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Po l í t i c a

C o n g re s s o Limite ao contingenciamento de emendas cai no Senado

Governo rechaça proposta
de Orçamento impositivo
Ribamar Oliveira
De Brasília

O governo jogou água fria on-
tem na discussão da proposta de
Orçamento impositivo, defendi-
da pelo presidente da Câmara,
deputado Henrique Alves
(PMDB-RN). A ministra do Plane-
jamento, Miriam Belchior, afir-
mou que o governo considera a
proposta inconstitucional. “Te -
mos uma avaliação, principal-
mente da área jurídica, de que
poderia ter problemas de incons-
titucionalidade ”, afirmou.

Segundo Belchior, a proposta
de orçamento impositivo que es-
tá sendo analisada na Câmara, e
que já foi aprovada pelo Senado,
fere uma das cláusulas pétreas da
Constituição, aquela que trata da
separação dos poderes. Durante
audiência pública ontem na Co-
missão Mista de orçamento do
Congresso, a ministra foi bastan-
te questionada sobre o sistemáti-
co bloqueio pelo governo das
emendas feitas pelos parlamen-
tares.

Poucos minutos antes da che-
gada da ministra à comissão, o

governo foi salvo pelos senado-
res que rejeitaram uma proposta
do deputado Esperidião Amin
(PP-SC), que limitava o contin-
gencimento das emendas parla-
mentares ao Orçamento. A rejei-
ção ocorreu por meio de uma
manobra regimental, pois, como
observou o próprio presidente
da Comissão, senador Lobão Fi-
lho (PMDB-MA), não havia sena-
dores em número suficiente.

A proposta de Amin, que che-
gou a ser aprovada pelos deputa-
dos que integram a Comissão
por ampla maioria, em votação
nominal, previa que a limitação
de empenho e movimentação fi-
nanceira das emendas parla-
mentares não poderia ser feita
em percentual médio superior
ao aplicado ao conjunto dos gas-
tos do Executivo.

O deputado Danilo Fortes fez
um relato do que tinha acontecido
para a ministra e disse que, embo-
ra a proposta de Amin tivesse sido
derrotada, há um sentimento ge-
neralizado no Congresso de que a
atual situação precisa ser alterada.
“Somos achincalhados em véspera
de votação”, disse, em referência à

liberação de emendas pelo gover-
no para garantir a aprovação de al-
guma matéria de seu interesse. Pa-
ra o parlamentar, “esse processo
sempre macula a imagem do Le-
g i s l a t i v o”.

A ministra Miriam Belchior ar-
gumentou que 88,4% das despe-
sas do Orçamento da União já
possuem execução obrigatória
por determinação legal. “A maior
parte do Orçamento já é imposi-
tiva e só cerca de 11% são despe-
sas discricionárias”, afirmou. O
temor do governo, de acordo
com Belchior, é “engessar ” ainda
mais o Orçamento, o que impedi-
ria os ajustes necessários em si-
tuações de crise.

Ela disse que, nos últimos
anos, o governo está tentando
trabalhar “de maneira mais equi-
l i b r a d a” com relação às emendas
parlamentares. Segundo a minis-
tra, a orientação tem sido de
manter o volume dos empenhos
autorizados e aumentar o volu-
me de pagamentos. “Nós muda-
mos o tratamento às emendas e
isso precisa ser visto”, afirmou.

O deputado Jorge Bittar (PT-RJ)
sugeriu que o governo estabeleça

um valor para as emendas parla-
mentares, que corresponda a um
percentual dos investimentos de
cada ano, e, ao mesmo tempo, defi-
na um rol de programas e ações or-
çamentárias que possam ser obje-
to das alterações dos parlamenta-
res. Em resposta, a ministra disse
apenas que o orçamento impositi-
vo precisa ser discutido “com cau-
tela e sem pressa”, pois a mudança
que será feita na Constituição vale-
rá também para os Estados e mu-
nicípios e não apenas para o gover-
no federal.

Ao rejeitar a emenda apresenta-
da pelo deputado Espiridião
Amin, a Comissão Mista de Orça-
mento aprovou na íntegra o proje-
to de lei, encaminhado pelo Execu-
tivo, que altera a lei de diretrizes
orçamentárias para 2013. O proje-
to desobriga o governo de ter que
compensar uma eventual frustra-
ção da meta de superávit primário
de Estados e municípios. Na práti-
ca, a mudança permite a redução
da meta de superávit primário des-
te ano. O projeto ainda precisa ser
aprovado pelo plenário do Con-
gresso, quando a emenda de Amin
poderá ser, de novo, apresentada.

