a V.Exa. 

 O SR. DEPUTADO SIMÃO SESSIM - Eu queria pedir a V.Exa. é que, se 

fosse possível — obviamente, com a concordância dos nossos colegas —, eu 

relatasse essa medida provisória. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Muito obrigado, Deputado 

Simão. 

 O relatório continua em discussão. (Pausa.) 

 Não havendo mais quem queira discuti-lo, está encerrada a discussão. 

 O relatório está em votação, na representação da Câmara dos Deputados. 

 Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. 

(Pausa.) 

 Aprovado, com o voto contra do Deputado Nelson Marchezan Junior. 

 Em votação na representação do Senado Federal. 

 Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. 

(Pausa.) 

 Aprovado por unanimidade. 

 Antes de passar para o item nº 2 da pauta, eu queria, com a permissão de 

V.Exas., voltar à eleição para o preenchimento das vagas do Senado Federal na 

Mesa. Consulto o Plenário se podemos fazer a eleição dos cargos de Primeiro e 

Terceiro Vice-Presidentes da CMO por aclamação. 

 O SR. DEPUTADO SIMÃO SESSIM - Sim! 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Não há nenhuma contestação. 

 Para o cargo de Primeiro Vice-Presidente candidata-se o Senador Flexa 

Ribeiro, do PSDB do Pará, e para o cargo de Terceiro Vice-Presidente candidata-se 

o Senador Telmário Mota, do PDT de Roraima. 

 Em votação a proposta de eleição por aclamação, na representação da 

Câmara dos Deputados. 
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 Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. 

(Pausa.) 

 Aprovado. 

 Na representação do Senado Federal, os Srs. Senadores que aprovam a 

proposta de eleição permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

 Aprovado. 

 Foram eleitos os membros da Mesa por aclamação. 

 Declaro eleito e empossado o Senador Flexa Ribeiro, do PSDB do Pará, 

como Primeiro Vice-Presidente da Comissão para o ano de 2016. 

 Declaro eleito e empossado o Senador Telmário Mota como Terceiro Vice-

Presidente da Comissão para o ano de 2016. 

 Convido os dois, se quiserem, para fazerem parte da mesa e usarem da 

palavra. 

 Deputado Cajado, respondendo à questão de V.Exa., há vacância de um 

titular e um suplente no Bloco PSDB/Democratas/PV do Senado. V.Exa. pode 

provocar a Liderança do partido de V.Exa. no Senado ou a do Bloco, para que faça a 

indicação. 

 Também há vaga de uma suplência no Bloco do PMDB do Senado. 

 Com a palavra o Senador Flexa Ribeiro. 

 O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Sr. Presidente Arthur Lira, Srs. 

Deputados, Srs. Senadores, Sras. Deputadas, Sras. Senadoras, demais membros 

da Mesa, nosso Relator da LDO, eu quero, primeiro, Sr. Presidente, agradecer a 

confiança dos meus companheiros membros da CMO por terem aceitado a minha 

indicação para assumir, com muita honra, o cargo de Primeiro Vice-Presidente da 

Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização para o ano de 2016. 

 Depois, coloco-me à disposição do meu Presidente para que possamos em 

conjunto trabalhar para que o Orçamento do nosso País para o ano de 2017 seja 

aprovado dentro do cronograma que está previsto por V.Exa.: com a aprovação da 

LDO antes do recesso, conforme um cronograma que foi aqui aprovado, para que no 

segundo semestre nós possamos discutir as relatorias setoriais e o relatório final 

com o nosso Relator-Geral, o Senador Eduardo Braga. 
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 Eu, mais uma vez, digo que me sinto muito honrado pela aprovação do meu 

nome por parte dos companheiros para que eu possa ser um auxiliar do Presidente 

e da Mesa neste trabalho da maior importância. Esta é a Comissão mais importante 

do Congresso, porque ela é que define exatamente os gastos do Executivo, os quais 

terão que ser aprovados pela Casa legislativa, como diz o Regimento. 

 Parabenizo pelo trabalho à frente desta Comissão o Presidente, Deputado 

Arthur Lira. Conte com o Senador Primeiro Vice-Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Muito obrigado, Deputado Flexa 

Ribeiro. 

 Concedo a palavra ao Senador Telmário Mota. 

