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1. PARA ENTEDERMOS O CONGRESSO NACIONAL1 
 

 
Perda de Mandato 

Os parlamentares da Câmara dos Deputados e Senado Federal, estão sujeitos a perda do mandato 
no caso do descumprimento de alguma das normas presentes nos regimentos internos das 

respectivas casas e no art. 55 da Constituição. 

Entre as determinações constitucionais para a perda do mandato estão: procedimento incompatível 
com o decoro parlamentar; condenação criminal com sentença transitada em julgado; contrato 
com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista 
ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas 
uniformes; exercício de cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os que sejam 
demissíveis ad nutum (condição de demissibilidade do funcionário público não estável, deliberada a 

juízo exclusivo da autoridade administrativa competente) nas instituições acima citadas, desde a 
expedição do diploma. Desde a posse, o senador não poderá patrocinar qualquer causa em que 
sejam interessadas as instituições pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, 
sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público; também estão 

impedidos de serem os proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze de favor 
decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público, ou exercício de função remunerada 

nas mesmas. 

A perda definitiva do mandato é decidida, após análise do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, 
por votação secreta do Plenário e o quórum exigido é de maioria absoluta de votos. 

 

Conselho de Ética e Decoro Parlamentar 

Cada casa legislativa possui o seu Conselho de Ética e Decoro. O Conselho de Ética e Decoro 
Parlamentar da Câmara foi criado  em outubro de 2001,   é o órgão encarregado do procedimento 

disciplinar destinado à aplicação de penalidades em casos de descumprimento das normas relativas 
ao decoro parlamentar no âmbito da Câmara dos Deputados. É um colegiado composto por 21 
membros titulares e igual número de suplentes, com mandato de dois anos, não podendo ser 
substituídos a qualquer tempo, como ocorre nas demais comissões. 

Cabe ao Conselho, entre outras atribuições, zelar pela observância dos preceitos éticos, cuidando 
da preservação da dignidade parlamentar, e, também, responder às consultas da Mesa, de 
comissões e de deputados sobre matéria de sua competência. 

O Conselho de Ética atua mediante provocação da Mesa da Câmara dos Deputados para a 
instauração de processo disciplinar. Deputados, Comissões e cidadãos em geral podem encaminhar 
representação para a Mesa, que fará a destinação para o Conselho de Ética. Partidos políticos com 
representação no Congresso Nacional podem encaminhar representação diretamente ao Conselho 
de Ética. 

Os trabalhos do Conselho são regidos por um regulamento próprio que dispõe sobre os 

procedimentos a serem observados no processo disciplinar, de acordo com o disposto no Código de 
Ética e no Regimento Interno da Câmara dos Deputados. 

O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar do Senado é composto por 15 titulares e 15 suplentes, e 
suas atribuições norteadas pela Resolução Nº 20, de 1993. 

 

  

                                                
1 Retirado dos portais: www.senado.leg.br e www.camara.leg.br  

http://www.senado.gov.br/atividade/conselho/atribuicoes.asp?s=CEDP
http://www.senado.leg.br/
http://www.camara.leg.br/
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SAIBA MAIS: 

 

2. PRINCIPAIS ATIVIDADES LEGISLATIVAS NA SEMANA 
 

2.1 Atividade legislativa da Câmara dos Deputados 
 

2.1.1 Comissões da Câmara dos Deputados 

 
 

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO – CDU 

Presidente: Mauro Lopes (PMDB/MG)  
1º Vice-Presidente: Alberto Filho (PMDB/MA)  
2º Vice-Presidente: Sérgio Moraes (PTB/RS)  

3º Vice-Presidente: Roberto Britto (PP/BA) 

25 de novembro – Foi realizada Audiência Pública de tema: Debater o PL nº 7.189, de 2014, que 
"altera a Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 - Estatuto do Idoso" (Requerimento nº 51/2014, 
dos Deputados Heuler Cruvinel, Erika Kokay e Roberto Britto) Convidados: Elzira Marques Leão - 
Gerente de Trabalho Social da Secretaria Nacional de Habitação do Ministério das Cidades;  
Roberto Carlos Ceratto - Superintendente Nacional de Minha Casa Minha Vida da Caixa Econômica 
Federal; Marco Antônio Juliatto - Representante do Conselho Nacional dos Direitos do Idoso - 
CNDI; Ricardo Quirino dos Santos  - Secretário Especial do Idoso do DF; Maria Henriqueta Arantes 

Ferreira Alves - Consultora Técnica da Câmara Brasileira da Indústria da Construção - CBIC. 

 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO – CE 

Presidente: Glauber Braga (PSB/RJ)  
1º Vice-Presidente: Dr. Ubiali (PSB/SP)  

2º Vice-Presidente: Paulo Rubem Santiago (PDT/PE)  
3º Vice-Presidente: Lelo Coimbra (PMDB/ES)  

26 de novembro – Foi realizada Audiência Pública com a finalidade de Debater a importância da 
realização da "worldskills" na cidade de São Paulo, no ano de 2015. Convidados: Simon Bartley - 
Presidente Mundial da WorldSkills; Rafael Lucchesi - Diretor Geral do Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial – SENAI; Fátima Aparecida Antônio - Diretora da Divisão de Orientação 
Técnica de Ensino Fundamental e Médio da Prefeitura de São Paulo; Rafael Wenderson Morais 

Pereira - Medalhista de Ouro de Soldagem WorldSkills Américas Bogotá 2014. 

Foi aprovado o REQ 393/14 - do Sr. Lelo Coimbra (PMDB/ES), que "Requer realização de Audiência 
Publica para discussão do Projeto de Lei nº 7633/2014".  

•www2.camara.leg.br/glossario  

•www12.senado.gov.br/noticias/glossario-legislativo 

Para entender mais sobre os termos legislativos: 

•www.senado.leg.br/atividade/agenda/default.asp  

•www.camara.leg.br/internet/agendacamara 

Previsão de agenda do Senado e da Câmara: 

•Câmara: www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/regimento-interno-da-camara-dos-
deputados    

•Senado/ Regimento Comum: www.senado.leg.br/legislacao/regsf/ 

Acesse os regimentos internos: 

http://www.camara.leg.br/Internet/deputado/Dep_Detalhe.asp?id=521107
http://www.camara.leg.br/Internet/deputado/Dep_Detalhe.asp?id=530059
http://www.camara.leg.br/Internet/deputado/Dep_Detalhe.asp?id=527964
http://www.camara.leg.br/Internet/deputado/Dep_Detalhe.asp?id=524907
http://www.camara.leg.br/Internet/deputado/Dep_Detalhe.asp?id=527072
http://www.camara.leg.br/Internet/deputado/Dep_Detalhe.asp?id=533383
http://www.camara.leg.br/Internet/deputado/Dep_Detalhe.asp?id=531877
http://www.camara.leg.br/Internet/deputado/Dep_Detalhe.asp?id=525239
http://www.camara.leg.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=623834
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Foi aprovado o  REQ 396/2014 - da Sra. Iara Bernardi (PT/SP), que "requeiro à Comissão de 

Educação o envio de indicação ao governo federal, por meio do Ministro da Educação, Senhor 

Henrique Paim, sugerindo a realização de Um Pacto Nacional pela Formação e Valorização dos 
Profissionais da Educação Infantil". 

