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Liderança do Governo no Congresso Nacional

Ofício Nº 032/2020 – LidGovCN
Brasília- DF, 03 de setembro
SF/20081.61756-51

6

de 2020

Assunto: Designação de Vice-Líder do Governo no Congresso Nacional

Senhor Presidente,

Em atenção ao disposto no §2º do artigo 4º do Regimento Comum
do Congresso Nacional, e à Mensagem n° 502 de 2 de setembro de 2020 da
Presidência da República, solicito a designação do Senador Marcos Rogério
(DEM/RO) para o exercício do cargo de Vice-Líder do Governo no Congresso
Nacional.
Aproveito para manifestar os protestos de estima e apreço.
Respeitosamente,

Senador EDUARDO GOMES
Líder do Governo no Congresso Nacional
A Sua Excelência
Senador Davi Alcolumbre
Presidente do Congresso Nacional

Câmara dos Deputados – Palácio do Congresso Nacional – Ed. Principal Ala C Sala 17 - Praça dos T rês Poderes – Brasília – DF – CEP
70160-900
T el: + 55 (61) 3215-9033/3215-9036 - E-mail: lid.govcongresso@camara.leg.br
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União, no valor de R$ 12.000.000.000,00, para o fim que especifica, e dá outras
providências."
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EMENDAS NºS
001

TOTAL DE EMENDAS: 1
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MPV 997
00001

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 997, 31 DE AGOSTO DE 2020

Abre crédito extraordinário, em favor de
Encargos Financeiros da União, no valor de R$
12.000.000.000,00, para o fim que especifica,
e dá outras providências.

EMENDA ADITIVA Nº
(do Sr. José Mário Schreiner)
Inclua-se, onde couber, o seguinte dispositivo na Medida Provisória nº 997, de
31 de agosto de 2020, para alterar a Lei n° 13.999, de 18 de maio de 2020.
Art. O caput do art. 2º da Lei nº 13.999, de 18 de maio de 2020, passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 2º O Pronampe é destinado às pessoas a que se referem os incisos I e II
do caput do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, bem
como aos produtores rurais pessoas físicas e jurídicas, considerada a receita
bruta auferida no exercício de 2019.” (NR)

Justificação
A presente emenda tem o objetivo de inserir o produtor rural pessoa física e
jurídica no rol de permissionários do Programa Nacional de Apoio às Microempresas
e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), visto que esse segmento produtivo não
foi contemplado com outras medidas de financiamento e crédito adotadas pelo
governo com o intuito de mitigar os efeitos econômicos causados pela pandemia
decorrente do novo coronavírus.
Diante dos problemas enfrentados pelos pequenos e médios produtores rurais
em todo o Brasil, especialmente de algumas culturas agropecuárias em adequar seu
fluxo de caixa a essa realidade imposta pela pandemia, pedimos apoio aos nossos
pares para aprovação da emenda.
Sala da Comissão Mista,

de

de 2020

Deputado José Mário Schreiner
DEM/GO
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MPV 998

SENADO FEDERAL
00001
Gabinete do Senador PAULO PAIM

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998, DE 1º DE SETEMBRO DE 2020

Altera a Lei nº 9.991, de 24 de julho de
2000, a Lei nº 5.655, de 20 de maio de
1971, o Decreto-Lei nº 1.383, de 26 de
dezembro de 1974, a Lei nº 9.427, de
26 de dezembro de 1996, a Lei nº
10.438, de 26 de abril de 2002, a Lei nº
10.848, de 15 de março de 2004, a Lei
nº 12.111, de 9 de dezembro de 2009, e
a Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de
2013, transfere para a União as ações
de titularidade da Comissão Nacional
de Energia Nuclear representativas do
capital social das Indústrias Nucleares
do Brasil S.A. e da Nuclebrás
Equipamentos Pesados S.A e dá outras
providências.
EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se o inciso I do “caput” e § 1º do art. 9º.
JUSTIFICAÇÃO
A MPV 998, de 2020, em seu art. 9º, inciso I, permite que o
Conselho Nacional de Política Energética – CNPE, “com vistas a promover a
valorização dos recursos energéticos de fonte nuclear do País, preservando o
interesse nacional”, autorize a exploração da usina termelétrica nuclear Angra
3. Essa outorga, nos termos do § 1º, poderá se dar por 50 anos, prorrogáveis
por mais 20 anos.
A medida concretiza aquilo que, desde a posse do atual Governo,
vem sendo ameaçado: a exploração da energia nuclear pelo setor privado.
Nessa perspectiva, a retomada da construção de Angra 3, medida
altamente questionável à luz do interesse nacional, dado que o país já dispõe
de uma matriz energética limpa, onde a energia hidrelétrica e a energia eólica
tem enorme importância, e onde não há necessidade de direcionar recursos
para energia nuclear, com enormes riscos ambientais, é o objetivo dessa nova

Senado Federal - Gabinete do Senador Paulo Paim - Praça dos Três Poderes – Anexo I – 22º Andar – Sl 2 – 70165-900 – Brasília – DF
Telefone: +55 (61) 3303 5232 - Fax: +55 (61) 3303 5235 - Site: w w w .senadorpaim.com.br - e-mail: paulopaim@senador.leg.br
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medida de caráter privatista, onde não está presente nem sequer o requisito
de urgência para a edição de medida provisória.
Ocorre que, em entrevista concedida em janeiro de 2019, o próprio
Ministro de Minas Energia declarou: “No momento não é possível [empresas
privadas controlarem energia nuclear] por questões da nossa Constituição,
que impede isso” 1.
Com efeito, o art. 21, XXIII da Carta Magna prevê que compete à
União:
“XXIII - explorar os serviços e instalações nucleares de
qualquer natureza e exercer monopólio estatal sobre a pesquisa, a
lavra, o enriquecimento e reprocessamento, a industrialização e o
comércio de minérios nucleares e seus derivados, atendidos os
seguintes princípios e condições:
a) toda atividade nuclear em território nacional somente
será admitida para fins pacíficos e mediante aprovação do
Congresso Nacional;
b) sob regime de permissão, são autorizadas a
comercialização e a utilização de radioisótopos para a pesquisa e
usos médicos, agrícolas e industriais;
c) sob regime de permissão, são autorizadas a produção,
comercialização e utilização de radioisótopos de meia-vida igual ou
inferior a duas horas;
d) a responsabilidade civil por danos nucleares independe
da existência de culpa;”
Ou seja: é claramente inconstitucional outorgar a exploração de
serviços de geração de energia de fonte nuclear, que pressupõe uma
instalação nuclear a agentes privados. É competência cxclusiva da União,
admitida, apenas, a sua exploração por empresa estatal, como é o caso da
Eletronuclear.
A Constituição não prevê, como nos demais casos, que essa
exploração será direta ou mediante concessão ou permissão ou autorização.
Não há essa possibilidade.
O Constituinte foi sábio ao manter sob a responsabilidade do Estado
essa exploração, dados os enormes riscos envolvidos, tanto no que se refere
à segurança dos cidadãos quanto do próprio Estado. Enquanto paises como
Alemanha, França, Suécia Reino Unido e Japão reveem suas prioridades na
exploração de usinas nucleares, e decretam até mesmo o seu fechamento,
em face desses riscos, como o acidente corrido em Fukushima, no Japão, o

1

https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2019-01/ministro-defende-exploracao-da-energianuclear-pelo-setor-privado
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Brasil opta pelo caminho oposto, sem que haja razões plausíveis e, ainda por
cima, contrariando a sua Constituição.
Assim,
devem
ser
suprimidos,
dada
a
sua
gritante
inconstitucionalidade, o inciso I do art. 9º e o seu parágrafo 1º.

Sala das Sessões,

SENADOR PAULO PAIM
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998, DE 2020

Altera a Lei nº 9.991, de 24 de julho de
2000, a Lei nº 5.655, de 20 de maio de
1971, o Decreto-Lei nº 1.383, de 26 de
dezembro de 1974, a Lei nº 9.427, de 26
de dezembro de 1996, a Lei nº 10.438, de
26 de abril de 2002, a Lei nº 10.848, de 15
de março de 2004, a Lei nº 12.111, de 9 de
dezembro de 2009, e a Lei nº 12.783, de
11 de janeiro de 2013, transfere para a
União as ações de titularidade da
Comissão Nacional de Energia Nuclear
representativas do capital social das
Indústrias Nucleares do Brasil S.A. e da
Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A e
dá outras providências.

EMENDA N.
Dê-se ao caput do art. 5º-B da Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000,
constante do art. 1º da Medida Provisória nº 998, de 2020, a seguinte
redação:
“Art. 5º-B Os recursos de que tratam o inciso II do caput do art. 4º e
a alínea "a" do inciso I do caput do art. 5º não comprometidos com projetos
contratados ou iniciados deverão ser destinados à CDE em favor da
modicidade tarifária entre 1º de setembro de 2020 e 31 de dezembro de
2023.”
JUSTIFICATIVA
A Medida Provisória 998/2020 determina que os recursos previstos
para projetos de pesquisa e desenvolvimento e de eficiência energética não
comprometidos com projetos contratados ou iniciados deverão ser
destinados à CDE em favor da modicidade tarifária entre 01/09/2020 e
31/12/2025. A presente Emenda tem como objetivo reduzir o prazo
previsto, para 31/12/2023.
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Isso porque, se por um lado devemos apoiar medidas excepcionais
com vistas a contribuir para a modicidade tarifária da energia elétrica,
mormente neste período de aguda crise decorrente da pandemia da Covid19, não devemos deixar de proporcionar apoio suficiente para projetos de
P&D e de eficiência energética (PEE) por prazo tão dilatado.
Coincidentemente, comemoramos os 20 anos da edição da Lei
9.991, que vem contribuindo de forma decisiva para o avanço do setor
elétrico no Brasil. As empresas do setor vêm, ao longo desse tempo,
consolidando um processo denso de pesquisas com parcerias com
universidades, criando redes de inovação e de bolsas de pesquisa, com
impactos positivos para toda a cadeia, em especial os consumidores.
Entre 2000-2019, apenas em P&D, foram executados 6.061
projetos, 327 patentes e licenças registradas, 4.785 artigos científicos e
trabalhos publicados, obtenção de 1.549 títulos de pós-graduação em
decorrência dos projetos desenvolvidos no programa. Os investimentos
acumulados alcançaram R$ 7,6 bilhões.
Inovação é uma característica intrínseca ao setor de energia elétrica.
Naturalmente, o ritmo da inovação não coincide com o da pesquisa. Ainda
assim, o ambiente de inovação é um campo induzido, em que deve ser
inserida a aplicabilidade de cada avanço no mercado (sua aplicação prática
para o consumidor ou a cadeia produtiva, ou seja, alinhado com os
interesses do mercado, conforme previsto no § 4º do art. 4° da Lei
9.991/2000).
Os Programas de P&D e de eficiente energética têm o mérito de
projetar o futuro, em um campo altamente dependente de tecnologias
disruptivas. Isso sem esperar por tecnologias maduras ou criadas no
exterior. Afinal, o tamanho do mercado elétrico brasileiro, e suas
especificidades, justificam, por si só, esse apoio sistemático e significativo
do Estado em P&D e EE. Os Programas vêm se consolidando como
multiplicadores de conhecimentos, com a participação da indústria (não só
a diretamente ligada ao setor, mas também a automobilística, de máquinas),
agentes do setor, universidades e institutos de pesquisa, nacionais e
estrangeiros (parcerias internacionais).
O objetivo do PEE, por sua vez, é promover o uso eficiente da
energia elétrica em todos os setores da economia por meio de projetos que
demonstrem a importância e a viabilidade econômica de melhoria da
eficiência energética de equipamentos, processos e usos finais de energia.
Busca-se maximizar os benefícios públicos da energia economizada e da
demanda evitada, promovendo a transformação do mercado de eficiência
energética, estimulando o desenvolvimento de novas tecnologias e a
criação de hábitos e práticas racionais de uso da energia elétrica, sempre
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tendo em vista a sustentabilidade e a viabilidade futura do setor elétrico. O
investimento em ações de eficiência energética apresenta várias vantagens.
Por meio do uso racional do recurso energético, obtém-se redução de
consumo e, portanto, de custos operacionais. O desenvolvimento de
tecnologias mais eficientes aumenta a competitividade industrial, beneficia
consumidores e reduz impactos ambientais. Por fim, ganhos com eficiência
energética garantem maior segurança no atendimento à demanda e
postergam a necessidade de investimentos no sistema elétrico.
Por esses motivos, solicitamos o apoio dos nobres pares para o
apoiamento desta Emenda, com vistas a reduzir o prazo de utilização
desses recursos para mitigar os efeitos da pandemia, minorando assim os
prejuízos à inovação e ao desenvolvimento tecnológico do setor elétrico.
Sala das Comissões,

de setembro de 2020.

Deputado Arnaldo Jardim
CIDADANIA/SP
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ETIQUETA
CONGRESSO NACIONAL

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
data

Proposição
MPV 998/2020

Autor

1.
Supressiva

nº
prontuário

2.
Substitutiva

Página

Artigo

3.
x 4.
Modificativa

Aditiva

Parágrafo
Inciso
TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

5.
global

do

Substitutivo

alínea

Modifique-se o artigo 4o à Medida Provisória no 998, de 01 de setembro de 2020:
Art. 4o A Lei no 9.427, de 26 de dezembro de 1996, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
“Art. 26. .............
............
................
§ 1º-H. O § 1º-C só será aplicado se além da apresentação do plano definido no
§ 1º-E, o Poder Executivo demonstre que cada uma das fontes estabelecidas nos §§ 1º, 1º-A e
1º-B atingiu 10% (dez por cento) da capacidade instalada nacional, sendo que quando uma
das fontes atingir este limite ela não mais fará direito aos percentuais de redução a que se
referem os §§ 1º, 1º-A e 1º-B.”(NR)
JU STI FIC AÇ Ã O
O desconto nos sistemas de transmissão e distribuição para fontes de capacidade
reduzida ligadas em tensão de distribuição, não é um subsídio, mas sim uma compensação
pelo efeito que estas fontes produzem na redução das perdas elétricas e na postergação de
novos investimentos em expansão das redes de transmissão e distribuição. Portanto, deve ser
feita esta avaliação para a concessão e valoração dos descontos. O ajuste previsto na MP diz
respeito apenas a questão ambientais e de emissão de gases de efeito estufa. Contudo, a
ANEEL deverá considerar estes benefícios fornecidos por geração descentralizada e outras
gerações ligadas em tensão de distribuição. Suspendendo este incentivo quando a fonte estiver
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madura, representando pelo atingimento de 10% (dez por cento) da capacidade nacional.

Sala da Comissão, 02 de agosto de 2020.

JOÃO CARLOS BACELAR
Deputado Federal (PL/BA)
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL GENINHO ZULIANI – DEM/SP

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998, DE 1º DE SETEMBRO DE 2020.

Altera a Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, a
Lei nº 5.655, de 20 de maio de 1971, o DecretoLei nº 1.383, de 26 de dezembro de 1974, a Lei
nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, a Lei nº
10.438, de 26 de abril de 2002, a Lei nº 10.848,
de 15 de março de 2004, a Lei nº 12.111, de 9
de dezembro de 2009, e a Lei nº 12.783, de 11
de janeiro de 2013, transfere para a União as
ações de titularidade da Comissão Nacional de
Energia Nuclear representativas do capital
social das Indústrias Nucleares do Brasil S.A. e
da Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A e dá
outras providências.
EMENDA Nº ____

Adicione-se ao Projeto de Conversão da Medida Provisória nº 998,
de 1º de setembro de 2020, o seguinte dispositivo (§ 1º-H na Lei nº 9.427, de 26
de dezembro de 1996) no artigo 4º da Medida Provisória em tela:
“Art. 4º A Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, passa a vigorar
com as seguintes alterações:
"Art. 26.............................................................................................
..........................................................................................................
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§ 1º-H Até 31 de março de 2021, o Poder Executivo deverá
apresentar plano para valoração, como parte do critério de seleção
de energia elétrica renovável nos mercados regulado e livre, de
atributos destinados ao atendimento de necessidades sistêmicas e
à otimização do uso dos recursos eletroenergéticos, para
implementação a partir de 1º de julho de 2021, devendo ser
considerados, no mínimo, os atributos de:
I – complementaridade energética da geração mensal pelo
empreendimento com outras fontes de geração, principalmente
com a geração hidrelétrica;
II – não intermitência na geração mensal de energia elétrica pelo
empreendimento; e
III – proximidade do empreendimento dos centros de carga,
contribuindo para a redução de perdas no sistema e economicidade
aos sistemas de Transmissão e/ou Distribuição

JUSTIFICAÇÃO

A Medida Provisória nº 998, de 1º de setembro de 2020 visa a
transferência para a União das ações de titularidade da Comissão Nacional de
Energia Nuclear.
A proposta de emenda prevê o desenvolvimento de mecanismo
para valoração na contratação de energia renovável, proveniente de
empreendimentos de geração nos mercados regulado e livre, a ser apresentado
na forma de um plano estratégico até 31 de março de 2021.

_____________________________________________________________________________
Câmara dos Deputados, Anexo IV, Gab.860 – CEP: 70.160-900 – Brasília/DF
Tel: (61) 3215-5860 e-mail: dep.geninhozuliani@camara.leg.br

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 43CC762100388024.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.089483/2020-15

10 Setembro 2020

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

Quinta-feira

23

CÂMARA DOS DEPUTADOS
GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL GENINHO ZULIANI – DEM/SP

A seleção dos empreendimentos de geração renovável deverá
considerar os seguintes atributos técnicos que favorecem ao atendimento de
necessidades sistêmicas e à otimização do uso dos recursos eletroenergéticos,
para implementação a partir de 1º de julho de 2021, devendo ser considerados,
no mínimo, os atributos de:
I – complementaridade energética da geração mensal pelo
empreendimento principalmente com a geração hidrelétrica;
II – não intermitência na geração mensal;
III – proximidade do empreendimento dos centros de carga.
Entendemos que a adoção desta proposta de emenda em conjunto
com o mecanismo de valoração dos benefícios ambientais relacionados à baixa
emissão de gases causadores do efeito estufa, já previsto na Medida Provisória,
representarão um marco no avanço de uma política setorial específica e de
vanguarda às fontes renováveis no País e servirão de exemplo, em escala
mundial, com relação à sustentabilidade técnica e ambiental na composição e
gestão da matriz de geração elétrica.
Pelas razões acima expostas, pleiteamos o apoio dos nobres
Pares.
Sala da Comissão, em____ de____________ de 2020.

Geninho Zuliani
Deputado Federal DEM/SP
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GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL GENINHO ZULIANI – DEM/SP

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998, DE 1º DE SETEMBRO DE 2020.