 O SR. SENADOR TELMÁRIO MOTA  - Sr. Presidente, Deputado Arthur Lira; 

Sras. e Srs. Deputados; Sras. e Srs. Senadores, de pronto, eu quero agradecer pelo 

nosso nome ter sido lembrado e aprovado nesta Casa. Sem nenhuma dúvida, esta é 

uma das Comissões mais importantes desta Casa, e eu fico muito honrado de poder 

compor esta Mesa sob a gestão de V.Exa., para realizar um trabalho que o País 

espera desta Casa. Sem nenhuma dúvida, é daqui que poderemos atender ao 

anseio de toda a população brasileira nos diversos Municípios e Estados. Espero 

que, daqui, possamos encaminhar a verdadeira distribuição de renda para todo o 

nosso País. 

 Quero me colocar à disposição da Casa e da Mesa no sentido de ser mais um 

colaborador, para que possamos realizar o trabalho que a população espera do 

Congresso Nacional. 

 Muito obrigado, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Parabéns! Muito obrigado, 

Senador Telmário Mota. 

 Item 2. Apreciação do relatório apresentado à Medida Provisória nº 730, de 

2016, do Congresso Nacional, que abre crédito extraordinário, em favor da Justiça 

Eleitoral, no valor de 150 milhões de reais, para o fim que especifica. 

 O Relator da matéria é o Senador Otto Alencar, que registrou presença. Com 

todo o respeito a S.Exa., solicito ao Senador Waldemir Moka que proceda à leitura 

do parecer, para que o coloquemos em votação. 
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 O SR. SENADOR WALDEMIR MOKA - Sr. Presidente, eu vou ler, mas acho 

que o mínimo que temos que ter nas deliberações é a presença do Relator. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Não é uma matéria polêmica. 

Já há consenso sobre a matéria. 

 Peço desculpas ao Relator. Ele entenderá. 

 O SR. SENADOR WALDEMIR MOKA  - Sr. Presidente, vou direito ao exame 

da adequação financeira e orçamentária: 

 “Consoante o § 1º do art. 5º da Resolução nº 01, de 2002: ‘o exame de 

compatibilidade e adequação orçamentária e financeira das medidas provisórias 

abrange a análise da repercussão sobre a receita ou a despesa pública da União e 

da implicação quanto ao atendimento das normas orçamentárias e financeiras 

vigentes, em especial a conformidade com a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio 

de 2000, a Lei do Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei 

Orçamentária da União’. 

 Da análise da medida provisória, não se vislumbra contrariedade às normas 

orçamentárias e financeiras vigentes, sobretudo no tocante à Lei nº 4.320, de 17 de 

março de 1964; à Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101, de 

04.5.2000); à sua compatibilidade com o Plano Plurianual 2016-2019 (Lei nº 13.249, 

de 13.1.2016) e com as disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2016 

(Lei nº 13.242, de 30.12.2015); e com sua adequação à Lei Orçamentária para 2016 

(Lei nº 13.255, de 14.1.2016). 

 Observa-se que o crédito extraordinário será custeado em sua totalidade com 

recursos provenientes do cancelamento de despesas primárias, conforme discrimina 

o Anexo II da medida provisória. 

 Verificação do cumprimento da exigência prevista no § 1º do art. 2º da 

Resolução nº 1, de 2002, do Congresso Nacional. 

 O § 1º do art. 2º da Resolução nº 01-CN de 2002, prevê que ‘no dia da 

publicação da Medida Provisória no Diário Oficial da União, o seu texto será enviado 

ao Congresso Nacional, acompanhado da respectiva Mensagem e de documento 

expondo a motivação do ato’. 
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 A Exposição de Motivos (EM) nº 00075/2016/MP, de 27 de abril de 2016, 

supre a exigência prevista no § 1º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN, acerca 

do envio de documento expondo a motivação da edição da medida provisória.” 

 “Exame de mérito. 

 A Medida Provisória 730 é dotada de justificativas de relevância, urgência e 

imprevisibilidade condizentes com a programação orçamentária que contempla. É 

importante destacar que o pleito eleitoral não deve correr risco de qualquer ordem, 

para que se preserve o princípio democrático basilar da nossa República. 

 Pela exposição de motivos, restou comprovada a necessidade de crédito 

extraordinário para que o pleito eleitoral de 2016 seja realizado da melhor forma 

possível. 

 Voto. 

 Diante das razões expostas, o nosso voto é no sentido de que a Medida 

Provisória nº 730, de 8 de junho de 2016, atende aos preceitos constitucionais que 

devem orientar a sua adoção. No mérito, somos por sua aprovação nos termos 

propostos pelo Poder Executivo. 

 Sala da Comissão Mista. 

 Presidente: Deputado Arthur Lira 

 Relator: Senador Otto Alencar.” 