Sem acordo, PEC que
limita poderes do MP
tem votação agendada
Maíra Magro
De Brasília

O procurador-geral da Repú-
blica, Roberto Gurgel, disse on-
tem que não há hipótese “absolu -
tamente nenhuma” de o MP con-
cordar com a Proposta de Emenda
à Constituição (PEC) 37, que im-
pede o Ministério Público de fazer
investigações criminais — mesmo
com ajustes no texto. “A proposta
é insana mesmo. Num país com as
mazelas do Brasil, com o nível de
corrupção do Brasil, querer limi-
tar as investigações do Ministério
Público, ou da Receita Federal, da
Controladoria-Geral da União, da
Previdência, seria igualmente in-
s a n o”, disse Gurgel.

O procurador foi ontem ao
Congresso, acompanhado dos
chefes de Ministérios Públicos
de dez países ibero-americanos,
para entregar aos presidentes do
Senado, Renan Calheiros
(PMDB-AL), e da Câmara, Henri-
que Eduardo Alves (PMDB-RN),
uma nota técnica contra a PEC.
Henrique Alves marcou a vota-
ção do texto pelo plenário da
Câmara para 26 de junho.

“O que se procurou evidenciar
é que a PEC 37 não é mais um as-
sunto nacional, é um assunto
que preocupa internacional-
m e n t e”, disse Gurgel. “O crime
organizado desconhece frontei-
ras, portanto se o Ministério Pú-
blico de um determinado país é
enfraquecido, a própria persecu-
ção penal na região se enfraque-
ce globalmente.”

Procuradores-gerais de 19 paí-
ses da América Latina, além de
Portugal e Espanha, participaram
ontem de seminário organizado
pela Associação Ibero-americana
de Ministérios Públicos (Aiamp)
em Brasília, para manifestar
apoio ao MP brasileiro contra a
PEC 37 — que a instituição bati-
zou de “PEC da Impunidade”. Na
hora do almoço, dez procurado-
res-gerais acompanharam Gur-
gel nas reuniões no Congresso.

O procurador-geral da Costa
Rica, Jorge Chavarría Guzmán,
secretário-geral da Aiamp, mani-
festou respeito à soberania do
Brasil mas se disse preocupado
com a possibilidade de a PEC 37
ser copiada por outros países.

A procuradora-geral de Portu-
gal, Joana Marques Vidal, disse
que o Ministério Público daquele

país “quer demonstrar seu apoio
ao MP brasileiro, porque consi-
dera que os poderes de investiga-
ção da instituição são essenciais
na luta contra a criminalidade.”

Antes do encontro, Gurgel dis-
se ver “uma grande dificuldade”
no grupo de trabalho criado por
Henrique Alves, em abril, para
encontrar uma alternativa à PEC
37. Representantes da polícia e
do MP não conseguem chegar a
um consenso, o que levou à pror-
rogação das reuniões do grupo
até o fim de junho.

Para Gurgel, “não há muito co-
mo negociar em termos das atri-
buições do MP”. “Vejo com difi-
culdade o que enfim negociar
quando se está falando de inte-
resses absolutamente indisponí-
veis”, disse o procurador.

Ele rejeitou a alternativa de
que o MP só possa investigar cri-
mes em que a polícia tenha
atuado de forma omissa, hipóte-
se cogitada durante as discus-
sões do grupo de trabalho. “Isso
seria insuficiente, porque haverá
muitos casos em que não estaria
caracterizada propriamente
uma omissão da polícia, e sim
sua incapacidade de proceder
uma investigação.”

Gurgel concordou, porém,
com a ideia de equiparar as re-
gras de investigação do MP às do
inquérito policial. “O MP jamais
pretendeu investigar sem limi-
tes, sem parâmetros. A investiga-
ção conduzida pelo MP deverá
necessariamente oferecer as
mesmas garantias que a investi-
gação policial. Vou mais além,
certamente ela oferecerá garan-
tias bem maiores que a polícia
pode oferecer”, disse Gurgel.

Ontem, as associações dos Juí-
zes Federais do Brasil (Ajufe) e
dos Magistrados do Trabalho
(Anamatra) divulgaram nota
contra a PEC 37. “Retirar do Mi-
nistério Público o poder de inves-
tigar ou complementar investi-
gações da polícia, quando isso se
mostrar necessário – especial -
mente nos crimes cometidos por
autoridades, pela criminalidade
organizada, relativos ao trabalho
escravo ou infantil ou por inte-
grantes da própria polícia –, en-
fraquece o Estado de Direito e a
segurança pública”, diz o texto.

Já o Conselho Federal da Ordem
dos Advogados do Brasil (OAB) fe-
chou posição favorável à PEC 37.