Altera a Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, a
Lei nº 5.655, de 20 de maio de 1971, o DecretoLei nº 1.383, de 26 de dezembro de 1974, a Lei
nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, a Lei nº
10.438, de 26 de abril de 2002, a Lei nº 10.848,
de 15 de março de 2004, a Lei nº 12.111, de 9
de dezembro de 2009, e a Lei nº 12.783, de 11
de janeiro de 2013, transfere para a União as
ações de titularidade da Comissão Nacional de
Energia Nuclear representativas do capital
social das Indústrias Nucleares do Brasil S.A. e
da Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A e dá
outras providências.
EMENDA Nº ____

Altera-se no Projeto de Conversão da Medida Provisória nº 998, de
1º de setembro de 2020, o seguinte dispositivo:

Art. 4º A Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, passa a vigorar
com as seguintes alterações:
"Art. 26. ............................................................................................
.............................................................................................................
§ 1º-C Os percentuais de redução de que tratam os § 1º, § 1º-A e §
1º-B serão aplicados:
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I - aos empreendimentos que solicitarem a outorga, conforme
regulamento da Aneel, no prazo de até doze meses, contado da
publicação desta lei, e que iniciarem a operação de todas as suas
unidades geradoras no prazo de até quarenta e oito meses, contado
da data da outorga; e
II - ao montante acrescido de capacidade instalada, caso a solicitação
de alteração da outorga que resulte em aumento na capacidade
instalada do empreendimento seja realizada no prazo de até doze
meses, contado da publicação desta lei, e a operação de todas as
unidades geradoras associadas à solicitação seja iniciada no prazo
de até quarenta e oito meses, contado da data de publicação do ato
que autoriza a alteração da outorga.
JUSTIFICAÇÃO
A Medida Provisória nº 998, de 1º de setembro de 2020 visa a
transferência para a União das ações de titularidade da Comissão Nacional de
Energia Nuclear.
Ocorre que o prazo de até 12 meses, para fins de redução na tarifa
de uso das redes de transportes de energia, a ser expresso na outorga, pelas
fontes de geração renováveis, conforme disposto no art. 26 da Lei n. 9.427/1996,
deve contar somente a partir da publicação do Projeto de Lei de Conversão
oriundo da MP 998/2020, e não de forma retroativa, como originariamente
disposto.
Entendemos que o tema em análise não pode ser ceifado de uma
ampla discussão no Congresso Nacional, razão pela qual sugerimos a nova
redação proposta nessa emenda e solicitamos o apoio dos nobres Pares para
aprovação desta relevante proposição.
Sala da Comissão, em____ de____________ de 2020.
Geninho Zuliani
Deputado Federal DEM/SP
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998, DE 1º DE SETEMBRO DE 2020.
Altera a Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, a
Lei nº 5.655, de 20 de maio de 1971, o DecretoLei nº 1.383, de 26 de dezembro de 1974, a Lei
nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, a Lei nº
10.438, de 26 de abril de 2002, a Lei nº 10.848,
de 15 de março de 2004, a Lei nº 12.111, de 9
de dezembro de 2009, e a Lei nº 12.783, de 11
de janeiro de 2013, transfere para a União as
ações de titularidade da Comissão Nacional de
Energia Nuclear representativas do capital
social das Indústrias Nucleares do Brasil S.A. e
da Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A e dá
outras providências.
EMENDA Nº ____
Altera-se no Projeto de Conversão da Medida Provisória nº 998, de
1º de setembro de 2020, o seguinte dispositivo:
“Art. 6º A Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, passa a vigorar
com as seguintes alterações:
"Art. 2º............................................................................................
.....................................................................................................
§ 20. Para atendimento ao disposto no caput, poderá ser instituído
mecanismo competitivo de descontratação ou redução, total ou
parcial, de adesão voluntária, da energia elétrica contratada
proveniente dos CCEAR, conforme regulamento do Poder
Executivo federal.
§ 21. Ao participar do mecanismo previsto no § 20, o montante de
energia descontratado ou reduzido não fará jus aos percentuais de
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redução estipulados pela Aneel e aplicados às tarifas de uso dos
sistemas elétricos de transmissão e de distribuição, incidentes no
consumo de energia elétrica, previstos nos § 1º, § 1º-A e § 1º-B do
art. 26 da Lei nº 9.427, de 1996." (NR)
..........................................................................................................
JUSTIFICAÇÃO
A Medida Provisória nº 998, de 1º de setembro de 2020 visa a
transferência para a União das ações de titularidade da Comissão Nacional de
Energia Nuclear.
Todavia, é importante a estabilidade regulatória e segurança
jurídica aos agentes, de tal forma que, em nenhum momento, partes que não
tenham interesse na adesão voluntária a tais Mecanismos de Flexibilização
sejam obrigadas a fazê-lo ou, ainda, possam ser negativamente impactadas por
não o terem feito.
Acreditamos que os Mecanismos de Flexibilização devem ser por
adesão e opcionais ao agente gerador, de modo que, as condições contratuais
dos arranjos propostos sejam de comum acordo e jamais definidas de forma
unilateral por parte do agente de distribuição.
Entendemos que esse item na Medida Provisória em comento
carrega, intrinsicamente, a adesão voluntária ao mecanismo proposto, porém é
imprescindível que a norma esteja expressa de forma clara e cristalina a
condição de adesão voluntária do mecanismo na lei, até mesmo para
proporcionarmos segurança jurídica aos agentes.
Pelas razões acima expostas, pleiteamos o apoio dos nobres
Pares.
Sala da Comissão, em____ de____________ de 2020.
Geninho Zuliani
Deputado Federal DEM/SP
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998, DE 1º DE SETEMBRO DE 2020.
Altera a Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, a
Lei nº 5.655, de 20 de maio de 1971, o DecretoLei nº 1.383, de 26 de dezembro de 1974, a Lei
nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, a Lei nº
10.438, de 26 de abril de 2002, a Lei nº 10.848,
de 15 de março de 2004, a Lei nº 12.111, de 9
de dezembro de 2009, e a Lei nº 12.783, de 11
de janeiro de 2013, transfere para a União as
ações de titularidade da Comissão Nacional de
Energia Nuclear representativas do capital
social das Indústrias Nucleares do Brasil S.A. e
da Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A e dá
outras providências.
EMENDA Nº ____
Altera-se no Projeto de Conversão da Medida Provisória nº 998, de
1º de setembro de 2020, o seguinte dispositivo:
“Art. 4º A Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, passa a vigorar
com as seguintes alterações:
"Art. 26. ............................................................................................
..........................................................................................................
§ 1º-C Os percentuais de redução de que tratam os § 1º, § 1º-A e
§ 1º-B serão aplicados aos empreendimentos que se enquadrem
em qualquer das seguintes situações:
I - aos empreendimentos que solicitarem a outorga, conforme
regulamento da Aneel, no prazo de até doze meses, contado de 1º
de setembro de 2020 e que iniciarem a operação de todas as suas
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unidades geradoras no prazo de até quarenta e oito meses,
contado da data da outorga;
II - ao montante acrescido de capacidade instalada, caso a
solicitação de alteração da outorga que resulte em aumento na
capacidade instalada do empreendimento seja realizada no prazo
de até doze meses, contado de 1º de setembro de 2020, e a
operação de todas as unidades geradoras associadas à solicitação
seja iniciada no prazo de até quarenta e oito meses, contado da
data de publicação do ato que autoriza a alteração da outorga;
III - aos empreendimentos que solicitarem a outorga, conforme
regulamento da Aneel, no prazo de até doze meses, contado a
partir da implementação no setor elétrico de mecanismos para a
consideração dos benefícios ambientais relacionados à baixa
emissão de gases causadores do efeito estufa, de que trata o § 1ºE, e que iniciarem a operação de todas as suas unidades geradoras
no prazo de até quarenta e oito meses, contado da data da outorga;
IV - ao montante acrescido de capacidade instalada, caso a
solicitação de alteração da outorga que resulte em aumento na
capacidade instalada do empreendimento seja realizada no prazo
de até doze meses, contado a partir da implementação no setor
elétrico de mecanismos para a consideração dos benefícios
ambientais relacionados à baixa emissão de gases causadores do
efeito estufa, de que trata o § 1º-E, e a operação de todas as
unidades geradoras associadas à solicitação seja iniciada no prazo
de até quarenta e oito meses, contado da data de publicação do
ato que autoriza a alteração da outorga;
§ 1º-D Os percentuais de redução de que tratam os § 1º, §1º-A e §
1º-B não serão aplicados aos empreendimentos após o fim do
prazo das suas outorgas ou na hipótese de prorrogação de suas
outorgas;
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§ 1º-E O Poder Executivo federal definirá diretrizes para a
implementação no setor elétrico de mecanismos para a
consideração dos benefícios ambientais relacionados à baixa
emissão de gases causadores do efeito estufa, em consonância
com mecanismos para a garantia da segurança do suprimento e da
competitividade, no prazo de doze meses, contado de 1º de
setembro de 2020.
..........................................................................................................
JUSTIFICAÇÃO
A Medida Provisória nº 998, de 1º de setembro de 2020 visa a
transferência para a União das ações de titularidade da Comissão Nacional de
Energia Nuclear.
Entendemos que o prazo de até 12 meses, para fins de redução na
tarifa de uso das redes de transportes de energia, a ser expresso na outorga,
pelas fontes de geração renováveis, conforme disposto no art. 26 da Lei n.
9.427/96, deve contar somente a partir da implementação no setor elétrico de
mecanismos para a consideração dos benefícios ambientais relacionados à
baixa emissão de gases causadores do efeito estufa, de que trata o § 1º-E.
Dessa forma, defendemos que não devemos retirar um incentivo
tão importante para as fontes alternativas sem que um novo modelo de valoração
dos benefícios ambientais esteja devidamente implementado.
Assim, pelas razões acima expostas, pleiteamos o apoio dos
nobres Pares.
Sala da Comissão, em____ de____________ de 2020.

Geninho Zuliani
Deputado Federal DEM/SP
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998, DE 1 DE SETEMBRO DE 2020
Limita o desvio de recursos vinculados a
projetos de pesquisa e desenvolvimento
e eficiência energética.

EMENDA MODIFICATIVA

Modifique-se o seguinte artigo da Medida Provisória n. 998/2020:
Art. 1º A Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
"Art. 5º ................................................................................................................
.............................................................................................................................
Art. 5º-B Parcela dos recursos de que tratam o inciso II do caput do art. 4º e a
alínea "a" do inciso I do caput do art. 5º não comprometidos com projetos contratados
ou iniciados poderá ser destinada à CDE em favor da modicidade tarifária entre 1º de
setembro de 2020 e 31 de dezembro de 2025.
§ 1º A aplicação dos recursos de que tratam o caput em projetos de pesquisa e
desenvolvimento e eficiência energética e o § 3º do art. 4º observará o limite mínimo
de setenta por cento do valor total disponível.
§ 2º Parcela dos recursos de que tratam o inciso II do caput do art. 4º e a alínea
"a" do inciso I do caput do art. 5º não comprometidos com projetos contratados até 1º
de setembro de 2020 e daqueles relativos a projetos reprovados ou cuja execução não
tenha sido comprovada poderá ser destinada à CDE em favor da modicidade tarifária,
conforme regulamento da Aneel." (NR)

Acrescente-se o seguinte artigo à Medida Provisória n. 998/2020, onde couber:
Art. XX. Fica a União autorizada a destinar recursos para a CDE, no valor de R$
5.000.000,00 (cinco bilhões de reais), provenientes da Taxa de Fiscalização de que trata
o art. 12 da Lei n. 9.427, de 26 de dezembro de 1996, em favor da modicidade tarifária
entre 1º de setembro de 2020 e 31 de dezembro de 2025.
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JUSTIFICATIVA
A medida provisória n. 998 visa a conter o avanço das tarifas de energia no Brasil,
principalmente em Estados do Norte e Nordeste atendidos por empresas que
pertenciam à Eletrobras e foram privatizadas recentemente. O movimento vem pouco
depois da edição da MP 950, que permitiu a liberação de empréstimo de 15 bilhões de
reais para apoiar o caixa de distribuidoras de energia, cujos recursos seriam obtidos por
meio de reajustes tarifários a partir de 2021.
De modo a minimizar efeitos significativos nas contas de luz, o Governo prevê,
entre outras iniciativas, o uso de recursos que seriam destinados por empresas de
energia a programas de pesquisa e desenvolvimento (P&D) e iniciativas de eficiência
energética para atenuar os aumentos tarifários, assim como verbas de fundos setoriais.
Em seu texto, a MP define que recursos que iriam para programas de pesquisa e
eficiência energética que não estejam comprometidos com projetos contratados ou
iniciados deverão ser usados até o final de 2025 “em favor da modicidade tarifária”.
Para isso, os recursos serão destinados a partir de setembro à chamada Conta de
Desenvolvimento Energético (CDE), fundo setorial que custeia diversos subsídios do
setor de energia e é abastecido geralmente com cobranças de encargos junto aos
consumidores.
Entendemos que o ônus dos empréstimos concedidos às distribuidoras não deve,
em hipótese alguma, ser suportado pelo consumidor final de energia, mas também não
podemos admitir que importantes recursos destinados à pesquisa e à eficiência
energética sejam utilizados para pagar essa conta.
Desse modo, apresentamos a presente emenda, que visa a limitar o desvio dos
recursos relativos aos projetos de pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética
em, no máximo, 30%. Como fonte alternativa de recursos, a emenda autoriza que a
União faça aportes à CDE, utilizando-se dos recursos da Taxa de Fiscalização da Aneel,
para compensar, ao menos em parte, os desembolsos com as amortizações dos
empréstimos às distribuidoras. Trata-se de uma forma de minimizar os impactos da
medida no aumento do preço da energia e, ao mesmo tempo, impedir a precarização
das áreas de inovação e melhoramentos do setor elétrico.
Plenário Ulisses Guimarães, 03 de setembro de 2020.

JOSÉ GUIMARÃES (PT/CE)
Líder da Minoria na Câmara dos Deputados
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MPV 998
00009

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998, DE 1 DE SETEMBRO DE 2020
Dispõe sobre a possibilidade de
retomada dos subsídios concedidos a
usinas de geração renovável.

EMENDA MODIFICATIVA

Modifique-se o seguinte artigo da Medida Provisória n. 998/2020:
Art. 4º A Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
"Art. 26. .................................................................................................................
...............................................................................................................................
§ 1º-F Caso a média anual da capacidade de geração relativa às outorgas dos
empreendimentos de que tratam os § 1º, § 1º-A, § 1º-B apresente redução de mais de
10% em relação à média do ano anterior, durante o período de dez anos, contado de
1º de setembro de 2020, os percentuais de redução de que tratam os § 1º, § 1º-A e §
1º-B deverão ser imediatamente restabelecidos.
.......................................................................................................................” (NR)

JUSTIFICATIVA

A medida provisória n. 998 prevê a retirada gradual de subsídios concedidos a
usinas de geração renovável, como usinas eólicas, solares e de biomassa, na forma de
desconto em tarifas pelo uso de sistemas elétricos de transmissão e distribuição.
Segundo a medida, o desconto só será aplicado a novos empreendimentos que pedirem
outorga no prazo de até 12 meses e que sejam concluídos em até 48 meses após a
outorga, sem possibilidade de renovação.
A presente emenda traz um mecanismo de verificação da capacidade de geração
relativa às outorgas dos empreendimentos de geração renovável, permitindo a
retomada dos subsídios em caso de redução da capacidade total instalada no país.
Considera-se tal medida de extrema importância para evitar retrocessos nessa
capacidade, tão duramente conquistada ao longo dos anos.
Ao mesmo tempo, a emenda também suprime a exigência desarrazoada de que
as diretrizes relacionadas às contrapartidas definidas pela União não disponham sobre
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os empreendimentos de geração renovável (conteúdo original trazido pela MP ao § 1ºF do art. 26 da Lei nº 9.427/96). Trata-se de restrição completamente sem sentido, visto
que outras ações relacionadas a tais empresas poderiam ser recomendadas, em
substituição aos subsídios.

Plenário Ulisses Guimarães, 03 de setembro de 2020.

JOSÉ GUIMARÃES (PT/CE)
Líder da Minoria na Câmara dos Deputados
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MPV 998
00010

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998, DE 1 DE SETEMBRO DE 2020
Amplia o limite de isenção na Tarifa
Social de Energia Elétrica.

EMENDA ADITIVA

Adicione-se o seguinte artigo à Medida Provisória n. 998/2020, onde couber:
Art. XX A Lei nº 12.212, de 20 de janeiro de 2010, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
“Art. 1º-A. Durante o prazo de vigência do estado de calamidade pública
decorrente da emergência de saúde pública de importância internacional relacionada à
covid-19, reconhecida pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, os
descontos de que tratam os incisos I ao IV do caput do art. 1º serão aplicados conforme
indicado a seguir:
I - para a parcela do consumo de energia elétrica inferior ou igual a 220 kWh/mês,
o desconto será de 100% (cem por cento); e
II - para a parcela do consumo de energia elétrica superior a 220 kWh/mês, não
haverá desconto.” (NR)

JUSTIFICATIVA

Tendo em vista os impactos econômicos no Brasil causados pela pandemia da
Covid-19, consideramos de fundamental importância minimizar os efeitos adversos para
as famílias de baixa renda.
Sendo esse o público alvo da Tarifa Social de Energia Elétrica, consideramos que
o desconto de cem por cento para a parcela de consumo de até 220 quilowatts -hora por
mês (kWh/mês) durante todo o período de calamidade tem a importante função de
combater a deterioração dos indicadores sociais relativos à população carente e garantir
a esses brasileiros o acesso ao serviço essencial de distribuição de energia elétrica,
evitando ainda maior crescimento da inadimplência no pagamento das faturas de
eletricidade.
Importante destacar que disposição semelhante foi abarcada pelo Projeto de Lei
de Conversão proposto pelo Deputado Léo Moraes à Medida Provisória n. 950/2020,
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que acabou não sendo apreciado, razão pela qual reapresentamos a questão e
solicitamos seu acolhimento.

Plenário Ulisses Guimarães, 03 de setembro de 2020.

JOSÉ GUIMARÃES (PT/CE)
Líder da Minoria na Câmara dos Deputados
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MPV 998
00011

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998, DE 1 DE SETEMBRO DE 2020
Dispõe sobre a venda Bens da União sob
Administração da Eletrobras – BUSA.

EMENDA MODIFICATIVA

Modifique-se o seguinte artigo da Medida Provisória n. 998/2020:
Art. 3º O Decreto-Lei nº 1.383, de 26 de dezembro de 1974, passa a vigorar com
as seguintes alterações:
...............................................................................................................................
"Art. 3º A Eletrobras poderá alienar os bens não utilizados na produção, na
transmissão e na distribuição de energia elétrica de que trata o art. 2º desde que
autorizada pela Aneel e, no caso de bem imóvel, que:
I – seja inservível para a prestação do serviço de energia elétrica, que inclui os
serviços de pesquisa e desenvolvimento, de eficiência energética e os equipamentos
sociais de apoio à população;
II - não tenha sido efetivada a transferência de que trata o § 6º do art. 2º; e
III - a União, consultada pela Eletrobras na forma e no prazo estabelecidos em
regulamento, não manifeste interesse pelos bens.
§ 1º Os concessionários, os permissionários ou os autorizados de geração,
transmissão ou distribuição de energia elétrica poderão realizar a alienação dos bens de
que trata este artigo que estejam sob a sua administração, mediante comunicação
prévia à Eletrobras e observadas as condições dispostas no caput, desde que não sejam
bens reversíveis.
§ 2º Na hipótese de alienação, o produto líquido arrecadado será revertido à RGR
e o concessionário, o permissionário ou o autorizado de geração, transmissão ou
distribuição de energia elétrica ou a Eletrobras poderá reter a importância equivalente
à taxa de administração, calculada conforme parâmetros técnicos definidos pela
União.
...............................................................................................................................
§ 4º A alienação dos bens imóveis de que trata o caput observará o disposto
da Lei nº 9.636, de 15 de maio de 1998, e dependerá de decisão motivada da Aneel.
...................................................................................................................." (NR)
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JUSTIFICATIVA
A medida provisória n. 998 traz um mecanismo que permitirá à estatal Eletrobras
vender bens da União que estão sob gestão da estatal. Os chamados Bens da União sob
Administração da Eletrobras, conhecidos pela sigla BUSA, envolvem bens e instalações
encampados e desapropriados pelo governo federal no passado.
Existem, atualmente, 1.994 bens da União cadastrados no SIGBUSA - Sistema
Informatizado de Gestão dos Bens da União sob Administração da Eletrobras. Desse
total, 1.891 bens considerados servíveis estão em operação e 17 bens servíveis
encontram-se desativados. Outros 78 bens são inservíveis e oito bens foram alienados.
Desse modo, apresentamos a presente emenda, com vistas a explicitar que
apenas os bens inservíveis para a prestação do serviço de energia elétrica, neles
incluídos os serviços de pesquisa e desenvolvimento, de eficiência energética e os
equipamentos sociais de apoio à população, poderão ser alienados.
A emenda prevê também que a taxa de administração seja calculada, conforme
parâmetros técnicos, e que não seja definida de forma fixa para todos os casos. O
percentual de 10% do bem pode alcançar, a depender do bem, valores astronômicos, e
que não possuem qualquer relação com os verdadeiros custos de transação absorvidos
pelas concessionárias, permissionárias ou autorizadas.
Por fim, a emenda suprime trecho do §4° do art. 3° do Decreto-Lei nº 1.383/74,
com vistas a garantir que haja autorização da alienação pelo Presidente da República,
precedida de parecer da SPU quanto à sua oportunidade e conveniência.

Plenário Ulisses Guimarães, 03 de setembro de 2020.

JOSÉ GUIMARÃES (PT/CE)
Líder da Minoria na Câmara dos Deputados
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MPV 998
00012

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998, DE 1 DE SETEMBRO DE 2020
Veda o corte no fornecimento de energia
elétrica em razão de inadimplência.

