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Câmara aprova regras para reparação de dano
causado pelo Estado ao cidadão
Para Hugo Leal, autor do projeto, a ausência de uma regulamentação confunde
a interpretação sobre o que é a responsabilidade do Estado

A Câmara aprovou na quarta-feira (2) o
Projeto de Lei 412/11, do deputado Hugo
Leal (PROS-RJ), que estabelece normas sobre a responsabilidade civil do Estado e das
empresas privadas prestadoras de serviços
públicos pelos danos que seus agentes causarem a terceiros. A matéria será enviada ao
Senado. Para o autor do projeto, a ausência
de uma regulamentação provoca a existência, a cada manifestação judicial, de uma
avaliação diferente do que é a responsabilidade do Estado. “O projeto procura preencher essa lacuna para que não seja sempre
postergada a normatização e recaia sobre o
cidadão a responsabilidade de fazer a comprovação do prejuízo perante o Estado”, afirmou Leal.
As regras do projeto serão aplicáveis à
União, aos estados, ao Distrito Federal, aos
municípios e a suas autarquias, fundações,
empresas públicas e de economia mista,
além das empresas privadas atuantes por
meio de concessão, permissão ou autorização de serviços públicos. No caso das em-

presas que atuam nesses serviços, a responsabilidade do Poder Público será subsidiária
à das concessionárias, permissionárias ou
autorizadas.
Além de ter o direito de ingressar na
Justiça, o prejudicado poderá pedir indenização diretamente por meio administrativo.
No requerimento, deverá descrever os fatos
e as provas e o valor pedido de ressarcimento. Se ele concordar com o valor contrapro-

posto pela administração ou empresa, o pagamento será efetuado em ordem própria,
conforme previsão orçamentária específica.
Após a identificação do agente causador do dano, e apurado seu dolo ou culpa,
a administração deverá usar o direito de regresso, quando os prejuízos são cobrados
do agente. A obrigação de reparar o dano
estende-se aos sucessores e será cobrada
até o valor da herança recebida.

Domingos Neto defende PEC do Pacto Federativo

Também foi aprovada na noite de
quarta-feira a PEC 172/12, que proíbe a
lei federal de impor ou transferir qualquer
encargo ou a prestação de serviços aos
estados, ao Distrito Federal ou aos municípios sem a previsão de repasses financeiros necessários ao seu custeio. O substitutivo da comissão especial foi aprovado

com 379 votos a favor e 47 contra e precisa passar ainda por um segundo turno de
votação. O texto é de autoria do deputado
Mendonça Filho (DEM-PE).
O líder do PROS, deputado Domingos
Neto (CE), que defendeu a aprovação da
PEC, afirmou que a proposta torna o País
uma verdadeira Federação, garantindo as
autonomias legislativas e executivas aos
entes federados. “Não se trata de retirar a
prerrogativa do Congresso Nacional, muito pelo contrário, mas precisamos decidir
se queremos um Estado unitário ou se
queremos um Estado federado”, disse.
Na avaliação do parlamentar, o modelo federativo é o mais justo para o Brasil.
Segundo informou, de todos os sistemas
de Federação do mundo, o que menos dá
autonomia aos estados e municípios é o
brasileiro. “Todos nós aqui, diariamente,

recebemos pleitos que gerarão custos e
responsabilidades para prefeitos e governadores, sobrepondo as suas prerrogativas, a sua autonomia e o seu Poder Legislativo”, ressaltou.
A PEC aprovada ontem em primeiro
turno, para Domingos Neto, também garante as prerrogativas do Legislativo Federal. Para ele, a PEC representa o primeiro
passo para que, a cada dia, os entes federados se fortaleçam, desconcentrando as
prerrogativas da União.
Por acordo entre a maior parte dos líderes partidários, o PT apresentou um destaque que foi aprovado por 366 votos a 54
e retirou do texto dispositivo que permitia a compensação anual dos repasses de
custeio com os pagamentos devidos por
estados, municípios e o Distrito Federal à
União, exceto os débitos previdenciários.
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Servidores públicos da PF serão convidados a
colaborar com a CPI dos Crimes Cibernéticos

Três requerimentos do deputado Rafael
Motta (PROS-RN) foram aprovados, na terça-feira (1), na CPI dos Crimes Cibernéticos.
São convites para colaboração com a subrelatoria sobre os crimes praticados contra a
criança e o adolescente no ambiente virtual.
O primeiro deles é dirigid
o ao senador Magno Malta (PR-ES), que propôs a
instalação de uma Comissão Parlamentar de
Inquérito para apurar a utilização da internet
na prática de crimes de pedofilia, entre os
anos de 2008 e 2010. “O relatório final dessa
CPI constitui importante fonte de documentos e dados sobre o tema discutido atualmente nesta comissão”, explicou Motta.