CAE aprova Plano Nacional de Educação
Raquel Ulhôa
De Brasília

Apesar da preocupação do se-
nador Cristovam Buarque (PDT-
DF) com a falta de garantia de
que os recursos chegarão à edu-
cação básica e de questionamen-
tos de Pedro Taques (PDT-MT) so-
bre a aplicação da lei, a Comissão
de Assuntos Econômicos (CAE)
do Senado aprovou, por unani-
midade, em votação simbólica, o
projeto de lei de autoria do Poder
Executivo que aprova o Plano Na-
cional de Educação (PNE) para os
próximos dez anos.

O PNE determina a ampliação
progressiva do investimento pú-
blico em educação, para atingir,
no mínimo, 7% do Produto Inter-
no Bruto (PIB) brasileiro em cin-
co anos e 10% até o fim do decê-
nio. Antes de ser votado no ple-
nário do Senado, o projeto passa-
rá, ainda, pelas comissões de
Constituição e Justiça (CCJ) e de
Educação (CE). Confirmadas as
mudanças, terá de retornar à Câ-
mara dos Deputados.

Essa meta intermediária — de
7% do PIB — foi incluída pelo re-

lator no Senado, José Pimentel
(PT-CE), líder do governo no
Congresso, assim como a vincu-
lação dos recursos provenientes
da exploração do petróleo da
partilha (royalties) e de novos
contratos de concessão (royalties
e participação especial) firmados
após 3 de dezembro de 2012).

Para agregar os recursos pro-
venientes da exploração do pe-
tróleo às fontes permanentes do
setor educacional (impostos vin-
culados, salário-educação e ou-
tros), Pimentel incorporou inte-
gralmente ao texto do PNE o
teor do projeto de lei encami-
nhado pela presidente Dilma
Rousseff ao Congresso em 30 de
abril deste ano.

A proposta destina exclusiva-
mente à manutenção e ao desen-
volvimento do ensino as receitas
da União, dos Estados e dos mu-
nicípios provenientes dos royal-
ties e da participação especial re-
lativas aos contratos celebrados a
partir de 3 de dezembro de 2012,
sob os regimes de concessão e de
partilha de produção, e 50% dos
recursos resultantes da aplicação
do capital do Fundo Social (recei-

ta destinada à União pela regra
do modelo de partilha).

A data foi fixada em 3 de de-
zembro para alterar a destinação
dos recursos provenientes dos
contratos de concessão porque
foi quando a presidente editou
medida provisória tratando do
assunto. A MP perdeu a eficácia
porque não foi votada dentro do
prazo de validade e Dilma reto-
mou a regra no projeto enviado
ao Congresso, agora incorporado
por Pimentel no parecer do PNE.

Com relação aos contratos de
concessão firmados até 2 de de-
zembro de 2012, o parecer tam-
bém repete o projeto de Dilma,
que determina a destinação ao
Fundo Social dos royalties e par-
ticipação especial do óleo extraí-
do nesses campos, quando esti-
ver no horizonte geológico do
pré-sal.

A mudança na distribuição de
royalties e participação especial
do petróleo dos campos já licita-
dos foi aprovada pelo Congresso,
mas a lei está sendo questionada
pelos Estados produtores no Su-
premo Tribunal Federal (STF). De
acordo com Pimentel, o assunto

está “s u b - j ú d i c e” e após a decisão
do STF poderá ser rediscutida a
destinação ou não também des-
ses recursos à educação.

O PNE prevê 20 metas a serem
cumpridas nos dez anos de sua
vigência, que tiveram como refe-
rência a Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios (Pnad), o
censo demográfico e os censos
nacionais da educação básica e
superior. Entre as metas — cada
uma delas incluindo estratégias
a seguir —, está a erradicação do
analfabetismo absoluto e redu-
ção em 50% do analfabetismo
funcional até o fim da vigência.

Outras metas são a universaliza-
ção, até 2016, da educação infantil
na pré-escola para as crianças de
quatro a cinco anos de idade e am-
pliação das creches para atender,
no mínimo, 50% das crianças de
até três anos até o fim da vigência
do PNE. Também estão previstas a
universalização do ensino funda-
mental de nove anos para toda a
população de seis a 14 anos e do
atendimento escolar para toda a
população de 15 anos a 17 anos,
até 2016, e elevar a taxa de matrí-
culas no ensino médio para 85%.

Sabatina pode garantir
Barroso no mensalão
Yvna Souza
De Brasília

O presidente da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania
(CCJ) do Senado, Vital do Rêgo
(PMDB-RN), confirmou ontem
que o jurista Luís Roberto Barroso,
indicado para o Supremo Tribunal
Federal (STF), será sabatinado pelo
colegiado em 5 de junho.