EMENDA ADITIVA
Adicione-se o seguinte artigo à Medida Provisória n. 998/2020, onde couber:
“Art. XX Durante o prazo de vigência do estado de calamidade pública decorrente
da emergência de saúde pública de importância internacional relacionada à covid-19,
reconhecida pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, fica vedada a
suspensão de fornecimento de energia elétrica por inadimplemento de unidades
consumidoras:
I – que realizem serviços e atividades considerados essenciais, conforme
regulamentação;
II - onde existam pessoas usuárias de equipamentos de autonomia limitada,
vitais à preservação da vida humana e dependentes de energia elétrica;
III - residenciais;
IV - em que a distribuidora suspender o envio de fatura impressa sem a anuência
do consumidor; e
V - nos locais em que não houver postos de arrecadação em funcionamento, o
que inclui instituições financeiras, lotéricas, unidades comerciais conveniadas, entre
outras, ou em que for restringida a circulação das pessoas por ato do poder público
competente.
§ 1º A vedação à suspensão do fornecimento de que tratam os incisos IV e V do
caput não se aplica aos casos de cancelamento voluntário do débito automático ou de
outras formas de pagamento automático até então vigentes.
§ 2º Nos casos de que tratam os incisos IV e V do caput, é vedada a imposição de
multa e juros de mora previstos em caso de inadimplemento.” (NR)

JUSTIFICATIVA

Tendo em vista a crise econômica e as restrições de deslocamento ocasionadas
pela pandemia da Covid-19, entendemos necessário, enquanto persistir o estado de
calamidade, vedar o corte no fornecimento de energia elétrica em razão de
inadimplência dos consumidores residenciais, daqueles que exercem atividades
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essenciais, dos que dependam de equipamentos elétricos de suporte à vida, bem como
daqueles que tiveram dificultado o pagamento de suas faturas, com a finali dade de
preservar o acesso ao serviço de energia elétrica.
Importante destacar que disposição semelhante foi abarcada pelo Projeto de Lei
de Conversão proposto pelo Deputado Léo Moraes à Medida Provisória n. 950/2020,
que acabou não sendo apreciado, razão pela qual reapresentamos a questão e
solicitamos seu acolhimento.
Plenário Ulisses Guimarães, 03 de setembro de 2020.

JOSÉ GUIMARÃES (PT/CE)
Líder da Minoria na Câmara dos Deputados
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MPV 998
00013

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998, DE 1 DE SETEMBRO DE 2020
Dispõe sobre os subsídios concedidos a
usinas de geração renovável.

EMENDA MODIFICATIVA

Modifique-se o seguinte artigo da Medida Provisória n. 998/2020:
Art. 4º A Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
"Art. 26. .................................................................................................................
...............................................................................................................................
§ 1º-E O Poder Executivo federal definirá diretrizes para a implementação no
setor elétrico de mecanismos para a garantia dos benefícios ambientais relacionados à
baixa emissão de gases causadores do efeito estufa, em consonância com mecanismos
para a garantia da segurança do suprimento e da competitividade, no prazo de 180
(cento e oitenta) dias, contado de 1º de setembro de 2020.
§ 1º-F (Supressão)
.......................................................................................................................” (NR)

JUSTIFICATIVA
A medida provisória n. 998 prevê a retirada gradual de subsídios concedidos a
usinas de geração renovável, como usinas eólicas, solares e de biomassa, na forma de
desconto em tarifas pelo uso de sistemas elétricos de transmissão e distribuição.
Segundo a medida, o desconto só será aplicado a novos empreendimentos que pedirem
outorga no prazo de até 12 meses e que sejam concluídos em até 48 meses após a
outorga, sem possibilidade de renovação.
Em contrapartida, a MP aponta que o governo federal definirá em 12 meses
mecanismo alternativo para reconhecer benefícios ambientais de cada fonte de energia.
Isso envolverá definição de diretrizes para criação de “mecanismos para a consideração
dos benefícios ambientais relacionados à baixa emissão de gases causadores do efeito
estufa, em consonância com mecanismos para a garantia da segurança do suprimento
e da competitividade”, segundo a MP.
Ocorre que não se pode apenas levar em consideração os benefícios ambientais
relacionados à baixa emissão de gases causadores do efeito estufa, mas garantir que a
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redução dos subsídios seja acompanhada de contrapartidas eficazes que garantam a
manutenção e a expansão de tais benefícios. Nesse sentido, apresentamos a presente
emenda, que busca exigir contrapartidas reais de garantia de benefícios ambientais.
A emenda trata também de reduzir o prazo para apresentação dessas
contrapartidas, de 12 meses para 6 meses (180 dias), que é um prazo razoável para
preparação de novas estratégias.
Por fim, a emenda também suprime a exigência desarrazoada de que as
diretrizes relacionadas às contrapartidas não disponham sobre os empreendimentos de
geração renovável (§ 1º-F do art. 26 da Lei nº 9.427/96). Trata-se de restrição
completamente sem sentido, visto que outras ações relacionadas a tais empresas
poderiam ser recomendadas, em substituição aos subsídios.

Plenário Ulisses Guimarães, 03 de setembro de 2020.

JOSÉ GUIMARÃES (PT/CE)
Líder da Minoria na Câmara dos Deputados
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MPV 998
00014

CÂMARA DOS DEPUTADOS
GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL GENINHO ZULIANI – DEM/SP

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998, DE 1º DE SETEMBRO DE 2020.
Altera a Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, a Lei
nº 5.655, de 20 de maio de 1971, o Decreto-Lei nº
1.383, de 26 de dezembro de 1974, a Lei nº 9.427,
de 26 de dezembro de 1996, a Lei nº 10.438, de 26
de abril de 2002, a Lei nº 10.848, de 15 de março de
2004, a Lei nº 12.111, de 9 de dezembro de 2009, e
a Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013, transfere
para a União as ações de titularidade da Comissão
Nacional de Energia Nuclear representativas do
capital social das Indústrias Nucleares do Brasil S.A.
e da Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A e dá
outras providências.
EMENDA Nº ____

Altera-se no Projeto de Conversão da Medida Provisória nº 998, de 1º de
setembro de 2020, o seguinte dispositivo:
Art. 4º A Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, passa a vigorar com
as seguintes alterações:
"Art. 26. .........................................................................................
........................................................................................................
§ 1º-C Os percentuais de redução de que tratam os § 1º, § 1º-A e § 1º-B
serão aplicados:
I - aos empreendimentos que solicitarem a outorga, conforme
regulamento da Aneel, no prazo de até doze meses, contado de 1º de
setembro de 2020 e que iniciarem a operação de todas as suas unidades
geradoras no prazo de até sessenta meses, contado da data da outorga;
II - ao montante acrescido de capacidade instalada, caso a solicitação de
alteração da outorga que resulte em aumento na capacidade instalada do
_____________________________________________________________________________
Câmara dos Deputados, Anexo IV, Gab.860 – CEP: 70.160-900 – Brasília/DF
Tel: (61) 3215-5860 e-mail: dep.geninhozuliani@camara.leg.br
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL GENINHO ZULIANI – DEM/SP
empreendimento seja realizada no prazo de até doze meses, contado de
1º de setembro de 2020, e a operação de todas as unidades geradoras
associadas à solicitação seja iniciada no prazo de até sessenta meses,
contado da data de publicação do ato que autoriza a alteração da outorga.
..........................................................................................................
JUSTIFICAÇÃO
A Medida Provisória nº 998, de 1º de setembro de 2020 visa a
transferência para a União das ações de titularidade da Comissão Nacional de Energia
Nuclear.
Entendemos que o prazo de 48 meses exigido para que todas as
unidades geradoras associadas à solicitação de novas outorga/alteração de outorga que
estejam em operação, não é adequado.
Nosso posicionamento se dá em razão das frequentes dificuldades que
os empreendedores em energia renovável enfrentam com relação a diversas frentes no
país, muitas vezes com pouca gerência por parte do investidor, tais como licenciamento
ambiental, financiamento, obtenção de um contrato de venda de energia de longo prazo,
burocracia excessiva nos órgãos regulatórios e de fiscalização etc.
Entendemos que adotar o prazo de 60 meses seria uma diretriz
importante para a segurança aos investidores e, por consequência, atrair mais
investimentos para as fontes renováveis.
Assim, pelas razões acima expostas, pleiteamos o apoio dos nobres
Pares.
Sala da Comissão, em____ de____________ de 2020.
Geninho Zuliani
Deputado Federal DEM/SP

_____________________________________________________________________________
Câmara dos Deputados, Anexo IV, Gab.860 – CEP: 70.160-900 – Brasília/DF
Tel: (61) 3215-5860 e-mail: dep.geninhozuliani@camara.leg.br
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CÂMARA DOS DEPUTADOS - 56º LEGISLATURA
MPV 998
DEPUTADO FEDERAL RICARDO SILVA00015

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998, DE 1º DE SETEMBRO DE 2020.
Altera a Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, a Lei
nº 5.655, de 20 de maio de 1971, o Decreto-Lei nº
1.383, de 26 de dezembro de 1974, a Lei nº 9.427,
de 26 de dezembro de 1996, a Lei nº 10.438, de 26
de abril de 2002, a Lei nº 10.848, de 15 de março de
2004, a Lei nº 12.111, de 9 de dezembro de 2009, e
a Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013, transfere
para a União as ações de titularidade da Comissão
Nacional de Energia Nuclear representativas do
capital social das Indústrias Nucleares do Brasil
S.A. e da Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A e
dá outras providências.

EMENDA SUPRESSIVA
Suprimam-se o inciso I do caput do art. 9º e o § 1º do art. 9º da Medida Provisória
n.º 998, de 1º de setembro de 2020.

RICARDO SILVA
Deputado Federal

JUSTIFICAÇÃO
O art. 9º, em especial o inciso I do caput e o § 1º, da Medida Provisória n.º 998, de
1º de setembro de 2020, dispõe sobre a “outorga de autorização para a exploração da usina
termelétrica nuclear Angra 3” por um “prazo de cinquenta anos, facultada a prorrogação por
prazo não superior a vinte anos”.
Ocorre que esta outorga via Medida Provisória é manifestamente inconstitucio na l
por contrariar principalmente o inciso XXIII do art. 21, que possui a seguinte redação:
“Art. 21. Compete à União:
(...)
XXIII - explorar os serviços e instalações nucleares de qualquer natureza e exercer
monopólio estatal sobre a pesquisa, a lavra, o enriquecimento e reprocessamento, a
industrialização e o comércio de minérios nucleares e seus derivados, atendidos os
seguintes princípios e condições (...)”.
Pág: 1 de 2
Câmara dos Deputados
Praça dos Três Poderes, Anexo IV – Gabinete 904
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CÂMARA DOS DEPUTADOS - 56º LEGISLATURA
DEPUTADO FEDERAL RICARDO SILVA

Trata-se, pois, de competência administrativa na qual a União deverá atuar com
absoluta exclusividade, não havendo, sequer, autorização constitucional para a delegação a
outros entes federativos.
Assim, a quebra de monopólio pretendida pela Medida Provisória em apreço carece
de constitucionalidade e somente poderia ser cogitada mediante proposta de emenda à
Constituição.
No mesmo sentido dos argumentos aqui sustentados, esta Casa Parlamentar já se
posicionou, entre outras ocasiões, em 04/09/2019 quando da Reunião Deliberativa Ordinária
destinada à apreciação do parecer submetido à Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania na Proposta de Emenda à Constituição n.º 122/2007, cujo escopo é excluir do
monopólio da União a geração de energia elétrica a partir de matrizes nucleares.
Ante todo o exposto, pede-se o apoio dos nobres Pares para a aprovação da presente
emenda, que pretende contribuir com manutenção dos alicerces constitucionais e com os limites
cognitivos ínsitos às medidas provisórias.
Brasília, 03 de setembro de 2020.

_______________________________________
Deputado Federal RICARDO SILVA
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MPV 998
00016

COMISSÃO MISTA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998, DE 2020

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998, DE 01 DE SETEMBRO DE 2020

EMENDA ADITIVA Nº
(Do Sr. Rodrigo de Castro)

Acrescente-se o art. XX à Medida Provisória nº
998, de 01 de setembro de 2020,

Art. XX. A Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, passa a vigorar com as seguintes alterações:
““Art. 2º ...................................................................................................................
§ 22. As concessionárias do serviço público de distribuição de energia elétrica poderão
transferir CCEARs entre si, de forma bilateral, por período temporário ou integral, e
independente dos mecanismos centralizados de compensação de posições contratuais,
desde que haja anuência do vendedor.
§ 23. A transferência de que trata o § 20 será regulamentada pelo Poder Concedente em
até 30 (trinta) dias da publicação desta Medida Provisória.” (NR)”

JUSTIFICAÇÃO
Como sabido, a Lei 10.848, de 15 de março de 2004 dispõe que as concessionárias,
permissionárias e autorizadas de distribuição de energia elétrica deverão garantir a totalidade
atendimento à totalidade de seu mercado mediante a contratação de energia no ambiente
regulado.
Adicionalmente, garante ainda o repasse, às tarifas, de parte da contratação que exceder
a totalidade do mercado, atribuindo o risco restante às próprias concessionárias,
permissionárias e autorizadas de distribuição de energia elétrica.
Neste sentido e como objetivo de mitigar este risco, a própria Lei também criou uma série
de mecanismos que possibilitam uma maior gestão de suas carteiras de contratação de energia
pelos agentes de distribuição de energia elétrica tal como o Mecanismo de Compensação de
Sobras e Déficits – MCSD.
Ocorre que, por vezes, os mecanismos disponíveis não são suficientes para a completa
adequação das carteiras, fato que acaba por prejudicar o próprio equilíbrio econômicofinanceiro do setor elétrico e, em última instância, impactar negativamente na modicidade
tarifária.
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Este impacto será ainda mais relevante dada a imprevisível situação de calamidade
pública do país e que tende a gerar uma brusca redução no consumo de energia e consequente
sobrecontratação generalizada do setor.
É neste contexto que se entende necessário ampliar os mecanismos de gestão das
carteiras de contratação de energia de modo a garantir um setor elétrico mais eficiente no
aspecto de consumo de energia e, em última instância, proteger a modicidade tarifaria e os
consumidores.
Diante disso, em benefício do interesse público, propõe -se que as concessionárias,
permissionárias e autorizadas de energia elétrica possam transferir, entre si, e pelo período de
suprimento que entenderem necessário, os chamados Contratos de Comercialização de Energia
no Ambiente Regulado – CCEARs de modo a ampliar sua gestão por meio de um mecanismo
bem mais dinâmico e sem estar restrito aos mecanismos centralizados que, em regra, ocorrem
de forma limitada e em datas previamente agendadas.

Sala da Comissão, em

de setembro de 2020

Deputado RODRIGO DE CASTRO
PSDB/MG
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MPV 998
00017

COMISSÃO MISTA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998, DE 2020

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998, DE 01 DE SETEMBRO DE 2020

EMENDA ADITIVA Nº
(Do Sr. Rodrigo de Castro)

Acrescente-se o art. XX à Medida Provisória nº
998, de 01 de setembro de 2020,

Art. XX. Fica vedada a exigência de comprovação de adimplência das concessionárias e
permissionárias de distribuição de energia elétrica com a União e suas entidades, os Estados e
suas entidades, os Municípios e suas entidades e demais agentes setoriais para efeitos do
recebimento dos recursos oriundos da Conta de Desenvolvimento Energética – CDE de que trata
o artigo 13 da Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002.

JUSTIFICAÇÃO
Como vem se apresentando, um dos principais pontos trazidos por essa situação
calamitosa a ser sanado pelo Poder Público é o equilíbrio econômico e financeiro do setor
elétrico e, em especial, o fluxo de caixa das concessionárias e permissionárias de distribuição de
energia elétrica que são os grandes arrecadadores de toda a cadeia do setor elétrico.
Isso porque, num cenário de crise econômico com a certeza da retração de consumo e do
aumento da inadimplência, faz-se necessário medidas para garantir o fluxo de caixa tal como
desenhado pela Medida Provisória nº 950/2020.
Ocorre que todo este descompasso no fluxo de caixa das Distribuidoras pode acarretar
em atrasos temporários do pagamento de tributos que será ainda mais agravado caso estas
deixem de receber os relevantes recursos oriundos da Conta de Desenvolvimento Energético –
CDE para ressarci-las, dentro outros, das políticas públicas de subsídios tarifários aplicadas aos
consumidores de baixa renda ainda mais numa situação onde estes subsídios foram ainda mais
elevados com a ampliação do desconto tarifário nos termos da citada Medida Provisória nº
450/2020.
Diante do exposto, considerando que os valores recebidos pelas distribuidoras de
energia elétrica a título de CDE tem por objetivo recompô-las de valores que deixaram de
receber por força de Lei, entende-se não se razoável impedir o seu recebimento por eventuais
débitos inadimplementos com União, Estados e Municípios sob pena de agravar o desequilíbrio
econômico-financeiro.
Dito isto, entende-se necessário incluir artigo para dispensar, as concessionárias e
permissionárias de energia elétrica de comprovar sua adimplência com os Poderes Público para
o recebimento dos recursos da CDE sob pena de agravar ainda mais sua situação financeira e o

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 43CC762100388024.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.089483/2020-15

50

Quinta-feira

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

10 Setembro 2020

próprio pagamento futuro de tributos e obrigações setoriais, e pior, comprometer a própria
prestação do adequado serviço à sociedade.

Sala da Comissão, em

de setembro de 2020

Deputado RODRIGO DE CASTRO
PSDB/MG
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COMISSÃO MISTA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998, DE 2020

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998, DE 01 DE SETEMBRO DE 2020

EMENDA ADITIVA Nº
(Do Sr. Rodrigo de Castro)

Acrescente-se o art. XX à Medida Provisória nº
998, de 01 de setembro de 2020,

Art. xx A Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, passa a vigorar com a seguinte alteração:
Art. 14. .....
“III - áreas em regiões remotas e distantes das redes de distribuição, no interior das quais o
atendimento por meio de sistemas isolados de geração e distribuição, com disponibilidade
mensal definida pelo Ministério de Minas e Energia - MME, será ́ sem ônus de qualquer espécie
para a famílias de baixa renda que recebam o Programa Bolsa Família, com a unidade
consumidora com característica de enquadramento no Grupo B e que ainda não seja atendida
com energia elétrica pela distribuidora local, excetuado o subgrupo iluminação pública.” (NR)

JUSTIFICAÇÃO

No art. 14, inciso I, da Lei n° 10.438/2002, faz-se necessário incluir previsão específica
para as unidades consumidoras localizadas em áreas remotas distantes da rede de distribuição,
de modo a adequar o Programa da Universalização à lógica do restante da legislação do Setor
Elétrico e assegurar o atendimento a toda a população brasileira, independente do local e da
forma de atendimento
O constante da Lei n° 10.438/2002, que regulamentou a universalização do serviço
público de energia elétrica, não tratou do atendimento a áreas remotas distantes do sistema de
distribuição e que pelas características peculiares levam a que o suprimento de energia se dê
por unidades de geração e sistemas de transmissão e distribuição que não se encontram
interligados ao SIN.
Considerando que, nessas localidades, por razões técnico-financeiras, há forma
diferenciada de suprimento, não podendo ser este feito por extensão de rede (muito oneroso
para os demais consumidores), como previsto no inciso I do artigo 14, da Lei n° 10.438/2002,
verifica-se também a necessidade de tratamento específico para a universalização das áreas
remotas na redação atual da Lei de forma que Programa tenha o alcance social pretendido.
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Portanto, faz-se necessário incluir, na Lei 10.438/2002, dispositivo específico para regular
o atendimento, no âmbito da Universalização, ao solicitante que esteja localizado em áreas
distantes das redes de distribuição, denominadas regiões remotas pelo Decreto n° 7.246/2010,
que não podem ser confundidas com aquelas já tratadas pelo inciso I.
Assim, propõe-se, ainda que o atendimento por meio de extensão de rede reste
impossibilitado nessas regiões, quando o consumo mensal estimado for igual ou inferior a 80
kWh, que caiba à distribuidora tal atendimento na forma possível, sem qualquer ônus para o
consumidor. Isso garantirá à população residente nessas regiões acesso à energia elétrica,
eliminando dificuldades e fazendo com que o Programa atinja seus reais objetivos de l evar luz
para todos os brasileiros.

Sala da Comissão, em

de setembro de 2020

Deputado RODRIGO DE CASTRO
PSDB/MG
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COMISSÃO MISTA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998, DE 2020

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998, DE 01 DE SETEMBRO DE 2020

EMENDA ADITIVA Nº
(Do Sr. Rodrigo de Castro)

Acrescente-se o art. XX à Medida Provisória nº
998, de 01 de setembro de 2020,

Art. XX. A Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 8º-B A avaliação completa da Base de Remuneração Regulatória, decorrente da licitação de
desestatização de que tratam os §§ 1º-A e 1º-C do art. 8º, terá efeitos a partir da data de
processamento do evento tarifário subsequente ao primeiro pedido de revisão pelo interessado,
aplicáveis após cumpridas as condições previstas nos editais, nos contratos e nas normas de
regência.

JUSTIFICAÇÃO

A desestatização das concessionárias de distribuição de energia elétrica que estavam
sob o regime de designação foi um marco para o desenvolvimento dos estados por elas
atendidos, propiciando as condições para que aquelas populações possam ter acesso a energia
elétrica de melhor qualidade e abrangência e, no médio prazo, tarifas mais justas. Um dos pilares
dos processos licitatórios que resultaram na desestatização era a possibilidade de reequilibrar a
concessão, o mais cedo possível, no que tange ao reconhecimento dos ativos colocados a serviço
dos consumidores nos últimos anos. Esses ativos estavam sem reconhecimento pela agência
reguladora desde 2013. A avaliação completa desses ativos, representados pela Base de
Remuneração Regulatória, em data escolhida pelo vencedor do processo licitatório, foi um
compromisso do edital e do contrato de concessão, sendo necessário garantir que este
compromisso será cumprido tendo efeitos a partir da data de processamento do evento tarifário
subsequente ao primeiro pedido de revisão feito pelo novo concessionário .