Foi aprovado o REQ 397/2014 - do Sr. Paulo Rubem Santiago (PDT/PE), que "requer a realização 
de audiência pública desta Comissão para debater o Projeto de Lei nº 7633/2014". 

Na pauta – Será realizada Audiência Pública, no dia 9 de dezembro, com a finalidade de discutir 
os objetivos do Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede 

Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância). 

 

 

 

 

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E MINORIAS – CDHM 

Presidente: Assis do Couto (PT/PR)  
1º Vice-Presidente: Nilmário Miranda (PT/MG)  
2º Vice-Presidente: Janete Capiberibe (PSB/AP)  
3º Vice-Presidente: Antônia Lúcia (PSC/AC)  

27 de novembro – Foi realizada Audiência Pública com a finalidade de “debater os 20 anos do 

Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil - FNPETI e os desafios na 
prevenção e erradicação do trabalho infantil”. Expositores: Lais Abramo - Diretora do Escritório da 
OIT no Brasi; Eliane Araque dos Santos - Vice-Procuradora Geral do Ministério Público do Trabalho 
- MPT; Paulo Sérgio Almeida - Secretário de Inspeção do Trabalho do Ministério do Trabalho e 
Emprego; Lourenço Ferreira do Prado - Vice-Presidente da União Geral dos Trabalhadores - UGT; 
Patrícia Mara Santin - Representante da Fundação Telefônica; Isa Maria de Oliveira - Secretária-
Executiva do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil – FNPETI. 

 

PL 6840/13 - JORNADA INTEGRAL NO ENSINO MÉDIO 

Último trâmite – Em 10 de abril de 2014 aberta a Comissão Especial destinada a proferir parecer 

ao Projeto de Lei nº 6840, de 2013, da Comissão Especial destinada a promover estudos e 
proposições para a reformulação do ensino médio, que "altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 

de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para instituir a jornada em 
tempo integral no ensino médio, dispor sobre a organização dos currículos do ensino médio em 
áreas do conhecimento e dá outras providências" ( PL684013). Na data designado Relator, Dep. 
Wilson Filho (PTB-PB). 

Última reunião agendada – Cancelada a audiência pública marcada em 10 de julho de 2014, em 
atendimento ao Requerimento nº 2/2014 do Deputado Wilson Filho, subscrito pelo Deputado 
Newton Lima, para discutir auditoria realizada pelo TCU com o objetivo de avaliar a oferta e a 

qualidade do ensino médio no Brasil. 

 

  

http://www.camara.leg.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=786678
http://www.camara.leg.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=796190
http://www.camara.leg.br/Internet/deputado/Dep_Detalhe.asp?id=522071
http://www.camara.leg.br/Internet/deputado/Dep_Detalhe.asp?id=5829185
http://www.camara.leg.br/Internet/deputado/Dep_Detalhe.asp?id=520257
http://www.camara.leg.br/Internet/deputado/Dep_Detalhe.asp?id=530002
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=602570
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/especiais/54a-legislatura/pl-6840-13-jornada-integral-no-ensino-medio
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2.2 Atividade legislativa do Senado Federal 
 

2.2.1 Comissões do Senado 
 

 

COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS – CAE 

Presidente: Senador Lindbergh Farias - PT/RJ 
Vice-presidente: Senador Luiz Henrique - PMDB/SC 

25 de novembro – Foi aprovado o parecer do Sr. Valdir Raupp (PMDB/RO) sobre o PRS Nº 14, de 

2014, de autoria do Sr. José Agripino (DEM/RN), que “Institui o Prêmio Jovem Empreendedor, a 
ser conferido anualmente pelo Senado Federal”. Relatório: Favorável ao Projeto. Observações: 1. A 
matéria será apreciada pela Comissão Diretora do Senado Federal.  

Foi aprovado o parecer do Sr. José Pimentel (PT/CE) sobre o PLS 544/09, da Srª. Serys 

Slhessarenko2 (PT/MT), que “Altera a Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001, que dispõe sobre o 
Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, para instituir a previsão de método de 

atualização de saldo devedor mais favorável aos alunos financiados e a dispensa de pagamento de 
prestações ou saldo devedor nos casos que especifica, e dá outras providências”. Relatório: Pela 
prejudicialidade do Projeto de Lei do Senado nº 53 de 2008, das Emendas nºs 1 e 2-CE, e dos 
Projetos de Lei do Senado nºs 8 e 544 de 2009. 

 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE – CE 

Presidente: Senador Cyro Miranda - PSDB/GO 
Vice-presidente: Senadora Ana Amélia - PP/RS 

25 de novembro – Foi aprovado o parecer do Sr. João Capiberibe (PSB/AP), PLS 61/12 de autoria 
do Sr. Paulo Bauer (PSDB/SC), que “Altera a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, para isentar 
do pagamento de direitos autorais a utilização de obras artísticas e culturais por entidades que 
especifica, em eventos beneficentes destinados a angariar fundos para manutenção e 

funcionamento próprios. Relatório: Pela rejeição. Observações: Matéria terminativa na Comissão de 
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática. 

Foi aprovado o parecer do Sr. Wilson Matos (PSDB/PR) sobre o PLS 14/13 de autoria do Sr. Eunício 
Oliveira (PMDB/CE), que “Acrescenta o inciso VII ao § 1º do art. 19 da Lei Complementar nº 101, 
de 4 de maio de 2.000, Lei de Responsabilidade Fiscal, para excluir dos limites de gastos o 
pagamento de professores com recursos do FUNDEB. Relatório: Favorável, com as emendas 
oferecidas. Observações: A matéria vai a Comissão de Assuntos Econômicos e posteriormente, será 

apreciada pelo Plenário. 

Foi aprovado o REQ Nº 42, de 2014, de autoria do Sr. Paulo Paim (PT/RS) e outros, com 
fundamento no disposto no art. 93, incisos I, do Regimento Interno desta Casa, “requeremos a 
realização de Audiência Pública pela Comissão de Educação, a fim de instruir o PLS 263, de 2014, 
que institui o Dia Nacional de Enfrentamento à Psicofobia, a ser celebrado no dia 12 de abril. 
Sugerimos que sejam convidados representantes das seguintes entidades: Associação Brasileira de 

Psiquiatria; Associação Brasileira do Déficit de Atenção; Associação de Amigos, Familiares e 
Doentes Mentais e Coordenação de Saúde Mental do Ministério da Saúde”. 

26 de novembro – Foi realizada, em conjunto com a Comissão de Assuntos Sociais e a Comissão 

de Direitos Humanos e Legislação Participativa, Audiência Pública com a finalidade de “Debater os 
aportes das neurociências à compreensão do desenvolvimento infantil: novas perspectivas”. 
Observações: 1- A audiência pública está inserida na programação da VII Semana de Valorização 
da Primeira Infância e Cultura da Paz, organizada pelo Senado Federal, no período de 25 a 27 de 

novembro de 2014. 2- As palestras foram realizadas com tradução simultânea (Português / 
Francês /Português). 3- A audiência contou com os serviços de interatividade do Senado Federal 
Participantes: Suzana Herculano-Houzel - Neurocientista e Bióloga (RJ) - Tema: Cérebro - onde 
biologia e sociedade se encontram no desenvolvimento infantil; Bernadette Rogé - Neuropsicóloga 

                                                
2 Fora de Exercício 

http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=117382
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=117382
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=94425
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=104668
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=110503
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=119004
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(França) - Tema: Autismo precoce e Neurociências; Alfred Sholl-Franco - Biofísico e Neurocientista 

(RJ) - Tema: A Neuroeducação no contexto da Primeira Infância: prevenção, conscientização e 

capacitação; Françoise Molénat - Psiquiatra infantil (França) - Tema: Estresse e gravidez: impacto 
do ambiente humano. 