O outro convite é para os servidores públicos da Polícia Federal e da Justiça Federal.
Para o parlamentar, o detalhamento das recentes operação deflagradas pela polícia vai
permitir o entendimento de como atuam as
redes de compartilhamento de imagens pedófilas no Brasil, além do apontamento da
origem desse material e da identificação do
perfil dos seus consumidores.
Também serão convidados os representantes do Fundo das Nações Unidas para a
Infância (Unicef), da Organização das Nações
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) e da Childhood Brasil. “Além de
fornecer números enriquecedores, essas

Leônidas parabeniza
bispo de Sobral
O deputado Leônidas Cristino (PROSCE) desejou ao atual bispo de Sobral, Dom
Vasconcelos, votos de realização plena à
frente da diocese do município. “Que a
luz divina oriente seus passos e fortaleça
o povo de Deus que lhe foi confiado pelo
papa Francisco”, disse.
O bispo, que foi
nomeado em julho deste ano, já exercia como
interino o cargo de administrador apostólico da diocese, é formado em Filosofia e
Teologia na Faculdade Nossa Senhora da
Assunção de São Paulo. “O povo cearense
é também um povo de sorte, por ter recebido este missionário de Cristo como arcebispo auxiliar de Fortaleza e agora bispo do
nosso município, no ano de seu centenário”,
afirmou o deputado. Para Leônidas, o momento vivido pelo País precisa de líderes
para “conduzir o rebanho no caminho cristão de fortalecimento das virtudes éticas e

organizações, por também atuarem com a
proteção em rede para crianças e adolescentes, podem compartilhar conhecimento de
imensurável valor colaborativo à comissão”,
afirmou Motta.

Fiscalização Financeira questiona CGU
sobre controle da Administração Pública

A Comissão de Fiscalização Financeira e
Controle aprovou requerimento do deputado Valtenir Pereira (PROS-MT) para pedir
esclarecimentos à Controladoria Geral da
União sobre o controle, pela Administração
Pública, dos contratos com empresas consideradas inidôneas. Em seu requerimento,
Valtenir pergunta se a sanção de declaração
de inidoneidade produz efeitos apenas para
contratações futuras ou atinge automaticamente todos os contratos já existentes e em
andamento. Além disso, ele questiona se,
caso os efeitos sejam para contratos futuros, a administração pode rescindir contratos atuais.
Outra dúvida que consta no documento
trata da suspensão dos contratos. O deputa-

do pergunta se esse tipo de sanção ocorre
somente no âmbito da administração que
promoveu a contratação ou se abrange
toda a Administração Pública - União, estados, Distrito Federal e municípios.
Para Valtenir, as informações pedidas
têm como objetivo subsidiar os trabalhos
da subcomissão que avalia os impactos da
Operação Lava Jato na atividade econômica e no índice de emprego. “Diante do posicionamento da CGU, será possível apresentar propostas de melhorias do sistema de
controle da Administração Pública Direta
e Indireta, fazendo com que o sistema seja
aperfeiçoado, de modo a prevenir e cessar
desvios de conduta e práticas de crimes
contra o erário.
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Ademir Camilo anula votação de
projeto sobre salão-parceiro
O deputado Ademir Camilo (PROS-MG)
conseguiu anular a votação do Projeto de Lei
5230/15, ocorrida em 1º de julho deste ano
na Comissão de Trabalho, de Administração
e Serviço Público (Ctasp). O texto reconhece
a relação de parceria entre salões de beleza
e prestadores de serviços, criando as figuras
do salão-parceiro e do profissional-parceiro.
A anulação se deu a partir de um recurso
(42/15) apresentado por Camilo e deferido
pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha,
no último dia 27, e publicado na terça-feira
(1º) no sistema eletrônico da Câmara.
No recurso, o deputado do PROS questiona o procedimento regimental realizado
pela mesa do colegiado que permitiu a análise do projeto de lei antes da discussão e votação de requerimentos que deveriam, conforme o Regimento Interno da Câmara, ser
apreciados em primeiro lugar. O projeto teve
a urgência aprovada em Plenário na semana
passada. Portanto, deverá ser designado um
novo relator de Plenário para proferir outro
parecer pela Ctasp. Apenas depois, o projeto
poderá ser votado.
Segundo a proposta, o salão-parceiro
centralizará os pagamentos e recebimentos
decorrentes dos serviços prestados pelo profissional-parceiro e lhe repassará os valores
devidos, conforme percentual acertado previamente. Os tributos serão recolhidos separadamente pelas partes, exclusivamente sobre a parcela que lhe couber. A parceria entre
o salão e o profissional, conforme o projeto,
não resultará em relação de emprego ou
de sociedade entre os envolvidos. O acordo
poderá ser desfeito a qualquer momento,
desde que solicitado com aviso prévio de 30