Sala da Comissão, em

de setembro de 2020

Deputado RODRIGO DE CASTRO
PSDB/MG
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COMISSÃO MISTA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998, DE 2020
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998, DE 01 DE SETEMBRO DE 2020

EMENDA ADITIVA Nº
(Do Sr. Rodrigo de Castro)

Acrescente-se o art. XX à Medida Provisória nº
998, de 01 de setembro de 2020,

Art. XX. Para atendimento ao disposto no art. 3º, § 7º, VI do Decreto nº 5.163, de 30 de
julho de 2004, será considerada, como exposição contratual involuntária, ao menos, a
diferença entre a carga própria declarada pelos agentes de distribuição do SIN nos
Leilões de Energia Existente nº 5 e 6/2019 – ANEEL e a carga verificada nos anos de 2020,
2021 e 2022.

JUSTIFICAÇÃO

Como vem se apresentando, um dos principais pontos trazidos por essa situação
calamitosa a ser sanado pelo Poder Público é o equilíbrio econômico e financeiro do
setor elétrico.
Neste sentido, dentre os vários atos do Poder Público a fim de mitigar os efeitos
da pandemia no setor elétrico, foi publicado o Decreto nº 10.350, de 18 de maio de 2020
que alterou o Decreto nº 5.163, de 30 de julho de 2004 de modo a considerar a redução
de carga decorrente dos efeitos da pandemia da covid-19, como exposição contratual
involuntária, a ser regulamentada pela ANEEL.
De toda forma, entende-se que o referido comando deixou de trazer diretrizes
mínimas para esta análise, ampliando as incertezas sobre sua aplicação.
Dessa forma, com objetivo de garantir a segurança jurídica, ampliar a
previsibilidade das ações no âmbito do setor elétrico e contribuir para a mitigação dos
efeitos da pandemia, sugere-se definir parâmetros e diretrizes mínimas para que a
ANEEL regulamente o tema.
Dito isto, considerando que as declarações realizadas pelos agentes de
distribuição nos leilões A-1 e A-2 de 2019 tinham por objetivo, justamente, a aquisição
de montantes de energia para entrega nos anos de 2020, 2021 e 2022 – anos
diretamente impactados pela pandemia – entende-se que a consideração destes
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montantes como exposição contratual involuntária contribuiria para mitigação do
desequilíbrio econômico-financeiro dos agentes de distribuição.

Sala da Comissão, em

de setembro de 2020

Deputado RODRIGO DE CASTRO
PSDB/MG

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 43CC762100388024.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.089483/2020-15

56

Quinta-feira

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

10 Setembro 2020

MPV 998
00021

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998/2020

Altera a Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, a Lei
nº 5.655, de 20 de maio de 1971, o Decreto-Lei nº
1.383, de 26 de dezembro de 1974, a Lei nº 9.427,
de 26 de dezembro de 1996, a Lei nº 10.438, de 26
de abril de 2002, a Lei nº 10.848, de 15 de março de
2004, a Lei nº 12.111, de 9 de dezembro de 2009, e
a Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013, transfere
para a União as ações de titularidade da Comissão
Nacional de Energia Nuclear representativas do
capital social das Indústrias Nucleares do Brasil S.A.
e da Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A e dá
outras providências.

EMENDA Nº
Suprima-se o art. 11 da MPV 998/2020, de 1° de setembro de 2020.

JUSTIFICAÇÃO
O objetivo desta emenda é evitar a transformação da Industria Nuclear
do Brasil (INB) e da Nuclebrás Equipamentos Pesados (NUCLEP) em empresas
públicas vinculadas ao Ministério de Minas e Energia, mantendo-as com a
característica de sociedade de economia mista, para garantir o controle estatal.
A INB atua na cadeia produtiva do urânio com combustível nuclear, que
inclui a mineração, o beneficiamento, o enriquecimento e a fabricação de
pastilhas e do combustível que abastece as usinas nucleares brasileiras. A
Nuclep é produtora de bens de capital sob encomenda, que atua
preferencialmente na área de caldeiraria pesada.
Aprovemos, portando esta emenda!
Sala das Sessões,
Deputado LÉO MORAES
Líder do Podemos
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00022

EMENDA Nº

- PLEN

(à MPV nº 998, de 2020)

Acrescente-se, onde couber, os seguintes artigos à Medida
Provisória nº 998, de 1º de setembro de 2020:
Art. X A Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, passa a
vigorar acrescida do seguinte art. 4º-E:
“Art. 4º-E A concessionária de serviço público de distribuição
de energia elétrica que adquirir prestadora de serviço público de
distribuição de energia elétrica com mercado próprio inferior a 700
GWh/ano (setecentos gigawatts por ano) da qual é supridora,
totalmente ou parcialmente, terá direito, pelo prazo de dez anos, a:
I – 25% (vinte e cinco por cento) do valor da subvenção de que
trata o inciso XIII do art. 13 da Lei no 10.438, de 26 de abril de 2002,
recebida pela prestadora de serviço público de distribuição de
energia elétrica com mercado próprio inferior a 700 GWh/ano; ou
II – 55%
proporcionado
serviço público
próprio inferior

(cinquenta e cinco por cento) do ganho econômico
aos consumidores atendidos pela prestadora de
de distribuição de energia elétrica com mercado
a 700 GWh/ano.

§ 1º O ganho econômico de que trata o inciso II do caput
corresponde ao resultado da multiplicação do mercado anual da
prestadora de serviço público de distribuição de energia elétrica com
mercado próprio inferior a 700 GWh/ano adquirida pela diferença
entre a sua tarifa média de fornecimento e a tarifa média de
fornecimento das concessionárias do serviço público de distribuição
de energia elétrica.
§ 2º Os valores de que tratam os incisos I e II do caput serão:
I – apurados no ano em que ocorrer a aquisição; e
II – corrigidos pela variação média anual das tarifas de
fornecimento de energia elétrica praticadas pelas concessionárias do
serviço público de distribuição de energia elétrica.
§ 3º O incentivo de que trata este artigo é condicionado ao
agrupamento das outorgas na forma do art. 4º-B”.

Art. Y O art. 13 da Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002,
na forma da Medida Provisória 998, de 1º de setembro de
2020, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 13. ..................................................................................:
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...............................................................................................
XIII – ....................................................................................;
XIV – ....................................................................................;
XV – .....................................................................................;
XVI – o incentivo ao agrupamento de outorgas de que trata o
art. 4º-E da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995.
........................................................................................” (NR)

JUSTIFICAÇÃO
Há muito tempo, um conjunto de cidadãos brasileiros amarga,
em maior proporção, os efeitos da energia elétrica cara. São os consumidores
atendidos por pequenas distribuidoras de energia elétrica que, por não
possuírem escala econômica, prestam um serviço tão importante para a nossa
sociedade a um custo muito superior em relação às empresas de maior porte.
Algumas dessas distribuidoras, inclusive, tiveram suas
concessões prorrogadas pelo Poder Executivo em total afronta ao que exigia
o art. 7º da Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013. Apesar de essa Lei
estabelecer a exigência de “atendimento a critérios de racionalidade
operacional e econômica”, o Poder Executivo, ignorando esse comando
legal, assinou a prorrogação de contratos de concessão com distribuidoras
que claramente não preenchem esse requisito. Tanto é assim que essas
empresas praticam tarifas elevadíssimas em relação à média brasileira.
A Empresa de Força e Luz de Urussanga (EFLUL) é um
exemplo incontestável da vergonhosa situação narrada no parágrafo anterior.
Segundo ranking divulgado pela Agência Nacional de Energia Elétrica
(ANEEL) em seu sítio eletrônico, a empresa possui a 6ª maior tarifa entre as
concessionárias de distribuição de energia elétrica brasileiras: R$
0,648/kWh. A média brasileira é R$ 0,560/kWh. Já a tarifa das Centrais
Elétricas de Santa Catarina (CELESC), a supridora da EFLUL, é de R$
0,470/kWh. Ou seja, a tarifa da EFLUL é 15,7% maior do que a média
brasileira e 37,9% superior à praticada pela CELESC. Trata-se de algo
inaceitável e totalmente injusto com a população atendida pela EFLUL e por
outras empresas na mesma situação.
Há, ainda, distribuidoras sem escala econômica que recebem
subsídios da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) justamente
porque não conseguem prestar o serviço a uma tarifa minimamente
condizente com a realidade brasileira. Por isso, consumidores de outras
distribuidoras pagam uma tarifa mais cara para manter empresas que não
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possuem escala econômica para prestar o serviço de distribuição de energia
elétrica.
Para corrigir a distorção narrada, propomos a presente emenda.
Ela cria um incentivo para que as distribuidoras com escala econômica
adquiram aquelas que, na prática, não atendem aos critérios de racionalidade
operacional e econômica para prestar o serviço público de distribuição de
energia elétrica.
O incentivo proposto consiste de a distribuidora que adquirir
uma de menor porte receber, por dez anos, 25% do subsídio dada a essas
últimas pela CDE ou 55% do ganho econômico gerado para a população por
elas atendida. Esses percentuais foram definidos a partir da constatação de
que, segundo dados retirados do sítio eletrônico da ANEEL, em 2019, a CDE
destinou R$ 370,4 milhões para a subvenção às distribuidoras de pequeno
porte, responsáveis por atender um mercado de 6,0 milhões de MWh (o que
equivale a uma subvenção de R$ 62,00/MWh). Dessa forma, a medida
geraria um benefício de, aproximadamente, R$ 15,00/MWh a R$
16,00/MWh para as empresas adquirentes das distribuidoras hoje
subsidiadas.
Como nem todas as pequenas distribuidoras recebem a
subvenção, a partir (i) do benefício estimado no parágrafo anterior, (ii) da
diferença média das tarifas das demais distribuidoras para a tarifa média
brasileira para o ano de 2019 e (iii) do mercado por elas atendido (1,2 milhão
de MWh), chegamos ao percentual de 55% sobre o ganho econômico. Com
vistas a conferir maior segurança jurídica e regulatória, define-se ganho
como econômico como a diferença entre a tarifa praticada pela distribuidora
adquirida e a tarifa média nacional multiplicada pelo seu mercado.
É oportuno destacar que, para ter direito ao incentivo em
questão, a concessionária adquirente deve promover o agrupamento das
outorgas, medida que promove a racionalidade econômica ignorada pelo
Poder Executivo quando da prorrogação da concessão das pequenas
distribuidoras de energia elétrica.
Os ganhos em promover a racionalidade econômica podem ser
ilustrados no impacto que a medida teria na CDE. Como já mencionado, em
2019, foram destinados R$ 370,4 milhões para subvencionar distribuidoras
sem escala econômica. A emenda ora proposta pode reduzir esse montante
em R$ 277,8 milhões. Entretanto, como consequência do incentivo para
adquirir empresas que não recebem o subsídio da CDE (estimado em R$ 19,2
milhões), as despesas da CDE seriam diminuídas em torno de R$ 258,6
milhões.
Trata-se, portanto, de uma medida em prol da modicidade
tarifária, que desonerará todos os brasileiros. Ademais é uma ação
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complementar à Medida Provisória nº 998, de 2020, que traz iniciativas
visando a redução das tarifas para todos os consumidores.
Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres colegas
parlamentares para promovermos esse aperfeiçoamento legislativo, que
beneficiará a população brasileira.

Sala das Sessões,

Senador ESPERIDIÃO AMIN
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D/WZKs/^MZ/EǑϵϵϴ͕ϭǑ^dDZKϮϬϮϬ

ůƚĞƌĂ Ă >Ğŝ ŶǑ ϵ͘ϵϵϭ͕ ĚĞ Ϯϰ ĚĞ ũƵůŚŽ ĚĞ
ϮϬϬϬ͕ Ă >Ğŝ ŶǑ ϱ͘ϲϱϱ͕ ĚĞ ϮϬ ĚĞ ŵĂŝŽ ĚĞ
ϭϵϳϭ͕ Ž ĞĐƌĞƚŽͲ>Ğŝ ŶǑ ϭ͘ϯϴϯ͕ ĚĞ Ϯϲ ĚĞ
ĚĞǌĞŵďƌŽ ĚĞ ϭϵϳϰ͕ Ă >Ğŝ ŶǑ ϵ͘ϰϮϳ͕ ĚĞ Ϯϲ
ĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϭϵϵϲ͕Ă>ĞŝŶǑϭϬ͘ϰϯϴ͕ĚĞ
ϮϲĚĞĂďƌŝůĚĞϮϬϬϮ͕Ă>ĞŝŶǑϭϬ͘ϴϰϴ͕ĚĞϭϱ
ĚĞŵĂƌĕŽĚĞϮϬϬϰ͕Ă>ĞŝŶǑϭϮ͘ϭϭϭ͕ĚĞϵĚĞ
ĚĞǌĞŵďƌŽ ĚĞ ϮϬϬϵ͕ Ğ Ă >Ğŝ ŶǑ ϭϮ͘ϳϴϯ͕ ĚĞ
ϭϭ ĚĞ ũĂŶĞŝƌŽ ĚĞ ϮϬϭϯ͕ ƚƌĂŶƐĨĞƌĞ ƉĂƌĂ Ă
hŶŝĆŽ ĂƐ ĂĕƁĞƐ ĚĞ ƚŝƚƵůĂƌŝĚĂĚĞ ĚĂ
ŽŵŝƐƐĆŽ EĂĐŝŽŶĂů ĚĞ ŶĞƌŐŝĂ EƵĐůĞĂƌ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĂƐ ĚŽ ĐĂƉŝƚĂů ƐŽĐŝĂů ĚĂƐ
/ŶĚƷƐƚƌŝĂƐ EƵĐůĞĂƌĞƐ ĚŽ ƌĂƐŝů  ^͘͘ Ğ ĚĂ
EƵĐůĞďƌĄƐƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐWĞƐĂĚŽƐ^͘ĞĚĄ
ŽƵƚƌĂƐƉƌŽǀŝĚġŶĐŝĂƐ͘



DE/d/sEǑ͕ϮϬϮϬ

/ŶĐůƵĂͲƐĞ͕ŽŶĚĞĐŽƵďĞƌ͕ŶĂDĞĚŝĚĂWƌŽǀŝƐſƌŝĂŶǑϵϵϴ͕ĚĞϭǑĚĞƐĞƚĞŵďƌŽ
ĚĞϮϬϮϬŽƐĞŐƵŝŶƚĞĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽ͗

KƐĂƌƚŝŐŽƐϭǑĞϮǑĚĂ>ĞŝŶǑϭϮ͘ϮϭϮ͕ĚĞϮϬĚĞũĂŶĞŝƌŽĚĞϮϬϭϬ͕ƉĂƐƐĂŵ
ĂǀŝŐŽƌĂƌĐŽŵĂƐĞŐƵŝŶƚĞƌĞĚĂĕĆŽ͗
͞ƌƚ͘ ϭǑ KƐ ďĞŶĞĨŝĐŝĄƌŝŽƐ ĚĂ dĂƌŝĨĂ ^ŽĐŝĂů ĚĞ ŶĞƌŐŝĂ ůĠƚƌŝĐĂ͕
ĐƌŝĂĚĂƉĞůĂ>ĞŝŶǑϭϬ͘ϰϯϴ͕ĚĞϮϲĚĞĂďƌŝůĚĞϮϬϬϮ͕ĞŶƋƵĂĚƌĂĚŽƐ
ŶĂ ^ƵďĐůĂƐƐĞ ZĞƐŝĚĞŶĐŝĂů ĂŝǆĂ ZĞŶĚĂ͕ ƚĞƌĆŽ ĚŝƌĞŝƚŽ ă ƌĞĚƵĕĆŽ
ĚĞ ϭϬϬй ;ĐĞŵ ƉŽƌ ĐĞŶƚŽͿ ƐŽďƌĞ Ă ƚĂƌŝĨĂ ĂƉůŝĐĄǀĞů ă ĐůĂƐƐĞ
ƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂů ƉĞůĂƐ ĚŝƐƚƌŝďƵŝĚŽƌĂƐ ĚĞ ĞŶĞƌŐŝĂ ĞůĠƚƌŝĐĂ͕ ĐƵƐƚĞĂĚĂ
ƉĞůĂ ŽŶƚĂ ĚĞ ĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ ŶĞƌŐĠƚŝĐŽ ʹ  Ğ ůŝŵŝƚĂĚĂ ă
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ƉĂƌĐĞůĂ ĚĞ ĐŽŶƐƵŵŽ ĚĞ ĂƚĠ ϳϬ ;ƐĞƚĞŶƚĂͿ ŬtŚͬŵġƐ͕ ĐŽŶĨŽƌŵĞ
ƌĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ͘͟;EZͿ

͞ƌƚ͘ϮǑ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
ΑϮǑƚĂƌŝĨĂƐŽĐŝĂůĚĞĞŶĞƌŐŝĂĞůĠƚƌŝĐĂƐĞƌĄĂƉůŝĐĂĚĂƐŽŵĞŶƚĞĂ
ƵŵĂ ƵŶŝĚĂĚĞ ĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌĂ ǀŝŶĐƵůĂĚĂ Ă Ƶŵ ƷŶŝĐŽ ĂĚĂƐƚƌŽ ĚĞ
WĞƐƐŽĂ&şƐŝĐĂͲW&ƉŽƌĨĂŵşůŝĂĚĞďĂŝǆĂƌĞŶĚĂ͘
ΑϮǑͲ͘ƵŶŝĚĂĚĞĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌĂĚĞƋƵĞƚƌĂƚĂŽΑϮǑƉĂƐƐĂƌĄĂƐĞƌ
ǀŝŶĐƵůĂĚĂă/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂĕĆŽŝǀŝůEĂĐŝŽŶĂůͲ/E͕ĚĞƋƵĞƚƌĂƚĂĂ>Ğŝ
ŶǑϭϯ͘ϰϰϰ͕ϭϭĚĞŵĂŝŽĚĞϮϬϭϳ͕ƋƵĂŶĚŽĂŵƉůĂŵĞŶƚĞĚŝƐƉŽŶşǀĞů
ĞŵƚŽĚŽŽWĂşƐ͘
͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͟;EZͿ
ƌƚ͘ ϮǑ K Ăƌƚ͘ ϭǑ ĚĂ >Ğŝ ŶǑ ϵ͘ϵϵϭ͕ ĚĞ Ϯϰ ĚĞ ũƵůŚŽ ĚĞ ϮϬϬϬ͕ ƉĂƐƐĂ Ă
ǀŝŐŽƌĂƌĐŽŵĂƐĞŐƵŝŶƚĞƌĞĚĂĕĆŽ͗
͞ƌƚ͘ ϭǑ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
s/ʹƐĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĄƌŝĂƐĞƉĞƌŵŝƐƐŝŽŶĄƌŝĂƐĚŽƐĞƌǀŝĕŽƉƷďůŝĐŽĚĞ
ĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞĞŶĞƌŐŝĂĞůĠƚƌŝĐĂĚĞǀĞƌĆŽĂƉůŝĐĂƌƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝĂŵĞŶƚĞ
ƌĞĐƵƌƐŽƐĚĞƋƵĞƚƌĂƚĂ ŽĐĂƉƵƚĚŽĂƌƚ͘ϭǑƉĂƌĂŝŶƐƚĂůĂƌƐŝƐƚĞŵĂƐ
ĚĞ ŐĞƌĂĕĆŽ ĚĞ ĞŶĞƌŐŝĂ ƐŽůĂƌ ĨŽƚŽǀŽůƚĂŝĐĂ Ğŵ ƉƌĠĚŝŽƐ ƉƷďůŝĐŽƐ͕
ƋƵĂŶĚŽ ƚĞĐŶŝĐĂŵĞŶƚĞ ǀŝĄǀĞů Ğ ƉƌĞǀŝĂŵĞŶƚĞ ĂƵƚŽƌŝǌĂĚŽ ƉĞůŽ
ĞŶƚĞƉƌŽƉƌŝĞƚĄƌŝŽĚŽƉƌĠĚŝŽ͕ĐŽŵŽďũĞƚŝǀŽĚĞĂƚĞŶĚĞƌŽŝŶĐŝƐŽs
ĚĞƐƚĞĂƌƚŝŐŽ͘
͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
ΑϰǑĞŶĞƌŐŝĂĞůĠƚƌŝĐĂŐĞƌĂĚĂƉĞůŽƐŝƐƚĞŵĂƐŽůĂƌĨŽƚŽǀŽůƚĂŝĐŽĂ
ƋƵĞƐĞƌĞĨĞƌĞŽ/ŶĐŝƐŽs/ĚŽĐĂƉƵƚĚŽĂƌƚ͘ϭǑƐĞƌĄĚĞƐƚŝŶĂĚĂĂŽ
ĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽ ĚĂƐ ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐ ĚŽ ƉƌĠĚŝŽ ƉƷďůŝĐŽ͕ ĚĞǀĞŶĚŽ
ĞǀĞŶƚƵĂůĞǆĐĞĚĞŶƚĞĚĞĞŶĞƌŐŝĂĞůĠƚƌŝĐĂƐĞƌƵƚŝůŝǌĂĚŽƉĂƌĂĨŝŵĚĞ
ĂďĂƐƚĞĐŝŵĞŶƚŽ͕ƐĞŵƀŶƵƐ͕ĚĞƵŶŝĚĂĚĞĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌĂƋƵĞĂƚĞŶĚĂ
ăƐĐŽŶĚŝĕƁĞƐĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚĂƐŶŽƐŝŶĐŝƐŽƐ/ŽƵ//ĚŽĂƌƚ͘ϮǑĚĂ>ĞŝŶǑ
ϭϮ͘ϮϭϮ͕ĚĞϮϬĚĞũĂŶĞŝƌŽĚĞϮϬϭϬ͘͟;EZͿ





ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 43CC762100388024.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.089483/2020-15

10 Setembro 2020

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

Quinta-feira

63

:h^d/&/K
 ĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂ ĐŽŵ Ă ĂƉůŝĐĂĕĆŽ ĚĂ ƚĂƌŝĨĂ ƐŽĐŝĂů ĚĞ ĞŶĞƌŐŝĂ ĞůĠƚƌŝĐĂ͕
ŝŶƐƚŝƚƵşĚĂƉĞůĂ>ĞŝŶǑϭϮ͘ϮϭϮ͕ĚĞϮϬĚĞũĂŶĞŝƌŽĚĞϮϬϭϬ͕ŵŽƐƚƌŽƵƋƵĞŚĄĞƐƉĂĕŽƉĂƌĂ
ƌĞĨŽƌĕĂƌŽƐĞƵĐĂƌĄƚĞƌƐŽĐŝĂů͘ZĞĨĞƌĞͲƐĞĂŽƐĐƌŝƚĠƌŝŽƐƉĂƌĂĞŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽĚĂƵŶŝĚĂĚĞ
ĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌĂŶŽďĞŶĞĨşĐŝŽ͘
EĞƐƐĞ ƐĞŶƚŝĚŽ͕ Ă ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĞŵĞŶĚĂ ĞƐƚĂďĞůĞĐĞ ƋƵĞ ŽƐ ĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌĞƐ
ĞŶƋƵĂĚƌĂĚŽƐ ŶĂ ^ƵďĐůĂƐƐĞ ZĞƐŝĚĞŶĐŝĂů ĂŝǆĂ ZĞŶĚĂ͕ ĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂĚĂ ƉŽƌ ĚĞƐĐŽŶƚŽ ĚĞ
ϭϬϬй;ĐĞŵƉŽƌĐĞŶƚŽͿƐŽďƌĞĂƚĂƌŝĨĂĂƉůŝĐĄǀĞůăĐůĂƐƐĞƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂůĚĂƐĚŝƐƚƌŝďƵŝĚŽƌĂƐ
ĚĞ ĞŶĞƌŐŝĂ ĞůĠƚƌŝĐĂ ƉĂƌĂ Ă ƉĂƌĐĞůĂ ĚĞ ĐŽŶƐƵŵŽ ĚĞ ĂƚĠ ϳϬ ;ƐĞƚĞŶƚĂͿ ŬtŚͬŵġƐ͕ ƐĞƌĄ
ĐƵƐƚĞĂĚĂƉĞůĂŽŶƚĂĚĞĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽŶĞƌŐĠƚŝĐŽʹ͕ŝŶƐƚŝƚƵşĚĂƉĞůĂĐƌŝĂĚĂƉĞůĂ
>ĞŝŶǑϭϬ͘ϰϯϴ͕ĚĞϮϲĚĞĂďƌŝůĚĞϮϬϬϮ͘
EĂ ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞ͕ ŝŵƉĞŶĚĞ ĐŽŶƐŝŐŶĂƌ ƋƵĞ ŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ĚĂ  ƐĆŽ
ƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞƐ ĚĂƐ ƋƵŽƚĂƐ ĂŶƵĂŝƐ ƉĂŐĂƐ ƉŽƌ ƚŽĚŽƐ ŽƐ ĂŐĞŶƚĞƐ ƋƵĞ ĐŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĞŵ
ĞŶĞƌŐŝĂ ĐŽŵ ĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌ ĨŝŶĂů͕ ƉŽƌ ŵĞŝŽ ĚĞ ĞŶĐĂƌŐŽ ƚĂƌŝĨĄƌŝŽ ŝŶĐůƵşĚŽ ŶĂƐ ƚĂƌŝĨĂƐ ĚĞ
ƵƐŽ ĚŽƐ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ĚĞ ƚƌĂŶƐŵŝƐƐĆŽ ŽƵ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ͕ ĚŽƐ ƉĂŐĂŵĞŶƚŽƐ ĂŶƵĂŝƐ
ƌĞĂůŝǌĂĚŽƐ Ă ƚşƚƵůŽ ĚĞ ƵƐŽ ĚĞ ďĞŵ ƉƷďůŝĐŽ͕ ĚĂƐ ŵƵůƚĂƐ ĂƉůŝĐĂĚĂƐ ƉĞůĂ ŶĞĞů Ă
ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĄƌŝĂƐ͕ ƉĞƌŵŝƐƐŝŽŶĄƌŝĂƐ Ğ ĂƵƚŽƌŝǌĂĚĂƐ͕ Ğ ĚĞ ĐƌĠĚŝƚŽƐ ĚĂ hŶŝĆŽ͘ WŽƌ ĞƐƐĂ
ƌĂǌĆŽ͕ ŽƐ ŝŵƉĂĐƚŽƐ ƚĂƌŝĨĄƌŝŽƐ ĚĞƐƐĂ ŵĞĚŝĚĂ ƐĆŽ ŵƵŝƚŽ ƉĞƋƵĞŶŽƐ ƉĂƌĂ ŽƐ
ĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌĞƐŶĆŽďĞŶĞĨŝĐŝĂĚŽƐĐŽŵĂƚĂƌŝĨĂƐŽĐŝĂůĚĞĞŶĞƌŐŝĂĞůĠƚƌŝĐĂ͘
ĞŵĞŶĚĂĞƐƚĂďĞůĞĐĞĂŝŶĚĂƋƵĞĂƐĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĄƌŝĂƐĞƉĞƌŵŝƐƐŝŽŶĄƌŝĂƐ
ĚŽƐĞƌǀŝĕŽƉƷďůŝĐŽĚĞĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞĞŶĞƌŐŝĂĞůĠƚƌŝĐĂƉŽĚĞƌĆŽĂƉůŝĐĂƌƌĞĐƵƌƐŽƐĚĞƋƵĞ
ƚƌĂƚĂ Ž ĐĂƉƵƚ ĚŽ Ăƌƚ͘ ϭǑ ĚĂ >Ğŝ ŶǑ ϵ͘ϵϵϭͬϮϬϬϬ Ğŵ ƐŝƐƚĞŵĂ ĨŽƚŽǀŽůƚĂŝĐŽ Ğŵ ƉƌĠĚŝŽ
ƉƷďůŝĐŽ͕ ƋƵĂŶĚŽ ƚĞĐŶŝĐĂŵĞŶƚĞ ǀŝĄǀĞů Ğ ƉƌĞǀŝĂŵĞŶƚĞ ĂƵƚŽƌŝǌĂĚŽ ƉĞůŽ ĞŶƚĞ
ƉƌŽƉƌŝĞƚĄƌŝŽĚŽƉƌĠĚŝŽ͘
ĚŝĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ͕ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂ ƋƵĞ Ă ĞŶĞƌŐŝĂ ĞůĠƚƌŝĐĂ ŐĞƌĂĚĂ ƉĞůŽ
ŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽ ƐŝƐƚĞŵĂ ƐĞƌĄ ĚĞƐƚŝŶĂĚĂ ĂŽ ĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽ ĚĂƐ ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐ ĚŽ ƉƌĠĚŝŽ
ƉƷďůŝĐŽ͕ ĚĞǀĞŶĚŽ ĞǀĞŶƚƵĂů ĞǆĐĞĚĞŶƚĞ ĚĞ ĞŶĞƌŐŝĂ ĞůĠƚƌŝĐĂ ƐĞƌ ƵƚŝůŝǌĂĚŽ ƉĂƌĂ Ĩŝŵ ĚĞ
ĂďĂƐƚĞĐŝŵĞŶƚŽ͕ ƐĞŵ ƀŶƵƐ͕ ĚĞ ƵŶŝĚĂĚĞ ĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌĂ ƋƵĞ ĂƚĞŶĚĂ ăƐ ĐŽŶĚŝĕƁĞƐ
ĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚĂƐŶŽƐŝŶĐŝƐŽƐ/ŽƵ//ĚŽĂƌƚ͘ϮǑĚĂ>ĞŝŶǑϭϮ͘ϮϭϮ͕ĚĞϮϬĚĞũĂŶĞŝƌŽĚĞϮϬϭϬ͘
͕ ƉŽŝƐ͕ ŶŽ ƐĞŶƚŝĚŽ ĚĞ ĂŐŝƌ ƉĂƌĂ ƉƌŽƉŝĐŝĂƌ ŵĞůŚŽƌĞƐ ĐŽŶĚŝĕƁĞƐ ĚĞ
ĂĐĞƐƐŽăĞŶĞƌŐŝĂĞůĠƚƌŝĐĂƉĂƌĂŽƐďƌĂƐŝůĞŝƌŽƐŵĂŝƐŚƵŵŝůĚĞƐ͕ƋƵĞĂƉƌĞƐĞŶƚŽĂƉƌĞƐĞŶƚĞ
ĞŵĞŶĚĂĞƐŽůŝĐŝƚŽĂƉŽŝŽƉĂƌĂƐƵĂĂƉƌŽǀĂĕĆŽ͘
^ĂůĂĚĂƐ^ĞƐƐƁĞƐ͕ĞŵƐĞƚĞŵďƌŽĚĞϮϬϮϬ͘

Z>K^Zdd/E/
ĞƉƵƚĂĚŽ&ĞĚĞƌĂůWdͬ^W
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00024

EMENDA À MEDIDA PROVISÓRIA N.º 998, DE 1º DE SETEMBRO DE 2020
Art. [X]. Os agentes detentores de empreendimentos hidrelétricos de capacidade reduzida,
sujeitos ao regime disposto no art. 8º, da Lei n.º 9.074, de 07 de julho de 1995 que, na
condição de participantes do Mecanismo de Realocação de Energia (MRE), tenham sido
impactados pelos efeitos causados pelos empreendimentos hidrelétricos com prioridade de
licitação e implantação indicados pelo Conselho Nacional de Política Energética (CNPE),
nos termos do art. 2º, inciso VI, da Lei n.º 9.478, de 06 de agosto de 1997, farão jus ao
correspondente ressarcimento, apurado na forma do art. 2º-A da Lei n.º 13.203, de 08 de
dezembro de 2015, com a redação que lhe foi atribuída pela Lei n.º [●]1 e da regulamentação
a ser editada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, nos prazos e condições ali indicados,
por meio de compensação de débitos de qualquer natureza de que a União disponha em face
de tais agentes de geração, sejam eles vencidos ou vincendos, inscritos ou não inscritos em
dívida ativa ou aduzidos ou não aduzidos pela União em sede administrativa ou judicial em
face do agente de geração, sem prejuízo do ressarcimento proveniente da aplicação do art. 2º
da Lei n.º 13.203, de 08 de dezembro de 2015, com a redação que lhe foi atribuída pela Lei
n.º [●], nos termos de regulamentação a ser editada pela Agência Nacional de Energia
Elétrica.
§1º. A compensação referida pelo caput deste artigo será aplicada retroativamente sobre a
parcela de energia, desde que o agente titular do empreendimento de capacidade reduzida
cumpra as condições estabelecidas no art. 2º-B da Lei n.º [●].
§2º. Na hipótese de ressarcimento por meio da utilização de créditos vincendos da União em
face do agente de geração, a compensação poderá realizar-se no prazo de até 60 (sessenta)
meses a contar da desistência de eventuais ações judiciais de que participe o agente de
geração, nos termos do art. 2º-B da Lei n.º [●], aplicando-se aos créditos ainda existentes em
favor do agente de geração, por ocasião do termo final do prazo de 60 (sessenta) meses aqui
referido, o disposto no §3º deste artigo.
§3º. Caso, por qualquer motivo, a compensação referida pelo caput deste artigo não seja
possível, em face da inexistência de débitos vencidos ou vincendos do agente de geração
junto à União, os valores apurados em conformidade ao disposto no art. 2º-A da Lei n.º [●]
e da correspondente regulamentação da Agência Nacional de Energia Elétrica, deverão ser
pagos pela União em favor do agente de geração, em parcela única, com vencimento no prazo
de 60 (sessenta) meses a contar da data da desistência de eventuais ações judiciais de que o
agente de geração participe, nos termos do art. 2º-B da Lei n.º [●].
§4º. A apuração dos créditos em favor dos agentes de geração detentores de empreendime ntos
hidrelétricos de capacidade reduzida nos termos deste artigo, observará os mesmos princíp ios
estabelecidos nos arts. 2º, 2º-A e 2º-B da Lei n.º [●] e na regulamentação a ser editada pela
Agência Nacional de Energia Elétrica.

1

A ser incluída a referência à lei federal proveniente do Projeto de Lei n.º 209/2015 (Senado Federal), após
sanção do Presidente da República.
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§5º. Eventuais débitos dos agentes de geração hidrelétrica enquadrados no art. 8º, da Lei n.º
9.074, de 07 de julho de 1995 junto à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica
(CCEE) na data de desistência das ações judiciais referidas pelo art. 2º-B, inciso I, da Lei n.º
[●], poderão ser pagos pelos agentes em até 60 (sessenta) meses a contar da data aqui referida ,
nos termos de regulamentação a ser editada pela Agência Nacional de Energia Elétrica.
§6º. A quitação ocorrida nos termos deste artigo implica renúncia da União aos direitos
decorrentes do mesmo fato ou dos fundamentos que lhe deram origem, não se aplicando o
disposto neste artigo às indenizações previstas no art. 36 da Lei n.º 8.987, de 13 de fevereiro
de 1995.
JUSTIFICATIVA
Nos termos do art. 8º, da Lei n.º 9.074, de 07 de julho de 1995, com a redação que lhe foi
atribuída pela Lei n.º 13.360, de 17 de novembro de 2016, os empreendimentos hidrelétr icos
de capacidade reduzida2 encontram-se dispensados da obtenção de outorga de autorização ou
de concessão, o que significa dizer, em outras palavras, que o regime de exploração de tais
empreendimentos se reveste, a rigor, de um caráter de perpetuidade, dada a inexistência de
sua sujeição a um termo pré-definido.
Neste contexto, a solução destinada a promover o saneamento do Mecanismo de Realocação
de Energia (MRE), aventada no âmbito do Projeto de Lei n.º 209/2015, aprovado pelo Senado
Federal e atualmente pendente de sanção do Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
a despeito de reconhecer a influência de aspectos não hidrológicos na composição do Fator
de Ajuste do MRE (GSF), não tem o efeito de abarcar a integralidade dos agentes que
compõem o MRE impactados adversamente pelo cômputo dos referidos elementos não
hidrológicos, porquanto pautou-se, exclusivamente, na extensão dos prazos de outorga das
usinas submetidas ao regime de concessão ou autorização (art. 2º-B, §4º, do PL n.º 209/2015).
Vale dizer, o regramento porventura proveniente da sanção do PL n.º 209/2015, não dispõe
de um caráter de generalidade suficiente para abarcar a situação dos agentes de geração
hidrelétrica enquadrados na dicção do art. 8º, da Lei n.º 9.074, de 07 de julho de 1995.
Em adição, não se deve olvidar que os empreendimentos de capacidade reduzida representam
apenas comezinha fatia do MRE, sendo medida manifestamente inconveniente e onerosa para
o aparato estatal e para tais agentes, a manutenção de discussões de caráter administrativo e
judicial a respeito deste tema, circunstância que também justifica a proposta de emenda aqui
veiculada, de modo a tornar a solução de saneamento do MRE universal e insonômica.
Portanto, com o fim de solucionar, em caráter definitivo, as demandas judiciais envolvendo
o tema e, reflexamente, regularizar as transações de compra e venda de energia elétrica no
Mercado de Curto Prazo (MCP), propõe-se a presente emenda à Medida Provisória n.º 998,
de 01º de setembro de 2020.

2 O conceito de empreendimentos hidrelétricos de capacidade reduzida abarca usinas cuja capacidade instalada
é igual ou inferior a 5.000kW.
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EMENDA À MEDIDA PROVISÓRIA N.º 998, DE 1º DE SETEMBRO DE 2020

Altera a Lei n° 9.074, de 7 de julho de
1995,
para
estabelecer
que
os
empreendimentos de pequeno porte de
geração de energia enquadrados no art.
8° desta lei sejam passíveis de obtenção
de Declaração de Utilidade Pública
especificamente para fins de servidão
administrativa para sua conexão ao
sistema elétrico.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O art. 10 da Lei no 9.074, de 7 de julho de 1995, passa a vigorar acrescido
do seguinte parágrafo:
“Art. 10. ..................................................................................͒
Parágrafo único. Os empreendimentos de geração de energia enquadrados no art.
8° desta Lei são passíveis de Declaração de Utilidade Pública exclusivamente para
fins de instituição de servidão administrativa para a implantação de linha de
transmissão ou de distribuição, que tenham como finalidade sua conexão ao
sistema elétrico, cabendo esta declaração à Agência Nacional de Energia Elétrica
– ANEEL.” (NR)
Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO
Os empreendimentos enquadrados no art. 8° da Lei 9.074 de 7 de julho de
1995 são as CGHs – Centrais Geradoras Hidrelétricas, aproveitamentos de
potenciais hidráulicos de pequeno porte, menores inclusive que as PCHs –
Pequenas Centrais Hidrelétricas, e têm sua potência instalada limitadas a, no
máximo, 5 MW (cinco megawatts). Também são enquadrados neste artigo as
termelétricas de baixa potência, limitadas a 5 MW (cinco megawatts). Estes
empreendimentos, por serem de menor porte, são dispensados de concessão,
permissão ou autorização, sendo apenas comunicados ao poder concedente.
Estes empreendimentos não têm, e é correto que não tenham, direito à DUP
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(Declaração de Utilidade Pública) para fins de desapropriação da área necessária
para sua implantação. No entanto, uma vez implantados, é necessário que sejam
conectados ao sistema elétrico através de linhas de transmissão ou distribuição,
para que sua energia seja escoada e consumida pela sociedade, contribuindo com
aumento da oferta de energia, e consequentemente com a modicidade tarifária. É
de interesse público, portanto, que tais usinas sejam conectadas ao sistema, pois
sem esta conexão, sequer podem gerar energia.
São frequentes os casos em que os proprietários de terras por onde passam
essas linhas se aproveitem de tal situação e exijam vantagens desproporcionais por
pequenas faixas de servidões. E pode-se chegar ao limite de que um proprietário,
para barganhar um valor maior, simplesmente impeça a conexão de tal usina ao
sistema. Não há, assim, razão para que uma usina de 6 MW tenha direito à DUP
para sua linha de transmissão, como têm, e uma de 4 MW, não o tenha. Ressaltase que o uso da DUP é o último recurso. Há, antes, tentativas de negociações
amigáveis, e ainda quando é utilizada, o proprietário é indenizado pelo valor justo
definido pela justiça.
O art. 10 da mesma lei, que trata da DUP, cita os “concessionários,
permissionários e autorizados”, no entanto, os empreendimentos de pequeno porte
supracitados não se enquadram em nenhuma destas três formas, sendo necessário
que a possibilidade da DUP, exclusivamente para sua linha de transmissão ou
distribuição, seja explicitada no parágrafo único proposto neste Projeto de Lei.
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Liderança do Partido Socialismo e Liberdade
Assessoria Técnica

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998, DE 1º DE SETEMBRO
DE 2020
Ementa: Altera a Lei nº 9.991, de 24 de julho de
2000, a Lei nº 5.655, de 20 de maio de 1971, o
Decreto-Lei nº 1.383, de 26 de dezembro de 1974,
a Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, a Lei
nº 10.438, de 26 de abril de 2002, a Lei nº 10.848,
de 15 de março de 2004, a Lei nº 12.111, de 9 de
dezembro de 2009, e a Lei nº 12.783, de 11 de
janeiro de 2013, transfere para a União as ações
de titularidade da Comissão Nacional de Energia
Nuclear representativas do capital social das
Indústrias Nucleares do Brasil S.A. e da Nuclebrás
Equipamentos Pesados S.A. e dá outras
providências.