Foi realizada, em conjunto com a Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e 
Informática, Audiência Pública com a finalidade de Debater “A importância da realização da 
‘WorldSkills’ no Brasil e a contribuição do Sistema ‘S’ para a educação profissional. Participantes: 
Simon Bartley – Presidente da WorldSkills; David Hoey - Diretor-Executivo da WorldSkills; Rafael 

Lucchesi - Diretor-Geral do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI, Diretor de 
Educação e Tecnologia da Confederação Nacional da Indústria – CNI; Luciano Toledo - Assessor de 
Inovação da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação – MEC; 
Fátima Aparecida Antônio - Diretora da Divisão do Ensino Fundamental e Médio da Secretaria 
Municipal de Educação do Estado de São Paulo; Rafael Wenderson - Medalhista de Ouro da 
WorldSkills. 

 

COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS – CAS 

Presidente: Senador Waldemir Moka - PMDB/MS 
Vice-presidente: Senadora Vanessa Grazziotin - PCdoB/AM 

26 de novembro – Foi aprovado o parecer da Srª. Ana Rita (PT/ES) sobre a Emenda da Câmara 
dos Deputados ao PLS 295/13, de autoria da CPMI - Violência contra a Mulher - 2012 (CPMIVCM). 
Explicação: Emenda da Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei nº 6.295 de 2013 do Senado 
Federal (PLS Nº 295/2013 na Casa de origem), que altera o art. 7º da Lei nº 8.080, de 19 de 
setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da 
saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências, 

para inserir, entre os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde - SUS, o princípio da 
organização de serviços públicos específicos e especializados para atendimento de mulheres e 
vítimas de violência doméstica em geral. Relatório: Pela aprovação da Emenda da Câmara dos 
Deputados ao Projeto de Lei do Senado nº 295, de 2013. 

Foi aprovado o parecer do Sr. Jayme Campos (DEM/MT) sobre o PLC 117/13, de autoria do Sr. 
Arnaldo Faria de Sá (PTB/SP), que “Altera os arts. 1.583, 1.584, 1.585 e 1.634 da Lei nº 10.406, 
de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil, para estabelecer o significado da expressão “guarda 

compartilhada” e dispor sobre sua aplicação”. Relatório: Pela aprovação do Projeto de Lei da 
Câmara nº 117, de 2013, e da Emenda que apresenta; e pela rejeição da Emenda de iniciativa do 

Senador Romero Jucá. Resultado: Aprovado Parecer Favorável ao Projeto de Lei da Câmara nº 117, 
de 2013, com a Emenda nº 1-CAS (de Redação); e contrário à Emenda do Senador Romero Jucá.  

Foi aprovado REQ nº 49, de 2014, de autoria do Sr. Jayme Campos (DEM/MT) e outros, que requer 
“Nos termos dos artigos 336, inciso II, e 338, inciso IV, combinados com o artigo 92, do Regimento 
Interno do Senado Federal, requeiro urgência para o Projeto de Lei da Câmara nº 117, de 2013”. 

 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – CCJ 

Presidente: Senador Vital do Rêgo - PMDB/PB 
Vice-presidente: Senador Anibal Diniz - PT/AC 

26 de novembro – Foi aprovado o parecer da Srª. Angela Portela  (PT/RR) sobre o PLC 93/10 de 

autoria do Sr. Lobbe Neto (PSDB/SP), que “Dispõe sobre a substituição de alimentos não 
saudáveis, nas escolas de educação infantil e do ensino fundamental, público e privado”. Relatório: 
Favorável ao Projeto e às Emendas nºs 1 e 2-CAE, na forma do Substitutivo que apresenta. 

 

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA N° 658, DE 2014 – CMMPV 

Presidente: Deputado Marcelo Castro - PMDB/PI 
Vice-Presidente: Senadora Ana Amélia - PP/RS 

26 de novembro – Foi realizada Audiência Pública com a finalidade de Debater a Medida 
Provisória nº 658, de 2014. Participantes: Diogo de Sant´Ana - Secretário-Executivo da Secretaria 
Geral da Presidência da República (representante de: Secretaria-Geral da Presidência da 

República); Carlos Higino Ribeiro de Alencar - Secretário-Executivo da Controladoria-Geral da 
União – CGU (representante de: Jorge Hage); Carolina Gabas Stuchi - Diretora do Departamento 

http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=116957
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=116957
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=115668
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=119140
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=97315
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da Rede Socioassistencial Privada do SUAS do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 

Fome (representante de: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome); José Eduardo 

Sabo Paes - Procurador de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios – MPDFT, 
Professor da Universidade Católica da Brasília – UCB; Vera Maria Masagão Ribeiro - Diretora de 
Ação Educativa da Associação Brasileira de Organizações não Governamentais – ABONG; Gustavo 
Cezário - Diretor-Executivo da Confederação Nacional dos Municípios – CNM (representante de: 
Confederação Nacional dos Municípios). Reprodução de nota do Portal de Notícias do Senado: 

Relatora quer evitar excesso de burocracia no marco legal das ONGs 

Medidas para diminuir a burocracia e simplificar a fiscalização orçamentária das parceiras público-

privadas foram discutidas por parlamentares e representantes do governo em audiência pública 

realizada nesta quarta-feira (26) pela comissão mistaque analisa a Medida Provisória (MP) 658/14. 

Editada pelo governo a pedido das organizações não governamentais (ONGs), a medida provisória 

adia para julho de 2015 a entrada em vigor do marco legal para as organizações da sociedade civil 

(Lei 13.019/14), que inicialmente valeria a partir do fim de outubro. 

A senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR), relatora da matéria na comissão mista, afirmou que é 

necessário combater os “desvios e desmandos na gestão de recursos públicos”. No entanto, para a 

senadora, a nova lei não pode dificultar o relacionamento entre o Estado e as entidades privadas. 

“Nós temos de melhorar alguns aspectos da lei, apesar de esta ser muito positiva ao organizar e 

disciplinar, em âmbito nacional, as relações entre o Estado e as organizações da sociedade civil. 

Existem alguns artigos da lei que são extremamente duros e não correspondem ao cotidiano dos 

serviços prestados por entidades da sociedade civil. Não desejamos que o aumento da burocracia 

sobre essas entidades as transformem em órgãos estatais”, ponderou. 

Marco regulatório 

A Lei 13.019/2014 exige que as organizações da sociedade civil participem de processo seletivo 

(chamada pública) e cumpram uma série de exigências para celebrar parcerias com os governos 

por meio de convênios, como comprovada experiência no serviço a ser prestado, ficha limpa e, pelo 
menos, três anos de criação. 

Além disso, os órgãos públicos deverão seguir regras mais rígidas para repassar recursos para as 

entidades. Por exemplo, não poderão firmar parcerias com ONGs que tiveram as contas rejeitadas 

nos últimos cinco anos, punição relacionada a parcerias anteriores ou dirigentes cujas contas 

tenham sido rejeitadas em decisão irrecorrível. 