 Faço questão de dizer que o relatório é do Senador Otto Alencar. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Muito obrigado, Senador 

Waldemir Moka, por ter procedido à leitura do Senador Otto Alencar. 

 Em discussão o relatório. 

 Concedo a palavra ao Deputado Nelson Marchezan Junior. 

 O SR. DEPUTADO NELSON MARCHEZAN JUNIOR - Sr. Presidente, sei que 

essa medida já foi acordada, e a elite do setor público já concordou com ela. O 

Judiciário já fez um acordo com o Executivo e com o Legislativo. Infelizmente, 

quando a neonobreza acerta, quem sai perdendo é o cidadão. 

 Há muito tempo, os brasileiros acabaram com o voto em cédulas. Nós já 

abrimos mão de votar em cédulas. Ora, imaginávamos, então, que, abrindo mão das 

cédulas e passando para as tão polêmicas urnas eletrônicas — e nem sequer o voto 

impresso da urna foi permitido —, nós iríamos diminuir o número de pessoas 
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envolvidas nas eleições, o custo, a burocracia. Evidentemente, com a tecnologia, as 

despesas diminuiriam. 

 Agora, às vésperas de uma eleição, a Justiça Eleitoral diz: “Olha, está em 

risco a eleição. Precisamos de mais recursos para que possamos colocar 150 

milhões dentro do Judiciário mais caro do mundo, porque senão as eleições, o ato 

democrático de votar, estará em risco”.  

 E cada vez mais esta Casa se reúne para tirar mais recurso do cidadão — da 

Dona Maria, do Seu João —, da saúde, da segurança e da educação, a fim de 

direcionar mais recursos para uma estrutura gigantesca, um gigante extraordinário e, 

na maioria das vezes, ineficiente. 

 Nós temos a Justiça mais cara do mundo, Sr. Presidente, e, veja bem, a 

segunda colocada é quatro vezes mais barata que a nossa! E eu estou me referindo 

a países da Europa e a percentual do PIB; estou me referindo aos Estados Unidos; 

estou me referindo a 200 países do mundo! O Brasil consegue ter a Justiça mais 

cara e, repito, no segundo colocado, em termos de incompetência de gestão de 

recurso público, ou de centralização de recurso público, a Justiça é quatro vezes 

mais barata que a brasileira. 

 Agora, às vésperas, arranja-se mais uma justificativa para o risco de se 

prejudicar a democracia, o risco de a eleição municipal não acontecer, e nós temos 

que colocar mais dinheiro na Justiça mais cara, que investiu bilhões em tecnologia e 

não barateou seus custos — ao contrário, aumentou-os — e precisa ainda de mais 

gente. E estamos falando justamente do Poder onde se concentram os mais altos 

salários não só do serviço público federal, mas do serviço público brasileiro, dos 

trabalhadores brasileiros e, de novo, do mundo. E nós, aqui, na Comissão de 

Orçamento; nós, aqui, que votamos o Orçamento, de novo vamos tirar recurso da 

Dona Maria, tirar recurso do Seu João, tirar recurso daquele cidadão que paga o 

tributo que incide sobre seu arroz e feijão e colocar na neonobreza brasileira. Vamos 

centralizar cada vez mais os recursos e cometer cada vez mais injustiças justamente 

direcionando recursos para a nossa suposta Justiça brasileira. 

 Portanto, eu peço vênia aos colegas, mas vou me manifestar, registrando 

meu voto contrário a essa medida provisória, respeitando todos os acordos feitos 
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entre o Executivo, o Judiciário e o Legislativo, que na maioria das vezes se 

esquecem dos brasileiros. 

 Muito obrigado. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Obrigado Deputado Marchezan. 

 O relatório continua em discussão. 

 O SR. SENADOR WALDEMIR MOKA  - Sr. Presidente... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Para discutir, concedo a palavra 

ao Senador Moka. 

 O SR. SENADOR WALDEMIR MOKA  - Não tenho procuração do Senador 

Otto Alencar, mas sinto-me na obrigação de dizer algo, porque não li essa parte do 

seu relatório em função de que achava que a matéria seria por consenso. 

 Na exposição de motivos, o Senador diz que essa é uma recomposição que 

se faz necessária porque, em razão da aprovação de emendas, houve redução de 

256 milhões do valor de 750 milhões inicialmente alocado na Proposta Orçamentária 

de 2016 para a Justiça Eleitoral. 