EMENDA SUPRESSIVA
Suprima-se o art. 9º da Medida Provisória nº 998, de 2020.

JUSTIFICAÇÃO
O artigo 9º da Medida Provisória 998, de 2020, permite ao Poder
Executivo transferir para a iniciativa privada, sob regime de autorização, a
exploração da usina nuclear de Angra 3 pelo prazo de 50 anos, que poderá ser
prorrogado por mais 20. Portanto, por Medida Provisória, pretende entregar
para a inciativa privada um setor no qual a exploração de energia nuclear é
exclusiva da União, além de ser fundamental para a manutenção da nossa
soberania nacional e energética. Hoje a Eletronuclear é a única empresa
estatal, com autorização do Congresso, que pode gerir energia elétrica a partir
de fonte nuclear.
Em primeiro lugar, é importante destacarmos que a proposição em tela
viola as normas sobre a edição de Medida Provisória (MP) contidas no artigo
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62 da Constituição Federal, já que não contém os pré-requisitos de relevância
e urgência para o país. Em segundo lugar, ao produzir efeitos imediatos,
pretende entregar para a iniciativa privada um setor no qual a exploração de
energia nuclear é exclusiva da União, sem o necessário debate democrático e
a avaliação pela Câmara e Senado. Por fim, e mais importante, é inadmissível
que, em um momento de forte crise social e econômica, o governo esteja
discutindo a entrega de patrimônio público para a exploração por agentes
privados. Poucos momentos poderiam ser tão inapropriados para a imposição
de uma medida como essa.
Sala das Comissões, em

de setembro de 2020.

DEPUTADA LUIZA ERUNDINA
PSOL-SP

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 43CC762100388024.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.089483/2020-15

70

Quinta-feira

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

10 Setembro 2020

MPV 998
00027

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Deputado Federal Rodrigo Agostinho

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998, DE 2020

Altera a Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000,
a Lei nº 5.655, de 20 de maio de 1971, o
Decreto-Lei nº 1.383, de 26 de dezembro de
1974, a Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de
1996, a Lei nº 10.438, de 26 de abril de
2002, a Lei nº 10.848, de 15 de março de
2004, a Lei nº 12.111, de 9 de dezembro de
2009, e a Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de
2013, transfere para a União as ações de
titularidade da Comissão Nacional de
Energia Nuclear representativas do capital
social das Indústrias Nucleares do Brasil
S.A. e da Nuclebrás Equipamentos Pesados
S.A e dá outras providências.

EMENDA MODIFICATIVA
(Dep. Rodrigo Agostinho – PSB/SP)
Dê-se ao art. 3º da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, constante
do art. 6º da Medida Provisória nº 998, de 2020, a seguinte redação:
“Art. 3º O Poder Concedente homologará a quantidade de energia
elétrica ou de reserva de capacidade a ser contratada para o
atendimento de todas as necessidades do mercado nacional e a
relação dos empreendimentos de geração que integrarão o processo
licitatório, a título de referência.” (NR)

JUSTIFICATIVA
A redação atual da Medida Provisória 998 orienta que o Poder
Concedente homologará a quantidade de energia elétrica ou de reserva de
capacidade a ser contratada para o atendimento de todas as necessidades do

1
Câmara dos Deputados, Anexo IV, Gabinete n.º 801 – Brasília/DF – CEP: 70160-900
Fones: 14 99772-6570 e 61 3215-5801 - E-mail: dep.rodrigoagostinho@camara.leg.br
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mercado nacional e a relação dos novos empreendimentos de geração que
integrarão o processo licitatório.
Entretanto, com vistas à realização de procedimentos licitatórios para
aquisição de energia que busque maior competitividade, é necessário garantir a
participação de todos os empreendimentos, novos ou existentes. Hoje, existe um
parque gerador instalado no País, muitos com custos do investimento já
amortizados, e pagos pelo consumidor brasileiro, que estão habilitados a competir
e que sem essa possibilidade talvez sejam compelidos a desmobilizar suas
plantas, o que não tem sentido econômico. Com o ajuste na redação, será
possível alcançar um dos objetivos propostos pela MP em questão, isto é,
beneficiar todos os consumidores de energia do Brasil.
Sala das Comissões, em 03 de setembro de 2020.

Deputado Rodrigo Agostinho
PSB/SP

2
Câmara dos Deputados, Anexo IV, Gabinete n.º 801 – Brasília/DF – CEP: 70160-900
Fones: 14 99772-6570 e 61 3215-5801 - E-mail: dep.rodrigoagostinho@camara.leg.br
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998, DE 2020

Altera a Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000,
a Lei nº 5.655, de 20 de maio de 1971, o
Decreto-Lei nº 1.383, de 26 de dezembro de
1974, a Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de
1996, a Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002,
a Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, a
Lei nº 12.111, de 9 de dezembro de 2009, e a
Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013,
transfere para a União as ações de
titularidade da Comissão Nacional de Energia
Nuclear representativas do capital social das
Indústrias Nucleares do Brasil S.A. e da
Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A e dá
outras providências.

EMENDA MODIFICATIVA
(Dep. Rodrigo Agostinho – PSB/SP)
Dê-se ao §2º do art. 5º da Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, constante
do art. 1º da Medida Provisória nº 998, de 2020, a seguinte redação:
“§ 2º Os recursos de que tratam o inciso II do caput do art. 4º e a alínea
“a” do inciso I do caput do art. 5º não comprometidos com projetos
contratados até 1º de setembro de 2020 e aqueles relativos a projetos
reprovados ou cuja execução não tenha sido comprovada serão
destinados à CDE em favor da modicidade tarifária dos consumidores
atendidos pelas concessionárias de distribuição e por aqueles que
optaram por contratar livremente seu fornecimento, de acordo com o
disposto nos arts. 15 e 16 da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, e §5º
do art. 26 da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, conforme
regulamento da Aneel.” (NR)

JUSTIFICATIVA
1
Câmara dos Deputados, Anexo IV, Gabinete n.º 801 – Brasília/DF – CEP: 70160-900
Fones: 14 99772-6570 e 61 3215-5801 - E-mail: dep.rodrigoagostinho@camara.leg.br
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Os encargos de pesquisa, desenvolvimento e eficiência energética,
criados pela Lei 9.991 de 2000, são custeados por todos os consumidores,
“cativos”, livres e especiais. Dessa forma, é justo que todos os consumidores que
arcam com o custo sejam beneficiados. A redação atual do dispositivo parece
garantir o benefício apenas aos consumidores atendidos pelas concessionárias de
distribuição (cativos).
Sala das Comissões, em 03 de setembro de 2020.

Deputado Rodrigo Agostinho
PSB/SP

2
Câmara dos Deputados, Anexo IV, Gabinete n.º 801 – Brasília/DF – CEP: 70160-900
Fones: 14 99772-6570 e 61 3215-5801 - E-mail: dep.rodrigoagostinho@camara.leg.br
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EMENDA SUPRESSIVA À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998, DE 1º DE
SETEMBRO DE 2020

Suprimir o artigo 9º, da Medida Provisória nº
998, de 1º de setembro de 2020 com vistas a
impedir que o Executivo transfira para a
iniciativa privada, sob regime de autorização, a
exploração da usina nuclear de Angra 3

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se o art. 9º.
JUSTIFICAÇÃO

O artigo 9º da Medida Provisória, permite ao Poder Executivo transferir
para a iniciativa privada, sob regime de autorização, a exploração da usina
nuclear de Angra 3 pelo prazo de 50 anos, que poderá ser prorrogado por mais
20. Portanto, por medida provisória, pretendem entregar para a inciativa privada
um setor no qual a exploração de energia nuclear é exclusiva da União, além de
ser fundamental para a manutenção da nossa soberania nacional e energética.
Hoje a Eletronuclear é a única empresa estatal, com autorização do Congresso,
que pode gerir energia elétrica a partir de fonte nuclear.
Em primeiro lugar, é importante destacarmos que a proposição em tela
viola as normas sobre a edição de Medida Provisória (MP) contidas no artigo 62
da Constituição Federal, já que não contém os pré-requisitos de relevância e
urgência para o país. Em segundo lugar, ao produzir efeitos imediatos, pretende
entregar para a iniciativa privada um setor no qual a exploração de energia
nuclear é exclusiva da União, sem o necessário debate democrática e a
avaliação pela Câmara e Senado. Por fim, e mais importante, é inadmissível que
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em um momento de forte crise social e econômica o governo esteja discutindo a
entrega de patrimônio público para a exploração por agentes privados. Poucos
momentos poderiam ser tão inapropriados para a imposição de uma medida
como essa.

Sâmia Bomfim
Líder do PSOL

Edmilson Rodrigues
PSOL/PA

Marcelo Freixo
PSOL/RJ

Fernanda Melchionna
PSOL/SP

Áurea Carolina
PSOL/MG

David Miranda
PSOL/RJ

Glauber Braga
PSOL/RJ

Ivan Valente
PSOL/SP

Luiza Erundina
PSOL/SP

Talíria Petrone
PSOL/RJ
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998, DE 2020

Altera a Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, a
Lei nº 5.655, de 20 de maio de 1971, o DecretoLei nº 1.383, de 26 de dezembro de 1974, a Lei nº
9.427, de 26 de dezembro de 1996, a Lei nº
10.438, de 26 de abril de 2002, a Lei nº 10.848,
de 15 de março de 2004, a Lei nº 12.111, de 9 de
dezembro de 2009, e a Lei nº 12.783, de 11 de
janeiro de 2013, transfere para a União as ações
de titularidade da Comissão Nacional de Energia
Nuclear representativas do capital social das
Indústrias Nucleares do Brasil S.A. e da
Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A e dá outras
providências.

EMENDA N.

Dê-se ao § 1º do art. 5º-B da Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, constante do
art. 1º da Medida Provisória nº 998, de 2020, a seguinte redação:
“§ 1º A aplicação dos recursos de que tratam o caput em projetos de pesquisa
e desenvolvimento e eficiência energética e o § 3º do art. 4º deverá ser oitenta por
cento do valor total disponível, sob pena de multa a ser definida pela ANEEL,
cujos valores serão revertidos para a CDE.

JUSTIFICATIVA
A Medida Provisória 998/2020 determina que a aplicação em pesquisa e
desenvolvimento e eficiência energética, para o estabelecido na regra do caput do art.
5º-B da Lei 9.991/2000, observará o limite máximo de setenta por cento do valor total
disponível. A presente Emenda possui o condão de estabelecer o percentual de oitenta
por cento, sob pena de multa a ser definida pela Aneel, cujos valores serão revertidos
para a CDE.
Se, por um lado, devemos apoiar medidas excepcionais com vistas a contribuir
para a modicidade tarifária da energia elétrica, mormente neste período de aguda crise
decorrente da pandemia da Covid-19, não devemos deixar de proporcionar apoio
suficiente para projetos de P&D e de eficiência energética (PEE).
Coincidentemente, comemoramos os 20 anos da edição da Lei 9.991, que vem
contribuindo de forma decisiva para o avanço do setor elétrico no Brasil. As empresas
do setor vêm, ao longo desse tempo, consolidando um processo denso de pesquisas com
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parcerias com universidades, criando redes de inovação e de bolsas de pesquisa, com
impactos positivos para toda a cadeia, em especial os consumidores.
Entre 2000-2019, apenas em P&D, foram executados 6.061 projetos, 327
patentes e licenças registradas, 4.785 artigos científicos e trabalhos publicados,
obtenção de 1.549 títulos de pós-graduação em decorrência dos projetos desenvolvidos
no programa. Os investimentos acumulados alcançaram R$ 7,6 bilhões.
Inovação é uma característica intrínseca ao setor de energia elétrica.
Naturalmente, o ritmo da inovação não coincide com o da pesquisa. Ainda assim, o
ambiente de inovação é um campo induzido, em que deve ser inserida a aplicabilidade
de cada avanço no mercado (sua aplicação prática para o consumidor ou a cadeia
produtiva, ou seja, alinhado com os interesses do mercado, conforme previsto no § 4º do
art. 4° da Lei 9.991/2000).
Os Programas de P&D e de eficiente energética têm o mérito de projetar o
futuro, em um campo altamente dependente de tecnologias disruptivas. Isso sem esperar
por tecnologias maduras ou criadas no exterior. Afinal, o tamanho do mercado elétrico
brasileiro, e suas especificidades, justificam, por si só, esse apoio sistemático e
significativo do Estado em P&D e EE. Os Programas vêm se consolidando como
multiplicadores de conhecimentos, com a participação da indústria (não só a
diretamente ligada ao setor, mas também a automobilística, de máquinas), agentes do
setor, universidades e institutos de pesquisa, nacionais e estrangeiros (parcerias
internacionais).
O objetivo do PEE, por sua vez, é promover o uso eficiente da energia elétrica
em todos os setores da economia por meio de projetos que demonstrem a importância e
a viabilidade econômica de melhoria da eficiência energética de equipamentos,
processos e usos finais de energia. Busca-se maximizar os benefícios públicos da
energia economizada e da demanda evitada, promovendo a transformação do mercado
de eficiência energética, estimulando o desenvolvimento de novas tecnologias e a
criação de hábitos e práticas racionais de uso da energia elétrica, sempre tendo em vista
a sustentabilidade e a viabilidade futura do setor elétrico. O investimento em ações de
eficiência energética apresenta várias vantagens. Por meio do uso racional do recurso
energético, obtém-se redução de consumo e, portanto, de custos operacionais. O
desenvolvimento de tecnologias mais eficientes aumenta a competitividade industrial,
beneficia consumidores e reduz impactos ambientais. Por fim, ganhos com eficiência
energética garantem maior segurança no atendimento à demanda e postergam a
necessidade de investimentos no sistema elétrico.
Por esses motivos, solicitamos o apoio dos nobres pares para a aprovação desta
Emenda, com vistas a garantir recursos para mitigar os efeitos da pandemia e, ao mesmo
tempo, minorar os prejuízos à inovação e ao desenvolvimento tecnológico do setor
elétrico.
Sala das Comissões, 4 de setembro de 2020.

Deputado Arnaldo Jardim
CIDADANIA/SP
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MPV 998
00031

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998, DE 2020

Altera a Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, a
Lei nº 5.655, de 20 de maio de 1971, o DecretoLei nº 1.383, de 26 de dezembro de 1974, a Lei nº
9.427, de 26 de dezembro de 1996, a Lei nº
10.438, de 26 de abril de 2002, a Lei nº 10.848,
de 15 de março de 2004, a Lei nº 12.111, de 9 de
dezembro de 2009, e a Lei nº 12.783, de 11 de
janeiro de 2013, transfere para a União as ações
de titularidade da Comissão Nacional de Energia
Nuclear representativas do capital social das
Indústrias Nucleares do Brasil S.A. e da
Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A e dá outras
providências.

EMENDA N.
Acrescente-se, onde couber, o seguinte art. à Medida Provisória nº 998, de 2020,
renumerando-se os demais:
“Art....... Fica a União autorizada a conceder, pelo prazo de trinta anos, nova outorga de
concessão de geração de energia elétrica em regime de produção independente, para a
usina alcançada pelo § 3º do art. 10 da Lei nº 13.182, de 3 de novembro de 2015.
§ 1º São condições para a nova outorga de concessão de geração de energia elétrica de
que trata este artigo:
I - o pagamento, pela companhia referida no § 6º do art. 10 da Lei 13.182, de 3 de
novembro de 2015, de quota anual, em duodécimos, à Conta de Desenvolvimento
Energético, de que trata a Lei nº 10.438, de 2002, correspondente a metade da
estimativa do valor adicionado inicial pelo novo contrato;
II - o pagamento, pela companhia referida no § 6º do art. 10 da Lei 13.182, de 3 de
novembro de 2015, de bonificação pela outorga do novo contrato de concessão de
geração de energia elétrica, correspondente a metade da estimativa do valor adicionado
inicial pelo novo contrato;
III - o pagamento, pela companhia referida no § 6º do art. 10 da Lei 13.182, de 3 de
novembro de 2015, de quota anual, em duodécimos, à Conta de Desenvolvimento
Energético, de que trata a Lei nº 10.438, de 2002, correspondente à estimativa do valor
adicionado marginal pelo novo contrato.
§ 2º Na estimativa do valor adicionado inicial pelo novo contrato, de que tratam os
incisos I e II do § 1º, que será definido pelo Ministério de Minas e Energia, serão
considerados:
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I - exclusivamente a parcela da garantia física da usina que será objeto da redução
uniforme e anual dos contratos estabelecida no § 4º do art. 10 da Lei 13.182, de 3 de
novembro de 2015;
II - os riscos e custos da operação em regime de produção independente, proporcionais à
quantidade referida no inciso I deste § 2º.
§ 3º Na estimativa do valor adicionado marginal pelo novo contrato, de que trata o
inciso III do § 1º, que será definido pelo Ministério de Minas e Energia, serão
considerados:
I - exclusivamente a parcela da garantia física da usina que já foi, até 1º de setembro de
2020, ou será objeto de redução permanente ou rescisão contratual, de que trata o § 13,
inciso II, do art. 10 da Lei 13.182, de 3 de novembro de 2015;
II - os riscos e custos da operação em regime de produção independente, proporcionais à
quantidade referida no inciso I deste § 3º.
§ 4º A outorga do novo contrato de concessão dependerá da aceitação, por Furnas
Centrais Elétricas S.A. – Furnas, das condições estabelecidas neste artigo.”

JUSTIFICAÇÃO
Com o objetivo de adequar melhor o contrato de concessão da UHE Itumbiara,
sob titularidade de Furnas, ao arcabouço regulatório vigente do setor elétrico brasileiro,
a presente Emenda possui o condão de propiciar três ganhos diretos e indiretos aos
consumidores de energia (cativos e livres): (i) reduzir a sobrecontratação involuntária
das concessionárias e permissionárias de distribuição de energia, que ocorre em prejuízo
dos consumidores por elas atendidos e da própria sustentabilidade financeira das
referidas empresas, responsáveis pelo fornecimento de energia elétrica aos referidos
consumidores; (ii) elevar aportes à Conta de Desenvolvimento Energético – CDE, de
que trata a Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, em benefício da modicidade tarifária,
aplicável a todos os consumidores do Sistema Interligado Nacional (cativos e livres);
(iii) garantir recursos à União, em decorrência do pagamento de bonificação pela
outorga do novo contrato de concessão.
É de se observar que Furnas já possui assegurada a prorrogação da concessão da
referida usina, nos termos do art. 10 da Lei nº 13.182, de 3 de novembro de 2015.
Referido dispositivo legal prevê que parcela da energia da usina deve ser comercializada
com consumidores finais específicos, e parcela remanescente comercializada em regime
de cotas.
Assim, sem prejuízo do respeito aos contratos já celebrados, a Emenda visa
garantir a livre comercialização da energia remanescente da usina, em substituição à sua
comercialização em regime de cotas, que se busca evitar no novo modelo setorial, tendo
em vista as notórias falência e ineficiência desse regime regulado de comercialização,
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imposto pela MP 579, de 11 de setembro de 2012, convertida na Lei 12.783, 11 de
janeiro de 2013.
Adicionalmente, dado o quadro de sobrecontratação das distribuidoras, em
virtude da significativa redução do consumo nacional de energia elétrica, a energia
objeto de redução de montantes ou rescisão de contratos celebrados por FURNAS
deixará de migrar para o Ambiente de Contratação Regulada – ACR, evitando o
agravamento do referido quadro, o que ocorreria em prejuízo das empresas de
distribuição e seus consumidores, bem como pondo em risco a própria capacidade de
tais empresas prestarem, com qualidade e disponibilidade, o serviço essencial de
fornecimento de energia elétrica.
Por fim, a livre comercialização da energia objeto de redução de montantes e
rescisão dos contratos celebrados por FURNAS garantirá recursos adicionais à Conta de
Desenvolvimento Energético – CDE, de que trata a Lei nº 10.438, de 26 de abril de
2002, em benefício da modicidade tarifária, aplicável a todos os consumidores do
Sistema Interligado Nacional (cativos e livres), bem como recursos adicionais à União,
em decorrência do pagamento de bonificação pela outorga do novo contrato de
concessão.
Sala das Comissões, 04 de setembro de 2020.

Deputado Arnaldo Jardim
CIDADANIA/SP
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MPV 998
00032

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998, DE 2020
Altera a Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, a
Lei nº 5.655, de 20 de maio de 1971, o DecretoLei nº 1.383, de 26 de dezembro de 1974, a Lei nº
9.427, de 26 de dezembro de 1996, a Lei nº
10.438, de 26 de abril de 2002, a Lei nº 10.848,
de 15 de março de 2004, a Lei nº 12.111, de 9 de
dezembro de 2009, e a Lei nº 12.783, de 11 de
janeiro de 2013, transfere para a União as ações
de titularidade da Comissão Nacional de Energia
Nuclear representativas do capital social das
Indústrias Nucleares do Brasil S.A. e da
Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A e dá outras
providências.