Criminalização 

O secretário executivo da Secretaria Geral da Presidência da República, Diogo de Santana, 

defendeu a entrada em vigor do marco legal em “prazo razoável” – julho de 2015 – para que todos 

os envolvidos se adaptem às mudanças. Ele ressaltou, no entanto, a necessidade de aprimorar o 

texto da lei em relação às penas aplicadas às entidades privadas. 

“Ajustar o marco regulatório é essencial para valorizar, ao mesmo tempo, as parcerias público-

privadas e a gestão dos recursos públicos. É preciso evitar o excesso de controle e, por 

consequência, a criminalização burocrática das organizações. Muitas vezes, isso acontece em 

decorrência de algum erro formal que ficou sem apuração ou quando a entidade não tem condições 

de apresentar detalhadamente a execução dos gastos. E existem os reais casos de fraude, os quais 

devem ser apurados com rigor”, disse Santana. 

A representante da Associação Brasileira de Organizações não Governamentais (Abong), Vera 

Masagão, mencionou a origem do marco regulatório das ONGs no âmbito das comissões 

parlamentares de inquérito (CPIs) criadas para apurar fraudes e afirmou que a nova lei traz penas 
mais rígidas. 

— Temos visto, recentemente, casos gravíssimos de uso ilícito de recursos públicos envolvendo 

vários setores, como os administradores públicos e empresas privadas e com as organizações sem 

fins lucrativos. Mas não é justo que só as organizações sem fins lucrativos, exatamente por estarem 

atendendo setores mais desfavorecidos, sejam excessivamente culpadas e tenham regras mais 

rígidas — argumentou Vera Masagão. 

Controle e transparência 

Favorável à fiscalização “precisa, mas não excessiva do repasse de recursos públicos”, o secretário 

executivo da Controladoria Geral da União (CGU), Carlos Higino de Alencar, também se preocupou 

com o aumento do controle sobre o parceiro privado. Segundo ele, a legislação atual facilita a 
prestação de contas de parcerias com valores inferiores a R$ 600 mil, que correspondem a 80% 

das parcerias. 

— Grande parte dessas entidades privadas está nessa situação, dessa forma a regulamentação da 

prestação de contas simplificada vai facilitar bastante a vida das organizações. O prazo para o 

poder público analisar todas as contas da parceria é longo, já o prazo para que as organizações 

prestem os esclarecimentos é curto — disse Alencar. 

Para o secretário executivo, outra questão importante é a nova regra de transparência, que obriga 

a publicação do orçamento das parcerias na Lei Orçamentária Anual (LOA). 

— Nesse ponto, eu chamo a atenção dos parlamentares, pois, caso o marco regulatório entre em 
vigor no ano que vem, será preciso fazer ajuste na Lei Orçamentária — comentou. 

Responsabilidade solidária 

http://www12.senado.gov.br/noticias/materias/2014/11/27/relatora-quer-evitar-excesso-de-burocracia-no-marco-legal-das-ongs
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/ADMINISTRACAO-PUBLICA/476789-GOVERNO-EDITA-MP-ADIANDO-ENTRADA-EM-VIGOR-DE-MARCO-LEGAL-DAS-ONGS.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm
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Para Diogo de Santana, no caso específico da responsabilidade solidária dos dirigentes das 

organizações da sociedade civil, o tratamento que foi dado na lei vai além do que já é feito pela 

legislação. Desse modo, segundo ele, caberá à senadora Gleisi "fazer os ajustes em seu relatório 

para evitar que as ONGs tenham uma discriminação ainda mais negativa do que a aplicada às 

empresas”. 

A Lei 13.019/2014 determina que, em casos de irregularidades na prestação de contas das 

organizações da sociedade civil, o valor do ônus seja ressarcido pelo patrimônio dos dirigentes das 

entidades. 

Vera Masagão avaliou a medida como negativa. Para ela, essa regra é válida atualmente no caso 
das relações trabalhistas. 

— Se uma empresa tem uma dívida trabalhista e vir a decretar falência, as dívidas trabalhistas 

serão pagas com o patrimônio dos diretores das empresas. Mas, ampliar isso para os diretores de 

ONGs é um equívoco: imagine as dificuldades de um diretor voluntário de ONG que vai passar o 

resto da vida com seu patrimônio ameaçado — disse. 

Vigência 

Gustavo Cezário, da Confederação Nacional dos Municípios (CNM), acredita ser necessário fixar 

prazos diferentes para os municípios se adaptarem à nova lei, de acordo com o critério 

demográfico. Dessa forma, os municípios com mais de 100 mil habitantes teriam maior prazo do 

que aqueles com 50 mil. 

— Se é possível aprender com os municípios mais avançados, aos pequenos municípios deve ser 

concedido um prazo maior — afirmou. 

Gleisi Hoffmann assinalou que vai considerar as sugestões apresentadas na audiência pública para 

elaborar o relatório sobre aMP 658/14. A próxima reunião da comissão ocorrerá em 10 de 

dezembro. 

Da Redação | 27/11/2014, 11h04 - ATUALIZADO EM 27/11/2014, 11h25. Da Agência Câmara. 

Agência Senado (Reprodução autorizada mediante citação da Agência Senado) 

 
 

2.2.2 Plenário do Senado 
 

26 de novembro – Foi aprovado o PLC 117/13, de autoria do Sr. Arnaldo Faria de Sá (PTB/SP), 
que “Altera os arts. 1.583, 1.584, 1.585 e 1.634 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - 
Código Civil, para estabelecer o significado da expressão “guarda compartilhada” e dispõe sobre 
sua aplicação”. A matéria vai à sanção presidencial. 

A senadora Marta Suplicy (PT/SP) pediu aos órgãos responsáveis pela garantia do bem-estar da 

criança e aos de defesa do consumidor a fiscalização do cumprimento de resolução que trata da 
publicidade destinada a esse público. A norma considera abusiva a comunicação que, em 
linguagem de apelo infantil, induz ao consumo desenfreado de produtos e serviços. A resolução foi 
publicada pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda), órgão de 
caráter normativo vinculado à Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da 
República. 

 

 

 

  

http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=118736
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=115668
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3. EM FOCO 
 

Reprodução de notas: 

 

Propostas de emenda à Constituição que reduzem idade mínima do trabalhador para 14 anos 

também são criticadas pelo Fórum de Erradicação do Trabalho Infantil. 

A diretora do escritório da Organização Internacional do Trabalho (OIT) no Brasil, Laís Abramo, e a 
secretária-executiva do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil (FNPETI), 
Isa Maria Oliveira, afirmaram nesta quinta-feira (27) que será um retrocesso para o País se o 
Congresso aprovar as Propostas de Emenda à Constituição (PECs) 35/11,18/11 e 274/13, que 
reduzem para 14 anos a idade mínima para o trabalho infantil. Hoje, a idade mínima é 16. Entre 14 
e 16, os menores podem ser contratados como aprendizes. 

Em audiência pública que comemorou os 20 anos do fórum, Isa Oliveira destacou que o Estado 
brasileiro tem que enfrentar o desafio de retirar 3,1 milhões de crianças que se encontram 
trabalhando em vários setores. 

Segundo ela, o Brasil só vai conseguir alcançar a meta global de acabar com o trabalho de crianças 
e adolescentes até 2020 se houver uma participação ativa da sociedade, governo, Judiciário e 
Parlamento. 