Vital será o relator da indicação
e disse que apresenta hoje seu pa-
recer. A ideia é acelerar a análise,
possibilitando que seu nome seja
aprovado pela CCJ e pelo plenário
do Senado no mesmo dia.

“A partir de amanhã [hoje],
abre-se o processo de conheci-
mento do relatório para os senho-
res senadores se habilitarem e as-
sim concluirmos o processo de sa-
b a t i n a”, declarou o senador.

Vital do Rêgo disse que será ne-
cessário o esforço dos parlamen-
tares para aprovar rapidamente a
indicação do jurista. Conforme
informou a edição do Va l o r de
ontem, caso Barroso tome posse
até o dia 27, data da última sessão

do semestre no STF, ele terá tem-
po de participar do julgamento
dos embargos do mensalão no
início do segundo semestre.

Luís Roberto Barroso esteve no
Senado na manhã de ontem para
se encontrar com o presidente da
Casa, Renan Calheiros (PMDB-AL).
Foi ao encontro acompanhado do
senador José Sarney (PMDB-AP).

O jurista afirmou que vai “enca -
rar com muita seriedade” e “res -
p e i t o” a sabatina. Disse não temer
críticas de parlamentares contrá-
rios às posições sustentadas por
ele em julgamentos na Corte. Entre
elas, a defesa da união homoafeti-
va, a realização de pesquisas com
células-tronco e a permissão de
aborto de fetos anencéfalos (com
má formação do cérebro).

“A gente, na vida, tem que ser
autêntico e verdadeiro. Foi assim
que eu cheguei aqui e é assim que
eu pretendo continuar a ser. Mas
todas as pessoas aqui são cordiais,
civilizadas, respeitosas de modo
que o máximo que posso imaginar
é o debate com pessoas que pen-
sem diferentemente”, declarou.

FÁBIO RODRIGUES POZZEBOM/ABR

Miriam Belchior: “Temos uma avaliação, principalmente da área jurídica, de que [a proposta] poderia ter problemas de inconstitucionalidade”

MP que trata de 18 assuntos diferentes passa no Senado
Raquel Ulhôa e Yvna Sousa
De Brasília

Sob protestos do PSDB contra a
diversidade de assuntos tratados
na proposta, chamados de “con -
t r a b a n d o” pelo senador Cássio Cu-
nha Lima (PSDB-PB), o Senado
aprovou, ontem, em votação sim-
bólica, o projeto de lei de conver-
são proveniente da Medida Provi-

sória 600, que trata de 18 temas di-
ferentes, entre eles uma operação
do governo federal para ajudar a
redução das tarifas de luz prometi-
da pela presidente Dilma Rousseff.
O texto vai à sanção presidencial.

A MP autoriza a União a ceder
onerosamente ao BNDES e suas
controladas direitos de créditos
detidos pelo Tesouro Nacional
contra a Itaipu Binacional. O BN-

DES poderá pagar ao governo com
títulos públicos e ações que detém
em carteira — exceto de bancos.

Os recursos provenientes da
venda dos créditos serão destina-
dos à Conta de Desenvolvimento
Energético (CDE) e vão viabilizar,
financeiramente, parte da redu-
ção das tarifas de energia elétrica
e garantir o barateamento da
conta de luz para o consumidor

final. De acordo com o Tesouro
Nacional, o montante somaria
cerca de R$ 4 bilhões por ano.

Entre as outras medidas trata-
das na MP, está a possibilidade de
utilização do Regime Diferencia-
do de Contratações (RDC) para
obras e serviços de engenharia
destinados à modernização,
construção, ampliação ou refor-
ma de aeroportos.

Os parlamentares também in-
cluíram na MP emendas para rea-
bertura do prazo, até 31 de de-
zembro de 2013, para adesão aos
programas do Refis da Crise des-
tinados às empresas. Tal medida
já foi incluída anteriormente em
outras MPs e vetada pela presi-
dente Dilma Rousseff.

Outra MP aprovada em vota-
ção simbólica pelo Senado — es -

sa com os votos da oposição — foi
a 597, que isenta de Imposto de
Renda trabalhadores que recebe-
rem até R$ 6 mil a título de parti-
cipação nos lucros (PLR). Os se-
nadores mantiveram o texto
aprovado pela Câmara dos De-
putados, elaborado pelo relator,
deputado Luiz Alberto (PT-BA).

A proposta segue agora à san-
ção presidencial.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 29 e 30 maio 2013, Primeiro Caderno, p. A8.