dias.
Pessoa jurídica
Ademir Camilo é contra o projeto. Em
Plenário, na semana passada, ele ressaltou
que, se o profissional abrir uma empresa
para trabalhar no salão, mesmo submetido
às ordens do dono do local, poderá ser quebrado o vínculo empregatício. Ele disse ainda que a Consolidação das Leis do Trabalho
considera nulos os atos praticados com o
objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar os
direitos trabalhistas, a exemplo da abertura
de empresas que mascarem a real existência
do vínculo empregatício.
“A Justiça Trabalhista tem combatido a
chamada pjotização [conversão de contrato
de pessoa física para pessoa jurídica, com
CNPJ], quando ela se reveste de mero mecanismo para dissimular a relação de emprego,
conferindo o vínculo empregatício em numerosas situações. Esse texto promoverá a
extinção do vínculo empregatício nos salões
de beleza e, naturalmente, os empresários
terão interesse em evadir-se dos onerosos
custos do vínculo empregatício e das numerosas incidências tributárias, passando a preocupar-se exclusivamente com a tributação
sobre sua receita bruta”, disse.
Recurso
O recurso de Ademir Camilo, deferido por
Eduardo Cunha, também anulou a discussão
do PL 965/15, que dá ao viaduto transversal
localizado à BR-282 no município de Catanduvas o nome “Arivaldo Angelo Pancera”; e
a discussão e votação do PL 8134/14, que
prorroga o prazo de recebimento de gratificações pelos servidores ou empregados requisitados pela Advocacia Geral da União.
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Congresso: deputado
critica encerramento
da sessão que
analisaria vetos

Em Plenário, Ademir Camilo criticou
a estratégia do governo e de partidos da
base de não registrar presença na quarta-feira (2) na sessão do Congresso que
analisaria vetos do Executivo. “Estou envergonhado pelos que fugiram da luta
de enfrentar a sessão do Congresso. É
uma vergonha o que fez o governo e o
meu partido, pedindo para não se registrar a presença. Ganhar ou perder é da
democracia”, afirmou.
Com o encerramento da sessão, deixaram de ser analisados vetos da presidente Dilma Rousseff a projetos polêmicos, como o que fornece uma alternativa
ao fator previdenciário – mecanismo
usado para calcular a aposentadoria
– e o que prevê o reajuste das remunerações do Poder Judiciário em até 78,56%.
Camilo informou que já publicou o seu
voto pela derrubada do veto do reajuste
do Judiciário.

“Manobra para evitar quórum no Congresso
é uma farsa”, diz Miro Teixeira

O deputado Miro Teixeira
(PROS-RJ) denunciou como “farsa”
o que ele afirma ser uma manobra
governamental para evitar o quórum na sessão do Congresso, em
realização neste momento, para
análise de vetos. Miro ressaltou que,
ao mesmo tempo em que se exige
a presença dos parlamentares na
sessão do Congresso, os dirigentes
das comissões técnicas da Câmara
e do Senado também determinam
a presença dos representantes
para a votação de projetos relevantes. “O governo não quer a análise de projetos que o incomodam
nas comissões e tampouco quer o
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quórum no Congresso para evitar
a análise dos vetos. Isso é uma farsa, uma manobra espertinha do
governo”, denunciou.
Pouco antes, Miro também havia criticado a exigência de quórum em dois colegiados ao mesmo tempo quando participava de
reunião da Comissão de Finanças
e Tributação. “Fico eu na comissão
ou vou ao Congresso dar quórum? Não tenho intenção de estar
em dois lugares ao mesmo tempo. Santo Antonio de Pádua conseguiu fazer isso e foi canonizado.
Não tenho nenhuma intenção de
ser canonizado”, ironizou.
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Seguridade Social aprova certidão negativa de uso
ilegal do trabalho da criança e do adolescente