Votação na CCJ 

As PECs já tiveram parecer pela admissibilidade e aguardam votação na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (CCJ). “Eu acredito que nós temos a força de uma mobilização social muito 
grande para impedir esse retrocesso social de reduzir a idade mínima para o trabalho”, disse Isa 
Oliveira. 

“Nós temos força e nós estamos dispostos a enfrentar esse desafio e a impedir esse retrocesso, 
porque isso é violar uma conquista de toda a sociedade brasileira e a dignidade das crianças e dos 

adolescentes”, acrescentou a secretária-executiva do fórum. 

Retrocesso 

Laís Abramo afirmou que, apesar de o Brasil ser referência na área e ter retirado mais de 5 milhões 
de crianças em situação de trabalho infantil nos últimos 20 anos, a aprovação dessas PECs é uma 
ameaça às convenções internacionais. 

“Isso seria um retrocesso e contrariaria a própria convenção da OIT que foi ratificada pelo Brasil”, 
disse Laís Abramo. “E o Brasil tem um papel central. Não apenas pelos números, que sempre 

influenciam a média da América Latina, mas porque as políticas e boas práticas que são 
desenvolvidas aqui são referências para outros países. Daqui que surgiu a ideia da América Latina 
e Caribe livres do trabalho infantil”, ressaltou a representante da OIT na comissão. 

Constituição 

Atualmente, a Constituição proíbe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre ao menor de 18 anos e 
de qualquer trabalho a menor de 16 anos, exceto aprendiz, a partir de 14 anos. Já o 

decreto 6481/08, que regulamenta a Convenção 182 da OIT, lista 93 diferentes atividades que 
oferecem riscos para a saúde e desenvolvimento das crianças e adolescentes, como trabalhos 
domésticos e os que exigem esforços físicos intensos, isolamento, abuso físico, psicológico e 

sexual, longas jornadas de trabalho e sobrecarga muscular. 

A deputada Flávia Morais (PDT-GO), que presidiu a audiência pública, ressaltou que ainda hoje 
muitos pais acreditam que quanto mais cedo a criança trabalhar, mais estará preparada: “Nós que 
trabalhamos e convivemos com esse importante desafio sabemos que, dependendo do tipo de 

trabalho e da fase que isso é imposto a uma criança, ele pode deformar não formar. Por isso, o 
papel do fórum de mobilizar a sociedade é muito importante”. 

Fórum 

O Fórum foi criado em 1994, com o apoio da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e do 
Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef). Participam do FNPETI, 27 Fóruns Estaduais de 

• OIT vê retrocesso em propostas que reduzem idade 
mínima para o trabalho 

Direitos Humanos 

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/199108-PROPOSTA-REDUZ-PARA-14-ANOS-IDADE-MINIMA-PARA-TRABALHAR.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/198960-PROPOSTA-AUTORIZA-TRABALHO-EM-TEMPO-PARCIAL-PARA-ADOLESCENTES.html
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=1608A2EDBB70CBE6D1D66A36EBBD7675.proposicoesWeb2?codteor=1097011&filename=PEC+274/2013
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/2008/decreto-6481-12-junho-2008-576432-publicacaooriginal-99613-pe.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITOS-HUMANOS/478420-OIT-VE-RETROCESSO-EM-PROPOSTAS-QUE-REDUZEM-IDADE-MINIMA-PARA-O-TRABALHO.html
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Erradicação do Trabalho Infantil e do Distrito Federal, e membros do governo federal, de 

organizações da sociedade civil, dos empregadores, dos trabalhadores, do sistema de Justiça e de 

agências internacionais. 

 
 
Saiba mais sobre a tramitação de PECs. 

Íntegra da proposta: 

PEC-18/2011 

PEC-35/2011 

PEC-274/2013 

27/11/2014 - 14h59. Reportagem: Luiz Gustavo Xavier. Edição: Newton Araújo. A reprodução das 
notícias é autorizada desde que contenha a assinatura 'Agência Câmara Notícias' 

 

 

 

O técnico da seleção brasileira de futebol sub-20, Alexandre Gallo, sugeriu que a Lei Pelé 
(9615/98) seja alterada para incluir o desporto de formação que poderá ser praticado a partir dos 
12 anos. Ele lembrou que, dos 208 países que participam da Fifa, só o Brasil tem uma legislação 
que proíbe o treinamento de jogadores com menos de 14 anos. 

Alexandre Gallo participou da audiência promovida nesta quarta-feira (26) pela Comissão do 

Esporte da Câmara para debater as dificuldades relacionadas ao esporte de base e à formação de 
atletas. A audiência foi realizada em conjunto com as comissões de Trabalho, Administração e 
Serviço Público; e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Lei Pelé  

Durante o debate, o técnico mostrou que em outros países as crianças podem participar das 

categorias de base a partir dos cinco anos. "Para não chocar tanto nós abaixaríamos de 14 para 12 
anos e efetivamente daria condição de trabalho técnico de pelo menos três anos com os atletas. 
Eles chegariam ao Sub 15 já competindo. Hoje, nossos atletas têm que chegar competindo e nós 

perdemos esse período de formação de detalhes técnicos e táticos de entendimento de futebol que 
para eles seria muito importante." 

O presidente da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, deputado Vicente Candido (PT-
SP), destacou que a comissão já está discutindo as alterações na Lei Pelé e a aprovação do projeto 
de lei (PL 6753/13) que cria o Programa de Fortalecimento dos Esportes Olímpicos (Proforte), que 
prevê também a construção de centros de treinamento em diversos lugares do País. 

"Estamos construindo um consenso. Para isso, a presença dele ajuda a firmar essa posição. Eu 

creio que essa Casa não vai se negar a mudar, estruturar o futebol brasileiro, colocando-o em 
sintonia com o mundo." 

A legislação atual só permite que um menor seja treinado profissionalmente em um clube a partir 
dos 14 anos. Com isso, muitos atletas são levados para fora do Brasil para treinar em outros países 
onde a idade mínima exigida é mais baixa, prejudicando a formação das equipes de base dos 
clubes brasileiros. 

Denúncias 

A Câmara já foi palco de discussões semelhantes envolvendo a CBF e órgãos de fiscalização. Em 
audiência da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Trabalho Infantil, em dezembro do ano 
passado, o Ministério Público informou que recebe, frequentemente, denúncias deviolações e 
lesões a direitos fundamentais de crianças, como saúde, escola e alimentação no mundo 
esportivo. 

 

 

• Técnico da seleção sub-20 propõe formação de atleta a partir dos 12 
anos 

Esportes 

http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/POLITICA/145335-SAIBA-MAIS-SOBRE-A-TRAMITACAO-DE-PECS.html
http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=500183
http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=505266
http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=579916
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1998/lei-9615-24-marco-1998-351240-normaatualizada-pl.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/ESPORTES/458722-PROJETO-RENEGOCIA-DIVIDAS-DE-TIMES-DE-FUTEBOL-E-OUTRAS-ENTIDADES-ESPORTIVAS.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/459266-MP-DENUNCIA-FUTEBOL-COMO-UM-DOS-PRINCIPAIS-MEIOS-DE-EXPLORACAO-DE-CRIANCAS.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/459266-MP-DENUNCIA-FUTEBOL-COMO-UM-DOS-PRINCIPAIS-MEIOS-DE-EXPLORACAO-DE-CRIANCAS.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/ESPORTES/478389-TECNICO-DA-SELECAO-SUB-20-PROPOE-FORMACAO-DE-ATLETA-A-PARTIR-DOS-12-ANOS.html
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Autorização 

No início deste mês, o deputado Arnaldo Jordy (PPS-PA) apresentou substitutivo à Comissão 
Especial de Repressão ao Tráfico de Pessoas (PL 7370/14) que prevê uma série de normas para 
aumentar a proteção de crianças e adolescentes. 