EMENDA N.
Dê-se ao caput do art. 5º-B da Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, constante
do art. 1º da Medida Provisória nº 998, de 2020, a seguinte redação:
“Art. 5º-B Os recursos de que tratam o inciso II do caput do art. 4º e a alínea
“a” do inciso I do caput do art. 5º, não comprometidos com projetos contratados ou
iniciados, deverão ser destinados à CDE em favor da modicidade tarifária entre 01 de
janeiro de 2021 e 31 de dezembro de 2022.

JUSTIFICATIVA
A Medida Provisória 998/2020 determina que os recursos previstos para
projetos de pesquisa e desenvolvimento e de eficiência energética não comprometidos
com projetos contratados ou iniciados deverão ser destinados à CDE em favor da
modicidade tarifária entre 01/09/2020 e 31/12/2025. A presente Emenda tem como
objetivo alterar o período proposto, para entre 01/01/2021 e 31/12/2022.
Isso se deve a dois fatores, basicamente. O primeiro é estabelecer um prazo de
transição, no início, para que os agentes do setor elétrico possam efetivamente realizar
ações de prospecção tecnológica em pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética.
Afinal, existem múltiplos processos em estado avançado de qualificação de projetos que
não devemos permitir sua suspensão imediata, sob pena de amplificar os prejuízos com
os investimentos em pesquisa.
O segundo ponto, de redução do prazo previsto, se fundamenta na defesa de
que, se por um lado devemos apoiar medidas excepcionais com vistas a contribuir para
a modicidade tarifária da energia elétrica, mormente neste período de aguda crise
decorrente da pandemia da Covid-19, não devemos deixar de proporcionar apoio
suficiente para projetos de P&D e de eficiência energética (PEE) por prazo tão dilatado.
Coincidentemente, comemoramos os 20 anos da edição da Lei 9.991, que vem
contribuindo de forma decisiva para o avanço do setor elétrico no Brasil. As empresas
do setor vêm, ao longo desse tempo, consolidando um processo denso de pesquisas com
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parcerias com universidades, criando redes de inovação e de bolsas de pesquisa, com
impactos positivos para toda a cadeia, em especial os consumidores.
Entre 2000-2019, apenas em P&D, foram executados 6.061 projetos, 327
patentes e licenças registradas, 4.785 artigos científicos e trabalhos publicados,
obtenção de 1.549 títulos de pós-graduação em decorrência dos projetos desenvolvidos
no programa. Os investimentos acumulados alcançaram R$ 7,6 bilhões.
Inovação é uma característica intrínseca ao setor de energia elétrica.
Naturalmente, o ritmo da inovação não coincide com o da pesquisa. Ainda assim, o
ambiente de inovação é um campo induzido, em que deve ser inserida a aplicabilidade
de cada avanço no mercado (sua aplicação prática para o consumidor ou a cadeia
produtiva, ou seja, alinhado com os interesses do mercado, conforme previsto no § 4º do
art. 4° da Lei 9.991/2000).
Os Programas de P&D e de eficiente energética têm o mérito de projetar o
futuro, em um campo altamente dependente de tecnologias disruptivas. Isso sem esperar
por tecnologias maduras ou criadas no exterior. Afinal, o tamanho do mercado elétrico
brasileiro, e suas especificidades, justificam, por si só, esse apoio sistemático e
significativo do Estado em P&D e EE. Os Programas vêm se consolidando como
multiplicadores de conhecimentos, com a participação da indústria (não só a
diretamente ligada ao setor, mas também a automobilística, de máquinas), agentes do
setor, universidades e institutos de pesquisa, nacionais e estrangeiros (parcerias
internacionais).
O objetivo do PEE, por sua vez, é promover o uso eficiente da energia elétrica
em todos os setores da economia por meio de projetos que demonstrem a importância e
a viabilidade econômica de melhoria da eficiência energética de equipamentos,
processos e usos finais de energia. Busca-se maximizar os benefícios públicos da
energia economizada e da demanda evitada, promovendo a transformação do mercado
de eficiência energética, estimulando o desenvolvimento de novas tecnologias e a
criação de hábitos e práticas racionais de uso da energia elétrica, sempre tendo em vista
a sustentabilidade e a viabilidade futura do setor elétrico. O investimento em ações de
eficiência energética apresenta várias vantagens. Por meio do uso racional do recurso
energético, obtém-se redução de consumo e, portanto, de custos operacionais. O
desenvolvimento de tecnologias mais eficientes aumenta a competitividade industrial,
beneficia consumidores e reduz impactos ambientais. Por fim, ganhos com eficiência
energética garantem maior segurança no atendimento à demanda e postergam a
necessidade de investimentos no sistema elétrico.
Por esses motivos, solicitamos o apoio dos nobres pares para a aprovação desta
Emenda, com vistas a reduzir e adequar o prazo de utilização desses recursos para
mitigar os efeitos da pandemia, minorando, ao mesmo tempo, os prejuízos à inovação e
ao desenvolvimento tecnológico do setor elétrico.
Sala das Comissões, 4 de setembro de 2020.
Deputado Arnaldo Jardim
CIDADANIA/SP
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998, DE 2020

Altera a Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, a
Lei nº 5.655, de 20 de maio de 1971, o DecretoLei nº 1.383, de 26 de dezembro de 1974, a Lei nº
9.427, de 26 de dezembro de 1996, a Lei nº
10.438, de 26 de abril de 2002, a Lei nº 10.848,
de 15 de março de 2004, a Lei nº 12.111, de 9 de
dezembro de 2009, e a Lei nº 12.783, de 11 de
janeiro de 2013, transfere para a União as ações
de titularidade da Comissão Nacional de Energia
Nuclear representativas do capital social das
Indústrias Nucleares do Brasil S.A. e da
Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A e dá outras
providências.

EMENDA N.
Inclua-se o seguinte o § 5º-C ao art. 13 da Lei nº 10.438, de 26 de abril de
2002, constante do art. 5º da Medida Provisória nº 998, de 2020:
“§5º-C. É de responsabilidade da CCEE a arrecadação dos recursos da CDE
diretamente junto aos consumidores especiais conectados na Rede Básica do sistema
interligado nacional.”

JUSTIFICATIVA
A Lei que criou a Conta de Desenvolvimento Energético - CDE foi feita no
sentido de que todos os consumidores contribuíssem para o desenvolvimento energético
nacional, na busca, entre outros, da universalização da energia elétrica.
Com a finalidade de simplificação do processo da cadeia arrecadatória, propõese a mudança na responsabilidade de arrecadação do recurso da CDE junto aos
consumidores especiais conectados na Rede Básica, que passaria dos atuais
concessionários de transmissão para a CCEE, nova gestora de Fundo Setorial CDE.
Esclarece-se que a ANEEL faz uma estimativa na definição do orçamento
anual e o recolhimento mensal pelas transmissoras com base no mercado faturado dos
consumidores livres conectadas à Rede Básica, a partir de informações do ONS, e das
tarifas TUST – CDE vigentes. As transmissoras não possuem a fixação de uma quota
anual como nas Distribuidoras, que possuem os mecanismos da CVA e da neutralidade
dos encargos setoriais, não podendo arcar com as diferenças de faturamento na
arrecadação dos encargos setoriais.
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A atribuição e a responsabilidade de recolhimento da CDE pelas transmissoras,
por sua vez, são reguladas especificamente pelo §1º, do artigo 45, da Resolução
Normativa nº 427, de 22.02.2011, que efetivamente vincula a quota mensal de cada
transmissora ao montante arrecadado do consumidor final, por meio da TUST.
Aliás, essa contrapartida necessária entre a arrecadação tarifária e a quota
mensal da CDE atribuída às transmissoras consubstancia-se também no inequívoco
entendimento da ANEEL, consistente no repasse dos encargos para as unidades
consumidoras, conforme Sub módulo 15.10 dos Procedimentos de Rede do ONS,
aprovado pela Resolução Normativa ANEEL nº 372/2009, conforme registrado pela
ANEEL:
“A partir das Resoluções ANEEL nº 074, de 15/07/04 e nº 127, de 06/12/04,
cabe ao Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS a apuração dos montantes
financeiros de Encargos Setoriais – ES1, relativos à Conta de Consumo de
Combustíveis Fósseis – CCC, à Conta de Desenvolvimento Energético – CDE e à conta
do Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica – PROINFA,
atribuídos às concessionárias de transmissão e repassados para as unidades
consumidoras (consumidor livre e/ou autoprodutor), conectadas às suas respectivas
instalações de transmissão integrantes da Rede Básica do Sistema Interligado Nacional
– SIN”.
Pelo exposto, solicitamos o apoio dos nobres pares para a aprovação da
presente Emenda à Medida Provisória 998, de 2020.
Sala das Comissões, 4 de setembro de 2020.

Deputado Arnaldo Jardim
CIDADANIA/SP
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998, DE 2020

Altera a Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, a
Lei nº 5.655, de 20 de maio de 1971, o DecretoLei nº 1.383, de 26 de dezembro de 1974, a Lei nº
9.427, de 26 de dezembro de 1996, a Lei nº
10.438, de 26 de abril de 2002, a Lei nº 10.848,
de 15 de março de 2004, a Lei nº 12.111, de 9 de
dezembro de 2009, e a Lei nº 12.783, de 11 de
janeiro de 2013, transfere para a União as ações
de titularidade da Comissão Nacional de Energia
Nuclear representativas do capital social das
Indústrias Nucleares do Brasil S.A. e da
Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A e dá outras
providências.

EMENDA N.

Dê-se ao § 2º do art. 5º-B da Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, constante do
art. 1º da Medida Provisória nº 998, de 2020, a seguinte redação:
“§ 2º Os recursos de que tratam o inciso II do caput do art. 4º e a alínea “a” do
inciso I do caput do art. 5º não comprometidos com projetos contratados até 1º de
janeiro de 2021 e aqueles relativos a projetos reprovados ou cuja execução não tenha
sido comprovada serão destinados à CDE em favor da modicidade tarifária, conforme
regulamento da Aneel.”

JUSTIFICATIVA
A Medida Provisória 998/2020 determina que os recursos de pesquisa e
desenvolvimento e eficiência energética não comprometidos com projetos contratados
até 1º de setembro de 2020 serão destinados à CDE em favor da modicidade tarifária,
conforme regulamento da Aneel. O objetivo da presente Emenda é alterar o prazo
estabelecido para 1º de janeiro de 2021.
A alteração é necessária tendo em vista que, a partir do estabelecimento de um
período de transição, os agentes do setor elétrico poderão efetivamente realizar ações de
prospecção tecnológica em pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética. Afinal,
existem múltiplos processos em estado avançado de qualificação de projetos que não
devemos permitir sua suspensão imediata, sob pena de amplificar os prejuízos com os
investimentos em pesquisa.
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Por essa razão, solicitamos o apoio dos nobres pares para a aprovação desta
Emenda, com vistas a garantir recursos para mitigar os efeitos da pandemia e, ao mesmo
tempo, reduzir os prejuízos à inovação e ao desenvolvimento tecnológico do setor
elétrico.
Sala das Comissões, 4 de setembro de 2020.

Deputado Arnaldo Jardim
CIDADANIA/SP
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998, DE 2020

Altera a Lei nº 9.991, de 24 de julho de
2000, a Lei nº 5.655, de 20 de maio de 1971,
o Decreto-Lei nº 1.383, de 26 de dezembro de
1974, a Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de
1996, a Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002,
a Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, a
Lei nº 12.111, de 9 de dezembro de 2009, e a
Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013,
transfere para a União as ações de
titularidade da Comissão Nacional de Energia
Nuclear representativas do capital social das
Indústrias Nucleares do Brasil S.A. e da
Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A e dá
outras providências.

EMENDA Nº

Acrescente-se ao art. 5º da Medida Provisória no 998, de 1º de
setembro de 2020, o inciso XVI ao caput do art. 13 da Lei nº 10.438, de 26 de
abril de 2002, com a seguinte redação:
“XVI - prover recursos para compensar o impacto tarifário da reduzida
densidade de carga do mercado das concessionárias do serviç o
público de distribuição de energia elétrica situadas na Região Norte do
País, na forma definida pela Aneel.”

JUSTIFICAÇÃO
A Região Norte do Brasil é superavitária na geração de energia
elétrica e ainda apresenta renda per capita e indicadores sociais inferiores a
outras regiões do País. A despeito disso, os brasileiros que vivem nessa região
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2

geográfica pagam tarifas de energia elétrica entre as mais elevadas do Brasil,
mercê, entre outras razões, da reduzida densidade de carga do mercado das
concessionárias do serviço público de distribuição de energia elétrica lá atuantes.
Urge, portanto,

que a política

energética reconheça

as

particularidades da região Norte e busque formas de senão eliminar ao menos
diminuir as distorções relatadas anteriormente. Uma forma de fazer isso que não
envolve a utilização de recursos do orçamento da União consiste na utilização
de recursos da Conta de Desenvolvimento Energético – CDE, que é um encargo
integrante das tarifas de energia elétrica pagas por consumidores de todo o País.
Assim procedendo, estaremos dando cumprimento a um dos
objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, qual seja a redução
das desigualdades sociais e regionais (art. 3º, III, da Constituição Federal).

Sala da Comissão, em 04 de setembro de 2020.

Deputado EDUARDO COSTA
PTB/PA

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 43CC762100388024.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.089483/2020-15

90

Quinta-feira

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

10 Setembro 2020

MPV 998
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998, DE 2020

Altera a Lei nº 9.991, de 24 de julho de
2000, a Lei nº 5.655, de 20 de maio de 1971,
o Decreto-Lei nº 1.383, de 26 de dezembro de
1974, a Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de
1996, a Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002,
a Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, a
Lei nº 12.111, de 9 de dezembro de 2009, e a
Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013,
transfere para a União as ações de
titularidade da Comissão Nacional de Energia
Nuclear representativas do capital social das
Indústrias Nucleares do Brasil S.A. e da
Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A e dá
outras providências.

EMENDA Nº

Dê-se ao art. 9º da Medida Provisória nº 998, de 2020, a seguinte
redação:
“Art. 9º .......................................................................................
I - a outorga de autorização à Eletrobras Termonuclear S.A. Eletronuclear para a exploração da usina termelétrica nuclear
Angra 3; e
....................................................................................................”

JUSTIFICAÇÃO
A Constituição Federal, em seu artigo 21, inciso XXIII,
estabelece categoricamente que compete à União explorar os serviços e
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instalações nucleares de qualquer natureza, com exceções apenas para o caso
de radioisótopos utilizados para a pesquisa e usos médicos, agrícolas e
industriais.
Assim, consideramos imprescindível que a lei defina claramente
que a autorização para a exploração da usina nuclear Angra 3 deverá ser
concedida à Eletrobras Termonuclear S.A. – Eletronuclear.
Dessa forma estaremos cumprindo o disposto na Lei Maior, bem
como garantindo que a operação da usina atenda aos mais elevados requisitos
de segurança e que sejam mantidas com a União todas as informações relativas
ao desenvolvimento tecnológico arduamente alcançado pelo nosso país no
decurso do Programa Nuclear Brasileiro.

Sala da Comissão, em 04 de setembro de 2020.

Deputado EDUARDO COSTA
PTB/PA
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998, DE 1º DE SETEMBRO DE 2020
Altera a Lei nº 9.991, de 24 de julho de
2000, a Lei nº 5.655, de 20 de maio de 1971,
o Decreto-Lei nº 1.383, de 26 de dezembro de
1974, a Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de
1996, a Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002,
a Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, a
Lei nº 12.111, de 9 de dezembro de 2009, e a
Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013,
transfere para a União as ações de
titularidade da Comissão Nacional de Energia
Nuclear representativas do capital social das
Indústrias Nucleares do Brasil S.A. e da
Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A e dá
outras providências.

EMENDA ADITIVA Nº ______ /2020
Acrescente-se, onde couber, os seguintes dispositivos à Medida
Provisória nº 998, de 1º de setembro de 2020:
Art.___ Os empreendimentos hidrelétricos cuja capacidade seja
igual ou inferior a 5.000 kW (cinco mil Kilowatts) farão jus à uma
compensação correspondente à exposição ao risco hidrológico
de que trata a Lei nº 13.203, de 8 de dezembro de 2015, causada
pelo deslocamento de geração das hidrelétricas decorrente do
acionamento de termelétricas fora da ordem de mérito, atraso na
entrada em operação de projetos estruturantes e atrasos em
transmissão, que será calculada das seguintes formas:
I - para os empreendimentos que tiverem qualquer contrato
firmado no ambiente de contratação regulado (ACR) a
compensação será feita com a extensão do instrumento de
contratação existente pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, com
o valor da tarifa vigente no mês anterior a esta renovação, de
forma que o valor presente do valor total da energia contratada
seja igual ao montante a ser compensado
II - para os empreendimentos que tiverem contrato firmado
no ambiente de contratação livre (ACL), será ofertado, como
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forma compensatória, um contrato de energia de reserva a uma
tarifa correspondente à média dos últimos 3 (três) leilões de
energia de reserva para a fonte hidrelétrica, por um prazo de 36
(trinta e seis meses).
III - O termo inicial de vigência dos novos contratos será definido
de forma a respeitar os compromissos contratuais existentes.
Parágrafo único. Os empreendimentos que possuem ações
judiciais deverão delas desistir formalmente e terão um prazo de
96 (noventa e seis) meses para quitar a suas dívidas junto à
Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE.
JUSTIFICAÇÃO
A proposta de resolução da necessidade de restituir às hidrelétricas
a parcela dos prejuízos com o GSF cobrados indevidamente (por não serem
derivados de risco hidrológico e sim de outros fatores alheios à elas) atende
apenas as grandes UHEs e as pequenas hidrelétricas (PCHs de 5,01MWs a
30MWs), mas deixa justamente as micro e mini hidrelétricas (0,1MWs a 5MWs)
sem nenhum ressarcimento, uma vez que estão dispensadas de outorga e
portanto não tem qualquer benefício com a extensão de prazo das mesmas.
Entendemos que isto se deu porque buscava-se uma solução que
não implicasse desembolso elevado por parte do Tesouro ou aumento de tarifa.
As CGHs, durante a tramitação do PL 3975/2019, evitaram colocar seu problema
para não prejudicar a tramitação da matéria. Agora é momento de corrigir uma
injustiça.
O valor total correspondente às CGHs está entre 1,2% e 1,8% do
total, sendo de fácil resolução em função do impacto irrisório na conta total do
GSF. Em valores monetários, a ordem de grandeza fica entre R$97.051.506 e
R$146.385.667.
Não seria justo aprovar uma solução para o GSF que assegurasse
a restituição dos valores cobrados indevidamente apenas para os grandes
(UHEs), pequenos e médios (PCHs) e deixar de fora justamente os micro e mini
empreendedores hidrelétricos (CGHs).
Sem a emenda proposta isto ocorreria porque a extensão do prazo
de outorga das PCHs e UHEs para ressarcir os valores indevidos do GSF que
não haviam sido expurgados, representa receita adicional, uma vez que as PCHs
e UHEs não teriam receita alguma após o vencimento de suas concessões e
passam agora a ter.
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Pelos motivos expostos, contamos com o apoio dos nobres
parlamentares para aprovação da presente emenda.

Sala das Sessões, 04 de setembro de 2020.

CARLOS CHIODINI
Deputado Federal
(MDB/SC)
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MPV 998
00038

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Liderança do Partido Socialismo e Liberdade
Assessoria Técnica

EMENDA SUPRESSIVA À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998, DE 1º DE
SETEMBRO DE 2020

Suprimir o artigo 9º, da Medida Provisória nº
998, de 1º de setembro de 2020 com vistas a
impedir que o Executivo transfira para a
iniciativa privada, sob regime de autorização, a
exploração da usina nuclear de Angra 3

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se o art. 9º.
JUSTIFICAÇÃO

O artigo 9º da Medida Provisória, permite ao Poder Executivo transferir
para a iniciativa privada, sob regime de autorização, a exploração da usina
nuclear de Angra 3 pelo prazo de 50 anos, que poderá ser prorrogado por mais
20. Portanto, por medida provisória, pretendem entregar para a inciativa privada
um setor no qual a exploração de energia nuclear é exclusiva da União, além de
ser fundamental para a manutenção da nossa soberania nacional e energética.
Hoje a Eletronuclear é a única empresa estatal, com autorização do Congresso,
que pode gerir energia elétrica a partir de fonte nuclear.
Em primeiro lugar, é importante destacarmos que a proposição em tela
viola as normas sobre a edição de Medida Provisória (MP) contidas no artigo 62
da Constituição Federal, já que não contém os pré-requisitos de relevância e
urgência para o país. Em segundo lugar, ao produzir efeitos imediatos, pretende
entregar para a iniciativa privada um setor no qual a exploração de energia
nuclear é exclusiva da União, sem o necessário debate democrática e a
avaliação pela Câmara e Senado. Por fim, e mais importante, é inadmissível que
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Assessoria Técnica
em um momento de forte crise social e econômica o governo esteja discutindo a
entrega de patrimônio público para a exploração por agentes privados. Poucos
momentos poderiam ser tão inapropriados para a imposição de uma medida
como essa.