 Eu quero pedir vênia ao Nelson Marchezan para explicar isso, porque essa é 

a justificativa. Houve um corte, e ele está pedindo uma reposição bem a menor, que 

seria de 150 milhões. 

 Não sei se fui claro, mas me senti na obrigação de citar a exposição de 

motivos do Relator. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Continua em discussão a 

matéria. 

 Tem a palavra o Senador Telmário e, depois, o Deputado Sérgio. 

 O SR. SENADOR TELMÁRIO MOTA - Sr. Presidente, ainda na linha do que 

disse o Senador Moka, não há nenhuma dúvida de que houve essa redução e, no 

mais, infelizmente, ou felizmente, a democracia às vezes não tem preço; o 

importante é nós podermos realizar essas eleições, e o povo poder aproveitar o 

momento pelo qual o Brasil, ir às urnas e escolher pessoas comprometidas com a 

coisa pública, com os procedimentos republicanos. Talvez seja um bom momento de 

a população fazer uma reflexão. Gasta-se muito dinheiro para ter um país 

democrático, e a democracia não tem preço. 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Muito obrigado, Senador 

Telmário. 

 Concedo a palavra ao Deputado Sérgio e, na sequência, ao Deputado 

Vicentinho. 

 O SR. DEPUTADO SERGIO SOUZA - Sr. Presidente, caros colegas, o 

processo da Justiça Eleitoral do Brasil é quase centenário. Essa Justiça tem uma 

independência única. Todos nós acreditamos muito na Justiça Eleitoral. Todos nós 

confiamos muito na Justiça Eleitoral. Inclusive somos um dos únicos países que tem 

urna eletrônica — e confiamos nela — e temos uma celeridade ímpar na apuração 

dos votos. 

 De fato, ocorreu um corte muito grande no orçamento, e é necessário esse 

aporte. No entanto, eu quero fazer coro ao meu colega Marchezan. De fato, a 

Justiça no Brasil, Deputado Marchezan, custa muito caro, especialmente a Justiça 

do Trabalho. A Justiça do Trabalho toma, mais ou menos, 70% de tudo o que se 

gasta com a Justiça no Brasil. 

 A quantidade de processos que nós temos na Justiça do Trabalho no Brasil é 

milhares de vezes maior do que a quantidade de processos que tem a Justiça do 

Trabalho do segundo colocado. É incomparável. Mas essa é uma política que foi 

adotada no Brasil há décadas e é um costume todo trabalhador, no momento do seu 

desligamento, discutir no juiz. Ele necessariamente faz isso. 

 Eu acho que nós temos que buscar outras soluções. Essas soluções estão 

nas câmaras de acordo, nas conciliações. Nós temos que buscar outras soluções 

para que venhamos a tornar a Justiça mais barata. Uma delas, por exemplo, é 

acabar com a atual situação de recursos sucessivos e intermináveis. Isso deixa a 

Justiça cara. 

 Essa semana, ouvi uma entrevista do Ministro Barroso, do Supremo Tribunal 

Federal, em que ele que dizia que já julgou este ano 11 mil processos. Um colega do 

Paraná que assumiu uma vaga no STJ, quando assumiu sua carteira, recebeu junto 

uma carga de 30 mil processos. Um desembargador aqui do TRF 1 julga processos 

de 70% do Brasil, que caem aqui — eles vêm de todo o Norte, de grande parte do 

Nordeste, de todo o Centro-Oeste e inclusive de parte do Sudeste. Portanto, nós 

temos uma morosidade, e ela causa um problema muito grande do custo da Justiça.  
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 No entanto, Sr. Presidente, no que diz respeito à medida provisória, o PMDB 

da Câmara inclusive recomenda o voto “sim”, porque é necessário que nós 

venhamos a ter agora, neste ano de 2016, uma eleição nos mesmos patamares das 

demais. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - A matéria continua em 

discussão. (Pausa.) 

 Não havendo mais quem queira discutir, declaro encerrada a discussão. 

 Em votação o relatório, na representação da Câmara dos Deputados.  

 Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. 

(Pausa.)  

 Aprovado, contra o voto registrado do Deputado Nelson Marchezan Junior. 

 Em votação na representação do Senado Federal. 

 Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. 

(Pausa.)  

 Aprovado por unanimidade na representação do Senado. 

 Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos os Srs. 

Deputados, das Sras. Deputadas e dos Srs. Senadores e convoco reunião para o 

dia 13, próxima quarta-feira, às 14h30min, em princípio, para votação do relatório da 

LDO. 

 Declaro encerrada esta reunião. 

 