Conforme a proposta, a participação de crianças e adolescentes em espetáculos públicos, 
atividades esportivas e concursos de beleza dependerá de autorização do juiz e dos pais ou 
responsáveis. 

Entre os pontos polêmicos que envolvem crianças e adolescentes no mundo do esporte estão o 

suposto excesso de treinos; o regime de internato em algumas instituições desportivas; e o 
processo migratório ligado à transferência de potenciais talentos dessas modalidades. 

Morte 

Depois da morte do adolescente Wendel Junior Venâncio da Silva, de 14 anos, durante teste de 
futebol no Vasco em 2012, a Organização Internacional do Trabalho (OIT) defendeu que os 
sistemas de seleção e de organização das categorias de base de todos os clubes de futebol do 

Brasil fossem revistos. 

À época dos fatos, o Ministério do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho prometeram 

intensificar a fiscalização contra a exploração de trabalho infantil nos principais times do País. 

A  Lei Pelé, que institui normas gerais sobre desporto, proíbe, por exemplo, a prática do 
profissionalismo, em qualquer modalidade, de menores de 16 anos. A partir dessa idade, a 
entidade desportiva terá direito de assinar contrato especial de trabalho, que não poderá ter prazo 
superior a cinco anos. 

Íntegra da proposta: 

PL-7370/2014 

26/11/2014 - 22h40. Reportagem: Karla Alessandra. Edição: Regina Céli Assumpção. A reprodução 
das notícias é autorizada desde que contenha a assinatura 'Agência Câmara Notícias' 

 

 

Este é apenas um dos pontos polêmicos do projeto, que define como família o núcleo 
formado pela união entre homem e mulher 

O relator do projeto de lei do Estatuto da Família (PL 6583/13), deputado Ronaldo Fonseca (Pros-
DF), apresentou na última segunda-feira (17) substitutivo à proposta. Ainda não há data prevista 
para a votação do texto na comissão especial que analisa a matéria. 

Fonseca manteve a definição de família como o núcleo formado a partir da união entre homem e 
mulher, por meio de casamento ou união estável, ou comunidade formada por qualquer dos pais e 

seus descendentes (monoparental). Essa é mesma definição contida no projeto original, de autoria 
do deputado Anderson Ferreira (PR-PE). 

Adoção 

O relator inseriu no texto outro dispositivo polêmico: o substitutivo modifica o Estatuto da Criança 
e do Adolescente (ECA - Lei 8.069/90) para exigir que as pessoas que queiram adotar sejam 

casadas civilmente ou mantenham união estável, constituída nos termos do artigo 226 da 

Constituição. Como o texto constitucional reconhece explicitamente apenas a união estável entre o 
homem e a mulher como entidade familiar, na prática o substitutivo proíbe a adoção de crianças 
por casais homossexuais. 

Hoje, embora a adoção de crianças por casais gays não esteja prevista na legislação, ela tem sido 
garantida pela Justiça. Porém, para Fonseca, “a concessão pelos tribunais da adoção homoafetiva 
desconsidera o fato de que o tema de pares homossexuais formando famílias ainda não está 
pacificado na sociedade”. Na visão dele, “trazer a criança para o meio de um furacão é no mínimo 

desprezo à proteção dos direitos desse menor.” 

• Estatuto da Família proíbe casais gays de adotar filhos 

Direitos Humanos 

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/SEGURANCA/477170-PROPOSTA-PREVE-NORMAS-PARA-PROTEGER-CRIANCAS-E-ADOLESCENTES-DO-TRAFICO-DE-PESSOAS.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITO-E-JUSTICA/468260-PROPOSTA-AMPLIA-CARACTERIZACAO-PARA-CRIME-DE-TRAFICO-DE-PESSOAS.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITOS-HUMANOS/477169-RELATORIO-CONSOLIDA-MEDIDAS-PARA-PREVENIR-E-COMBATER-TRAFICO-DE-PESSOAS.html
http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=611445
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITOS-HUMANOS/461518-PROJETO-EM-ANALISE-NA-CAMARA-CRIA-ESTATUTO-DA-FAMILIA.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITOS-HUMANOS/478207-ESTATUTO-DA-FAMILIA-PROIBE-CASAIS-GAYS-DE-ADOTAR-FILHOS.html
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A proposta permite, porém, a adoção por solteiro ou por uma única pessoa. “Isso não seria 

contrário à plenitude do interesse da criança e teria o paralelo com a família monoparental”, afirma 
Fonseca. 

Interpretação da Constituição 

O relator disse que o projeto mantém o conceito de família existente na Constituição e que não 
pode mudar o texto constitucional por meio de um projeto de lei. “Para mudar uma Constituição, 
teria que ser uma proposta de emenda à Constituição”, afirmou. 

O deputado Jean Wyllys (PSol-RJ), no entanto, destaca que o projeto contraria decisão do Supremo 
Tribunal Federal, que, “como intérprete legítimo da Constituição”, já reconheceu, em 2011, a união 
estável homoafetiva (formada por pessoas do mesmo sexo) como entidade familiar. 

Além disso, ele acredita que estatuto viola princípios constitucionais, ao institucionalizar a 
discriminação. Para o parlamentar, o estatuto tenta impor um modelo familiar único, não 
respeitando a diversidade de arranjos familiares existentes hoje na sociedade brasileira. 

Já Ronaldo Fonseca considera a decisão do Supremo equivocada, argumentando que o tribunal 
“usurpou prerrogativa do Congresso”. Para ele, a união entre homem e mulher, da qual se 

“presume reprodução conjunta”, é o “sustentáculo da sociedade” e a única que deve ensejar 
“especial proteção do Estado”. 

Resistência 

Jean Wyllys, que integra a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos Humanos, ressalta que a 
comissão especial que analisa a matéria de forma conclusiva é composta majoritariamente por 

deputados evangélicos, que devem votar favoravelmente à matéria. 

Projetos que tramitam em caráter conclusivo são analisados apenas por comissões. Se for 
aprovado na comissão especial, o projeto do Estatuto da Família só será analisado pelo Plenário se 
houver recurso nesse sentido assinado por, pelo menos, 51 deputados. 

Segundo Jean Wyllis, se não for possível barrar a tramitação do projeto na Câmara, a frente vai 
atuar no Senado para impedir a aprovação da proposta. 

Participação popular 

Uma enquete sobre o projeto, promovida pelo site da Câmara já recebeu mais de 4,3 milhões de 
votos desde fevereiro. A enquete pergunta se o internauta concorda com a definição de família 

proposta pelo estatuto. Até hoje, 50,6 % dos participantes votaram contra o projeto, 49,07% a 
favor e 0,31% disseram não ter opinião formada. 