Foi aprovado na Comissão de Seguridade Social e Família, na quarta-feira (2),
o Projeto de Lei 5829/13, do deputado Dr.
Jorge Silva (PROS-ES), que institui a certi-

dão negativa de utilização ilegal do trabalho da criança e do adolescente. “Esta
proposta tem a finalidade de atestar que
o empregador não explora a mão-deobra infantojuvenil e tampouco submete
adolescente empregado a trabalho insalubre, perigoso ou noturno”, explicou.
De acordo com o texto, o documento
será obrigatório para obtenção de empréstimos ou financiamentos públicos;
para isenções, subsídios, auxílios ou outros benefícios concedidos pela Administração Pública; e para modificações da
estrutura jurídica do empregador.
Dr. Jorge Silva lembrou ainda que dados da Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios (PNAD) de 2011 apontam que

a faixa correspondente a trabalhadores
de 5 a 13 anos soma aproximadamente
920.000 trabalhadores, sendo que destes
126.000 estão na faixa etária compreendida entre 5 a 9 anos. “É preciso adotar
medidas específicas para combater o problema, levando em consideração tanto às
famílias que vivem na pobreza absoluta e
dependem do trabalho de suas crianças
para sobreviver, quanto à fiscalização dos
setores econômicos”, afirmou.
O texto, que tramita em caráter conclusivo, segue ainda para análise das comissões de Trabalho, de Administração
e Serviço Público; de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Givaldo Carimbão apoia atendimento Cabeças do Congresso,
especializado a portadores de
do Diap, inclui PROS
Os deputados Domingos Neto (CE), Ginecessidades especiais nas escolas
valdo Carimbão (AL) e Miro Teixeira (RJ)
O deputado Givaldo Carimbão
(PROS-AL) afirmou que é preciso dar
uma atenção especial aos portadores
de necessidades especiais nas instituições de ensino. Segundo informou,
no estado de Alagoas, com mais de 3
milhões e 300 mil habitantes, não há
escolas especializadas para atender
autistas e portadores de síndrome de
down.
“Essas crianças precisam do auxílio
do Estado, então porque não buscar
parceiros para melhorar a qualidade
de vida dessas pessoas? Se o Governo,
de forma direta, não consegue subsidiar toda a população, porque não ter
parceiros nessa rede? Este parlamento
existe para adequar a norma a realidade brasileira ”, afirmou o parlamentar.
O debate ocorreu na Comissão de
Educação durante a discussão do Projeto de Decreto Legislativo 1142/08,
do deputado Eduardo Barbosa (PSDBMG), que prevê a sustação de resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação (FNDE).
A resolução suspende a execução
do Programa de Complementação ao
Atendimento Educacional Especializado às Pessoas Portadoras de Deficiência, considerando que o Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos

Profissionais da Educação (Fundeb) já
prevê a destinação de recursos públicos para essa área.
A relatora do projeto, Professora
Dorinha Seabra Rezende (DEM-TO), favorável à proposta, ressaltou que está
previsto no Plano Nacional de Educação (PNE) a meta de universalizar o
acesso ao atendimento educacional
especializado, com a garantia de sistema educacional com sala de recursos
multifuncionais, classes, escolas e serviços especializados, públicos ou conveniados. “Está claro que a resolução
do FNDE desconsidera alguns aspectos da política referendada pelo PNE”,
disse.
O texto, que está sujeito à apreciação do Plenário, segue agora para as
comissões de Finanças e Tributação e
Constituição e Justiça e de Cidadania.

estão na 22ª edição da publicação divulgada pelo Departamento Intersindical de
Assessoria Parlamentar – Diap: “Os Cabeças
do Congresso Nacional”, que apura a atuação dos deputados e senadores tomando
como critérios atributos como “capacidade
de conduzir debates, negociações, votações, articulações e formulações, seja pelo
saber, senso de oportunidade, eficiência na
leitura da realidade, e, principalmente, facilidade para conceber ideias, constituir posições, elaborar propostas e projetá-las para
o centro do debate, liderando sua repercussão e tomada de decisão”. Miro Teixeira aparece entre os “Cabeças” e Domingos Neto e
Givaldo Carimbão entre os “deputados em
ascensão”.
Os parlamentares em ascensão são
aqueles que, mesmo não fazendo parte
do grupo dos 100 mais influentes, podem,
mantida a trajetória ascendente, estar futuramente na elite parlamentar. Segundo
o departamento, são parlamentares que
desempenham bem missões partidárias,
políticas ou institucionais. Estão também
nessa categoria os parlamentares que têm
buscado abrir canais de interlocução, criando seus próprios espaços e se credenciando para o exercício de lideranças formais ou
informais no âmbito do Parlamento.
De acordo com a avaliação do Diap, entre os 100 parlamentares que comandam o
processo decisório no Congresso, em 2015,
62 são deputados e 38 são senadores.
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