Continua: 

Estatuto prevê disciplina “Educação para a Família” nas escolas 

Íntegra da proposta: 

PL-6583/2013 

25/11/2014 - 13h34. Reportagem: Lara Haje. Edição: Natalia Doederlein. A reprodução das 
notícias é autorizada desde que contenha a assinatura 'Agência Câmara Notícias' 

 

 

As mulheres devem perder o medo e entender que são seres humanos plenos de direito e, quando 
vítimas de assédio sexual, precisam se encorajar, juntar provas e denunciar seu assediador, seja 
para a direção da empresa, seja à justiça ou à polícia. Esse é o conselho da advogada e 
procuradora de Justiça aposentada do Ministério Público de São Paulo Luiza Nagib Eluf, 

— Enquanto nós estivermos pensando que a mulher é fraca, nós seremos fracas. Enquanto 
tivermos medo, nós sofreremos abusos, agressão sexual, assédio no local de trabalho aos montes 
— alertou, durante explanação para o projeto “Quintas Femininas”,  promovido pela Procuradoria 

• Mulheres devem perder medo e denunciar casos de assédio, diz 
Luiza Eluf 

Direitos Humanos 

http://www2.camara.leg.br/agencia-app/votarEnquete/enquete/101CE64E-8EC3-436C-BB4A-457EBC94DF4E
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITOS-HUMANOS/478206-ESTATUTO-PREVE-DISCIPLINA-%E2%80%9CEDUCACAO-PARA-A-FAMILIA%E2%80%9D-NAS-ESCOLAS.html
http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=597005
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias
http://www12.senado.gov.br/noticias/materias/2014/11/27/mulheres-devem-perder-medo-e-denunciar-casos-de-assedio-diz-luiza-eluf
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Especial da Mulher no Senado, nesta quinta-feira (27).  O debate integrou as atividades dos “16 

Dias de Ativismo Pelo Fim da Violência Contra as Mulheres”. 

Conscientização 

Apesar das mudanças na legislação ao longo dos anos – até 1972, as mulheres não podiam ter 
bens e precisavam de autorização do marido para viajar, por exemplo — a cultura da submissão 
feminina ainda é muito arraigada na sociedade, inclusive entre algumas mulheres que são 
machistas e não reconhecem a sua condição feminina, explicou Luiza Eluf. Por isso, avalia a 
advogada, tanto medo de lutar por direitos humanos e sexuais e pelo tratamento igualitário, 

cidadão.  E, para ela, é imprescindível tornar as mulheres conscientes disso. "Livrar-se do medo é 
primordial", completou. 

Segundo a advogada, as condenações por assédio sexual na Justiça do Trabalho são numerosas, 
mas em âmbito penal quase nunca ocorrem porque os magistrados alegam falta de prova. Essa 
realidade justifica o conselho de Luiza Eluf para juntar o maior número de evidências possíveis, 
desde gravações das conversas, chamar alguém para tentar ouvir o assédio, guardar bilhetes, 

emails ou fazer relatos ao psicólogo ou a um amigo, que podem ser arrolados como testemunhas 
posteriormente. 

— Não tenham medo, ninguém pode mais do que aquela que está na sua razão, no seu direito. 

[Saiba que] criminoso é quem assedia, eu sou vítima. O Estado tem o dever, a incumbência legal, 
constitucional e cidadã de me defender — afirmou. 

Luiza Eluf relatou inúmeros casos de violência contra a mulher que acompanhou em seus mais de 
30 anos de atuação no Ministério Público de São Paulo. Também contou como foi a sua própria 

ascensão na carreira, permeada por tratamentos hostis, assédios e também por enfrentamentos 
dos quais saiu vitoriosa. Quando assumiu o cargo no Ministério Público, na década de 1980, havia 
apenas cinco procuradoras, que recebiam conselhos até sobre como se portar, se vestir e qual cor 
de tinta de cabelo poderiam utilizar. Segundo afirmou, ouviu muitas vezes a frase “isso não é coisa 
ou lugar de mulher”. Sua atuação rendeu diversos livros publicados sobre o tema. 

Ela contou, ainda, que teve de subir numa mesa para ser ouvida durante as negociações para 
tentar tipificar o assédio sexual no Código Penal, em uma sala com outros dez homens, em 1991. A 

vitória só veio uma década depois, com a sanção da Lei 10.224/2001, que tornou crime o assédio 
sexual. 

A lei, cuja elaboração contou com seu auxílio, estabeleceu pena de detenção de um a dois anos 
para quem praticar assédio sexual, que é caracterizado quando alguém for constrangido “com o 

intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual” por um superior hierárquico. Hoje, ela luta por 
aperfeiçoamentos na legislação em defesa da mulher. Integrou o grupo que trabalhou no novo 

Código Penal, uma iniciativa do Senado e concorreu ao Parlamento nas últimas eleições, ficando na 
terceira suplência de sua coligação. Como advogada, atua na defesa dos direitos das profissionais 
do sexo. 

Parlamento 

Maria da Conceição Lima, consultora legislativa do Senado para a área de direitos humanos, frisou 
a baixa representatividade feminina no Parlamento, o que em sua opinião, impacta na frequência e 
na quantidade de discussões sobre pautas de interesse da mulher. O próprio assédio sexual é 

pouco citado e debatido, até mesmo no relatório da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que 
tratou da Violência Contra a Mulher, encerrada em 2013. 

O intrigante, disse, é que as mulheres são maioria na população, no eleitorado e está sub-
representada, o que depõe contra as mulheres e o próprio sistema representativo. 

— Não há como negar que os assuntos que dizem respeito às mulheres vão ser mais bem tratados 
quando o sistema representativo tiver menos um retrato masculino e patriarcal. Quem traz esses 
assuntos para dentro da Casa somos nós mesmas. Os homens são aliados, mas quem vai fazer 

avançar somos nós mulheres — declarou. 

Na próxima legislatura, o Senado terá menos de 10% de senadoras. Na Justiça, explicou Luiza Eluf, 
é um pouco diferente porque a entrada depende de concurso público, já são quase 50%. A baixa 
representatividade está nos cargos de chefia, mas a tendência é de mudança. Para o Legislativo, as 
mulheres não recebem apoio nem mesmo do partido pelo qual concorrem, revelou. 

Grupo de Trabalho 

O diretor da Secretaria de Recursos Humanos do Senado, Rodrigo Brum, anunciou durante a 
reunião que a Casa está criando um grupo de trabalho para analisar e propor formas de tratamento 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10224.htm


15 
 

 

institucional para eventuais denúncias de assédio moral e sexual que possam ocorrer no Senado. 

Também foi distribuído um folder sobre assédio sexual, com informações sobre o que o caracteriza, 

como prevenir e o que fazer em casos de constrangimento. Rodrigo também informou que os 
debates sobre assédio sexual não vão se restringir à palestra desta quinta-feira. 

Elina Rodrigues Pozzebom | 27/11/2014, 16h54 - ATUALIZADO EM 27/11/2014, 22h20. Agência 
Senado (Reprodução autorizada mediante citação da Agência Senado) 

 

 

O senador Marcelo Crivella (PRB-RJ) disse nesta terça-feira (25) que cuidar da primeira infância é 
essencial para quebrar o ciclo de violência na sociedade brasileira. Na abertura da sétima edição da 
Semana de Valorização da Primeira Infância e Cultura da Paz, promovida pelo Senado, ele lembrou 
que o Brasil tem hoje 500 mil pessoas cumprindo pena em presídios. E lamentou que a maioria 

desses adultos tenha sofrido maus tratos nos primeiros anos de vida. 

- Se a gente quer uma futura geração no Brasil que não cometa crime e que não reincida, 
tenhamos um cuidado especial para com a primeira infância. Todos sabemos que, desde o útero da 
mãe, vai se formando a personalidade, o caráter, a intuição do cidadão - afirmou. 

O coordenador do Plano Nacional pela Primeira Infância, Vital Didonet, destacou o impacto positivo 
da jornada para a sociedade e, em particular, para o Parlamento brasileiro. 

- A tendência é que a gente pense economia, reforma política e não enxergue os anos iniciais da 
vida como aqueles mais decisivos e mais fundamentais para a formação da personalidade humana, 

para a constituição do sujeito, para a formação do cidadão. Esse espaço está sendo propício pra 
chegarmos a essa compreensão de que a primeira infância é um dos grandes temas nacionais - 
disse. 

De acordo com a presidente da Comissão da Primeira Infância e Cultura da Paz do Senado, Lisle 
Heusi de Lucena, profissionais e estudantes das áreas da assistência social, educação e saúde 
precisam receber mais conhecimento científico sobre o desenvolvimento mental das crianças. 

- Estudos científicos ajudam a compreender a primeira infância. Para a formação mental das 
crianças de zero a seis anos é necessário estímulo e interação, principalmente com os pais, pois as 
orientações sobre o comportamento, nesse período, vão refletir na formação de cada cidadão – 
disse. 

Segundo o pediatra e neonatologista Laurista Corrêa Filho, a primeira infância é o período mais 
importante da vida para a construção do bebê, que está pronto, mas inacabado. 

- É preciso desenvolver, crescer e amadurecer. O ambiente de convivência influencia a formação 

cerebral no espaço inicial de vida - disse. 

O evento, que este ano tem como tema "Neurociências e Educação na Primeira Infância: 
Progressos e Obstáculos", conta com a participação de especialistas brasileiros e franceses. A 
programação segue com atividades até esta quinta-feira (27), em Brasília e, na sexta-feira (28), 
no Rio de Janeiro. 

O objetivo do evento é discutir a importância da fase que vai do nascimento aos seis anos de idade 
para o desenvolvimento e a integração social das pessoas ao longo de toda a vida. 

Da Redação | 25/11/2014, 21h58 - ATUALIZADO EM 25/11/2014, 23h33. Com informações da 

Rádio Senado. Agência Senado (Reprodução autorizada mediante citação da Agência Senado) 

 

 

 

• Cuidar da primeira infância quebra o ciclo da violência, diz Crivella, 
na abertura de evento 

Direitos da Criança e Adolescente 

http://www12.senado.gov.br/noticias/materias/2014/11/25/cuidar-da-primeira-infancia-quebra-o-ciclo-da-violencia-,-diz-Crivella-,-na-abertura-de-evento
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Visite o Congresso 

Sua escola pode conhecer de perto o Senado Federal e a Câmara 
dos Deputados. O prédio que abriga a Câmara dos Deputados e o 
Senado Federal é um marco arquitetônico da Capital da República e 
está de portas abertas para receber visitantes interessados em 
conhecer um pouco mais sobre o Poder Legislativo 
brasileiro. Agende aqui: 
http://www2.congressonacional.leg.br/visite/agendamento/buscardata  

Baixe o aplicativo Proteja Brasil 

O Proteja Brasil é o aplicativo para iPhone ou celular com sistema 
Android criado para facilitar denúncias e informar sobre violência 
contra crianças e adolescentes. A partir do local onde o usuário 
está, o Proteja Brasil indica telefones e endereços e o melhor 
caminho para chegar a delegacias especializadas de infância e 
juventude, conselhos tutelares, varas da infância e organizações 
que ajudam a combater a violência contra a infância e adolescência 
nas principais cidades brasileiras. Baixe: 
http://www.protejabrasil.com.br/br/ 

Guia Escolar ajuda a identificar sinais de abuso e exploração 
sexual de crianças e adolescentes 

Produzida em parceira com a Secretaria de Direitos Humanos da 
Presidência da República e a Universidade Federal Rural do Rio de 
Janeiro (UFRRJ), a publicação tem como objetivo orientar os 
profissionais de educação a identificar os sinais de exploração 
sexual, além de informar sobre os procedimentos necessários para 
fazer a denúncia. O MEC está distribuindo 60 mil exemplares do 
guia para as escolas da rede pública e publicou o conteúdo na 
versão digital no Portal do Professor. 

Educação Infantil 

O Plenarinho é o principal canal de interação entre a Câmara dos 
Deputados e o universo infantil (crianças de 7 a 12 anos, pais, professores 
e educadores). Por meio de uma linguagem acessível e lúdica, o portal 
informa sobre o Poder Legislativo - elaboração de leis e atuação 
parlamentar -, política, democracia e organização do Estado. A Turma do 
Plenarinho, composta por sete simpáticos personagens, foi criada para 
facilitar a identificação com o público infantil. Além de fornecer conteúdo 
para pesquisas sobre temas diversos, o Plenarinho oferece ainda subsídio 
para que as crianças desenvolvam o pensamento crítico e formem 
sua cidadania. Acesse: www.plenarinho.gov.br  

http://www2.congressonacional.leg.br/visite/agendamento/buscardata
http://www.protejabrasil.com.br/br/
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/materiais/0000016936.pdf
http://www.plenarinho.gov.br
http://www.plenarinho.gov.br
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ANEXO - SIGLAS 

 
CD – Câmara dos Deputados. 

CF – Constituição Federal 

MPV ou MP - Medida Provisória. 

PDC - Projeto de Decreto Legislativo (CD). 

PDS - Projeto de Decreto Legislativo (SF). 

PEC - Proposta de Emenda à Constituição. 

PLC - Projeto de Lei da Câmara. 

PLN - Projeto de Lei do Congresso Nacional. 

PLS - Projeto de Lei do Senado. 

PLV - Projeto de Lei de Conversão. 

PRC - Projeto de Resolução da Câmara. 

PRS - Projeto de Resolução do Senado. 

REQ – Requerimento. 

SF – Senado Federal. 

 

 

 

•www.congressonacional.leg.br - Congresso Nacional do Brasil  

•www.senado.leg.br - Senado Federal 

•www.camara.leg.br – Câmara dos Deputados 

•http://bd.camara.gov.br/bd/page/about - Biblioteca Digital da Câmara dos Deputados 

•http://www.senado.leg.br/senado/biblioteca/ - Biblioteca do Senado Federal 

Links recomendados 

•Para informações e inscrições em eventos da Câmara: 
http://www.camara.leg.br/eventos-divulgacao/eventosprogramados  

Eventos da Câmara 

•Agenda do Senado Federal - http://www.senado.leg.br/atividade/agenda/default.asp 

•Agenda da Câmara dos Deputados - http://www.camara.leg.br/internet/agendacamara  

Acompanhe a agenda da próxima semana 

EXPEDIENTE 

 

Área de Representação Institucional da União Marista do Brasil 

E-mail: leila@umbrasil.org.br 

União Marista do Brasil – UMBRASIL 

55 (61) 3346 5058 – www.umbrasil.org.br – www.facebook.com/umbrasil1 
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