Sâmia Bomfim
Líder do PSOL

Edmilson Rodrigues
PSOL/PA

Marcelo Freixo
PSOL/RJ

Fernanda Melchionna
PSOL/SP

Áurea Carolina
PSOL/MG

David Miranda
PSOL/RJ

Glauber Braga
PSOL/RJ

Ivan Valente
PSOL/SP

Luiza Erundina
PSOL/SP

Talíria Petrone
PSOL/RJ
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
Liderança do Partido Socialismo e Liberdade
Assessoria Técnica
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MPV 998

CÂMARA DOS DEPUTADOS 00039
DEPUTADA F ERNANDA MELCHIONNA
PSOL/RS

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998, DE 2020
Suprime o artigo 9º, da Medida Provisória nº 998, de 1º
de setembro de 2020 com vistas a impedir que o
Executivo transfira para a iniciativa privada, sob regime
de autorização, a exploração da usina nuclear de Angra
3
EMENDA SUPRESSIVA N° __________
Suprima-se o art. 9º da MPV 998, de 2020.

JUSTIFICATIVA
O artigo 9º da Medida Provisória permite ao Poder Executivo transferir
para a iniciativa privada, sob regime de autorização, a exploração da usina nuclear de Angra 3
pelo prazo de 50 anos, prazo que poderá ser prorrogado por mais 20. Portanto, por medida
provisória, pretendem entregar para a inciativa privada um setor no qual a exploração de
energia nuclear é exclusiva da União, além de ser fundamental para a manutenção da nossa
soberania nacional e energética. Hoje a Eletronuclear é a única empresa estatal, com
autorização do Congresso, que pode gerir energia elétrica a partir de fonte nuclear.
Em primeiro lugar, é importante destacarmos que a proposição em tela
viola as normas sobre a edição de Medida Provisória (MP) contidas no artigo 62 da
Constituição Federal, já que não contém os pré-requisitos de relevância e urgência para o país.
Em segundo lugar, ao produzir efeitos imediatos, pretende entregar para a iniciativa privada
um setor no qual a exploração de energia nuclear é exclusiva da União, sem o necessário
debate democrática e a avaliação pela Câmara e Senado. Por fim, e mais importante, é
inadmissível que em um momento de forte crise social e econômica o governo esteja
discutindo a entrega de patrimônio público para a exploração por agentes privados. Poucos
momentos poderiam ser tão inapropriados para a imposição de uma medida como essa.
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
DEPUTADA F ERNANDA MELCHIONNA
PSOL/RS
Por estas razões, solicitamos apoio do relator e Pares para aprovação desta
Emenda.
Sala das Comissões, em 04 de setembro de 2020.

_____________________________________________________
FERNANDA MELCHIONNA
PSOL/RS
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CONGRESSO NACIONAL

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998, DE 1º DE SETEMBRO DE 2020
Altera a Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000,
a Lei nº 5.655, de 20 de maio de 1971, o
Decreto-Lei nº 1.383, de 26 de dezembro de
1974, a Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de
1996, a Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, a
Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, a Lei nº
12.111, de 9 de dezembro de 2009, e a Lei nº
12.783, de 11 de janeiro de 2013, transfere para
a União as ações de titularidade da Comissão
Nacional de Energia Nuclear representativas do
capital social das Indústrias Nucleares do Brasil
S.A. e da Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A
e dá outras providências

EMENDA ADITIVA Nº ___________

Inclua-se § 1°-H, no art. 26, da Lei 9.427, de 26 de dezembro de 1996, constante
do art. 4º da MP 998/2020, com a seguinte redação:
"Art. 26 ....
............................................................

§ 1º-H. Aneel estipulará percentual de redução não inferior a 50%
(cinquenta por cento) a ser aplicado às tarifas de uso dos sistemas
elétricos de transmissão e de distribuição, incidindo na produção e
no consumo da energia, para os empreendimentos com base em
fontes solar, biomassa e cogeração, incluindo proveniente de
resíduos sólidos urbanos e rurais, com potência injetada nos sistemas
de transmissão ou distribuição seja menor ou igual a 5.000 kW
(cinco mil quilowatts)
................“

JUSTIFICAÇÃO
O desconto nos sistemas de transmissão e distribuição para fontes de capacidade
reduzida ligadas em tensão de distribuição, não é um subsídio, mas sim uma compensação

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 43CC762100388024.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.089483/2020-15

10 Setembro 2020

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

Quinta-feira

101

CONGRESSO NACIONAL
pelo efeito que estas fontes produzem na redução das perdas elétricas e na postergação de
novos investimentos em expansão das redes de transmissão e distribuição.

Manter o incentivo a essas fontes limitadas a 5.000 kW vem benefic iar
enormemente pequenos coogeradores, cooperativas, consórcios municipais, ou seja,
arranjos econômicos produtores de energia que crescem a cada dia em diversas regiões
do país. A eles se somam a grandes resultados socioeconômicos, como a criação de
empregos diretos no país.

Essas fontes de capacidade reduzida ligadas em tensão de distribuição, produzem
um efeito importante na redução das perdas energéticas, que são da ordem de 16% e
constituem o 3º maior consumidor de eletricidade do país, à frente de todo o setor
comercial brasileiro. Aliviam a carga do sistema e aumentando a segurança energética.

Por isso a importância de se preservar o incentivo a esse seguimento

Sala das Sessões, em 04 de setembro de 2020.

Deputada ERIKA KOKAY – PT/DF
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CONGRESSO NACIONAL

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998, DE 1º DE SETEMBRO DE 2020
Altera a Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, a
Lei nº 5.655, de 20 de maio de 1971, o DecretoLei nº 1.383, de 26 de dezembro de 1974, a Lei
nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, a Lei nº
10.438, de 26 de abril de 2002, a Lei nº 10.848,
de 15 de março de 2004, a Lei nº 12.111, de 9
de dezembro de 2009, e a Lei nº 12.783, de 11
de janeiro de 2013, transfere para a União as
ações de titularidade da Comissão Nacional de
Energia Nuclear representativas do capital
social das Indústrias Nucleares do Brasil S.A. e
da Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A e dá
outras providências

EMENDA MODIFICATIVA Nº ___________

Dê-se ao caput do art. 9º da MP 998/2020, a seguinte redação:
" Art. 9º Com vistas a promover a valorização dos recursos energéticos de
fonte nuclear do País, preservando o interesse nacional e observado o
disposto no inciso XXIII do art.21 da Constituição Federal, compete ao
Conselho Nacional de Política Energética - CNPE autorizar:“

JUSTIFICAÇÃO
A presente emenda visa reforçar que as atividades decorrentes dos investimentos de
natureza nuclear do país tenham sempre em vista a observância dos princípios e condições
fixados no texto constitucional, mantendo o caráter pacífico e a natureza pública dos fins
alcançados, além da responsabilização dos permissionários.
Isso porque a exploração dos serviços e desenvolvimento de atividades nucleares
devem ser mantidos sob o controle da União tamanho o potencial e condição estratégica para
a segurança e posição do país no espaço mundial.
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No setor nuclear, a ELETRONUCLEAR é empresa estatal que monta usinas e explora
a geração de energia elétrica oriunda de usinas termonucleares. A NUCLEP foi, inicialme nte,
fundada para fabricar equipamentos nucleares, hoje, devido a seu porte fabrica equipamentos
para submarino nuclear e plataformas de petróleo em Itaguaí/RJ próximo ao porto. A INB é
a empresa estatal que prospecta minério de urânio em minas no CE, MG e BA, monta
elementos combustíveis para usinas nucleares no Brasil e na Argentina (temos a sétima
reserva provada de Urânio do mundo) na sua fábrica em Resende/RJ
Em 1997, FHC desejava privatizar FURNAS, e para isso separou a parte nuclear
(vedada privatização pela Constituição de 1988) de FURNAS criando a ELETRONUCLEAR
sob o CNPJ de sua terceirizada NUCLEN, que era uma estatal de projetos de Usina Nuclear.
Para consolidar a ELETRONUCLEAR, o governo federal disponibilizou 5 bilhões de reais
do Tesouro Nacional para completar a obra da Usina de Angra 2.
Com a chegada do governo de Lula, houve então a intensificação de leilões e
crescimento de geradoras e distribuição, aumentando a demanda que o crescimento da
economia gerava. A integração do sistema de distribuição de energia foi consolidada gerando
mais robustez e segurança ao sistema elétrico nacional.
A ELETRONUCLEAR voltou a ser palco de protagonismo no setor quando em 2010
se decide retomar a construção da Usina de Angra 3, que em 2015 é paralisada por uma forte
retração na capacidade de pagar as contrapartidas dos compromissos financeiros.
Em 2018, a ELETRONUCLEAR, que vem desde 2016 se reestruturando com
medidas de forte Compliance e Governança Corporativa, tem demonstrado sinais de
vitalidade e tem sua estrutura enxugada e seu EBITDA multiplica-se por 10 em apenas 5
anos, enquanto seu pessoal é enxugado em quase 50% até 2020. Numa proposta audaciosa,
a ELETRONUCLEAR consegue elaborar uma proposta de tarifa que dá um retorno de 11,6%
ao negócio com garantias de contrato de energia de base que se torna atrativo para sua
proposta de viabilizar a construção de sua terceira usina, Angra 3. Esta modelagem seria em
torno de uma empresa com expertise em construção de usinas nucleares e com capital para
completar a obra. Os parceiros mais promissores e prováveis são os chineses (CNNC e
SNPTC) e russos (ROSATOM).
Sala das Sessões, em 04 de setembro de 2020.
Deputada ERIKA KOKAY – PT/DF
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998, DE 1º DE SETEMBRO DE 2020
Altera a Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, a
Lei nº 5.655, de 20 de maio de 1971, o DecretoLei nº 1.383, de 26 de dezembro de 1974, a Lei
nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, a Lei nº
10.438, de 26 de abril de 2002, a Lei nº 10.848,
de 15 de março de 2004, a Lei nº 12.111, de 9
de dezembro de 2009, e a Lei nº 12.783, de 11
de janeiro de 2013, transfere para a União as
ações de titularidade da Comissão Nacional de
Energia Nuclear representativas do capital
social das Indústrias Nucleares do Brasil S.A. e
da Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A e dá
outras providências

EMENDA ADITIVA Nº ___________

Inclua-se o seguinte artigo onde couber:

"Art.

As empresas beneficiadas pelas operações financeiras de que trata o inciso

XV, art. 13, da Lei 10.438, de 26 de abril de 2002, durante a vigência da Medida provisória
950, de 8 de abril de 2020, ficam proibidas de pagar juros sobre o capital próprio e distribuir
dividendos aos acionistas até a quitação integral do empréstimo.”

JUSTIFICAÇÃO
Um dos efeitos da pandemia foi a redução no consumo da energia elétrica,
principalmente em decorrência da paralisação das atividades produtivas. Essa queda
inesperada do consumo também afetou sobremaneira as distribuidoras de energia, que
contratam antecipadamente, arcando com o risco da comercialização.
Em face dessa realidade, foram realizados empréstimos ao setor que são da ordem de
R$ 15 bilhões. A ANEEL estabeleceu a chamada ‘Conta-Covid’, com amparo legal na MP
950, com o objetivo “injetar liquidez no setor e amortecer aumento nas tarifas”. Conforme
consta na página da própria Agência, a ‘Conta-Covid’ é um empréstimo de um conjunto de
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bancos para preservar a situação financeira das empresas do setor. Com isso, “os aumentos
nas tarifas de energia serão diluídos ao longo de cinco anos”.
Ocorre que essa interpretação assume que todo o custo sobre a distribuição de energia
elétrica decorrente da pandemia será arcado pelos consumidores na conta de energia elétr ica
em um prazo de 5 anos. A limitação do pagamento de dividendos pelas distribuidoras
beneficiadas pelos empréstimos da Conta COVID é instrumento para garantir um mínimo de
justiça para com o consumidor.
A proposta de limitação da distribuição de dividendos pelas distribuidoras visa evitar
que essas mesmas recebam os recursos da conta covid, fortaleçam seus caixas e enviem
lucros para seus acionistas na forma de dividendos, enquanto os consumidores arcam com
uma tarifa ainda maior, em um momento de retração na renda das famílias, que já apresentam
aumento no endividamento do orçamento familiar.
Caso as distribuidoras venham a obter resultados positivos durante os cinco anos
destinados ao pagamento da dívida da conta covid, só poderá destinar a seus acionis tas
dividendo após quitar seus empréstimos, o que garantiria a redução do impacto na conta de
luz dos consumidores. Não faz sentido o consumidor pagar por um empréstimo enquanto a
distribuidora destina lucros a seus acionistas.

Sala das Sessões, em 04 de setembro de 2020.

Deputada ERIKA KOKAY – PT/DF
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998, DE 1º DE SETEMBRO DE 2020

Altera a Lei nº 9.991, de 24 de julho
de 2000, a Lei nº 5.655, de 20 de maio de 1971,
o Decreto-Lei nº 1.383, de 26 de dezembro de
1974, a Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de
1996, a Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002,
a Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, a Lei
nº 12.111, de 9 de dezembro de 2009, e a Lei
nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013, transfere
para a União as ações de titularidade da
Comissão Nacional de Energia Nuclear
representativas do capital social das Indústrias
Nucleares do Brasil S.A. e da Nuclebrás
Equipamentos Pesados S.A e dá outras
providências.

EMENDA MODIFICATIVA

A Medida Provisória 998, de 2020, passa a vigorar acrescida das
seguintes alterações:
Art. 1º O art. 2º da Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, passa a
vigorar acrescido do seguinte parágrafo:
“Art.2º...................................................................................
.............................................................................................
§ 7º Os sistemas de iluminação pública dos novos
parcelamentos urbanos deverão incluir equipamentos de
geração de energia elétrica que utilizem fontes alternativas
renováveis e sejam capazes de fornecer, no mínimo, vinte
por cento da demanda máxima prevista em projeto. (NR)”

JUSTIFICAÇÃO
O Estatuto da Cidade, instituído pela Lei nº 10.257, de 2001, estabelece
as diretrizes gerais da política urbana. Seu artigo 2º inclui, entre essas diretrizes,
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o estímulo à utilização, nos parcelamentos do solo, de tecnologias que reduzam
impactos ambientais e economizem recursos naturais.
Para atender a essa meta, propomos que seja incluída na lei federal que
trata do parcelamento do solo urbano a determinação de que, pelo menos vinte
por cento da energia elétrica destinada à iluminação pública provenha de fontes
alternativas renováveis.
A tecnologia já existe e tem sido aplicada por algumas cidades que
instalaram painéis fotovoltaicos ou pequenos geradores eólicos para abastecer
as lâmpadas que iluminam áreas públicas. Trata-se de uma forma de geração
descentralizada de energia elétrica, modalidade que mais cresce no mundo
atualmente.
No Brasil, entretanto, sua adoção ainda é incipiente, apesar de
possuirmos condições bastante favoráveis. Como exemplo, cabe destacar que
o território nacional recebe uma incidência de radiação solar muito superior à
disponível nos países que mais utilizam essa moderna fonte, como a Alemanha,
o que aumenta significativamente nossa competitividade.
Consideramos que esta emenda poderá contribuir para impulsionar o
desenvolvimento de formas mais sustentáveis de produção de energia em nosso
país, propiciando escala para redução do preço de fabricação dos equipamentos
requeridos. Ressaltamos que, além da geração de energia limpa e o melhor
aproveitamento dos recursos naturais, a medida deverá agregar outros ganhos
relevantes, como desenvolvimento tecnológico, crescimento da indústria e
criação de novos postos de trabalho.
Em razão de todas essas vantagens, solicito solicitamos o apoio dos
Pares a esta emenda.

Sala das Sessões, em 04 de setembro de 2020.

Deputada ERIKA KOKAY – PT/DF
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998, DE 2020
Altera a Lei nº 9.991, de 24 de julho de
2000, a Lei nº 5.655, de 20 de maio de
1971, o Decreto-Lei nº 1.383, de 26 de
dezembro de 1974, a Lei nº 9.427, de 26
de dezembro de 1996, a Lei nº 10.438, de
26 de abril de 2002, a Lei nº 10.848, de 15
de março de 2004, a Lei nº 12.111, de 9 de
dezembro de 2009, e a Lei nº 12.783, de
11 de janeiro de 2013, transfere para a
União as ações de titularidade da
Comissão Nacional de Energia Nuclear
representativas do capital social das
Indústrias Nucleares do Brasil S.A. e da
Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A e
dá outras providências.
EMENDA N.
Dê-se ao art. 5º-B da Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000,
constante do art. 1º da Medida Provisória nº 998, de 2020, a seguinte
redação:
"Art. 5º-B Os recursos de que tratam o inciso II do caput do art. 4º e a
alínea "a" do inciso I do caput do art. 5º não comprometidos com projetos
contratados ou iniciados deverão ser destinados à CDE em favor da modicidade
tarifária entre 1º de setembro de 2020 e 31 de dezembro de 2025.
§ 1º A aplicação dos recursos de que tratam o caput em projetos de
pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética observará o limite máximo
de setenta por cento do valor total disponível.
§ 2º Os recursos de que tratam o inciso II do caput do art. 4º e a alínea
"a" do inciso I do caput do art. 5º não comprometidos com projetos contratados
até 1º de setembro de 2020 e aqueles relativos a projetos reprovados ou cuja
execução não tenha sido comprovada serão destinados à CDE em favor da
modicidade tarifária, conforme regulamento da Aneel.
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§ 3º A destinação de recursos do Art. 5º-B não se aplicam a empresas
associadas a Centros de Pesquisas sem fins lucrativos."

JUSTIFICATIVA
A Medida Provisória 998/2020 determina que os recursos previstos
para projetos de pesquisa e desenvolvimento e de eficiência energética não
comprometidos com projetos contratados ou iniciados deverão ser
destinados à CDE em favor da modicidade tarifária.
Neste documento mostraremos os impactos negativos da presente MP
em Centros de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) do setor elétrico nacional, e
os efeitos adversos que isto acarretará para a nação.
As atividades nos Centros de Pesquisa e Desenvolvimento ganharam um
fôlego adicional no Brasil com a Lei 9991/2000, que criou o Programa de P&D
ANEEL. Centenas de equipes de pesquisadores foram formadas, startups e
pequenas empresas se desenvolveram, laboratórios foram implantados e
instituições de pesquisa se fortaleceram. O Setor elétrico tem por natureza uma
base altamente tecnológica. Podemos destacar a necessidade de um conjunto de
ferramentas computacionais para desempenhar o planejamento e operação do
Sistema Interligado Nacional.
A operação interligada gera uma economia de cerca de 22% quando
comparada a uma alternativa não interligada, viabilizando o uso ótimo e múltiplo
dos recursos hídricos, proporcionando segurança elétrica e energética, e ao mesmo
tempo minimizando os impactos ambientais e os custos de geração e operação.
Tal resultado dificilmente seria possível com o uso de ferramentas similares,
desenvolvidas no exterior, mas que não trazem as adaptações necessárias ao
tratamento das particularidades únicas do Sistema Interligado Nacional.
Outras atividades específicas desenvolvidas em Centros de Pesquisas têm
impacto nos custos da energia elétrica, como por exemplo a questão das perdas
comerciais (“gatos”, fraudes e irregularidades), que são um dos fatores que mais
pressionam as tarifas. Assim como em outras áreas, a redução do investimento em
pesquisa na área de combate às perdas comerciais levará a resultado oposto à
diminuição da tarifa pretendida pela medida provisória. Atualmente, estas perdas
chegam a 6,6 bilhões de reais por ano, conforme relatório da ANEEL (Edição
01/2019).

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 43CC762100388024.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.089483/2020-15

110

Quinta-feira

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

10 Setembro 2020

A influência da redução de recursos vitais para os Centros de Pesquisa é
irrisória no objetivo de atenuar os aumentos tarifários pretendidos na Medida
Provisória 998/2020, e vai comprometer a continuidade de trabalhos, ensaios e
desenvolvimentos tecnológicos que que são fundamentais para o desenvolvimento
de nossa economia, redução de perdas e melhorias de eficiência que tem
exatamente objetivo de redução de custos de geração, transmissão e distribuição
da energia elétrica.
Em outras instituições que atualmente desenvolvem sua atividade de P&D
com recursos advindos da Lei 9991, como as Universidades, que tem seu custo
operacional principal (incluindo os salários dos principais pesquisadores)
custeado pela mantenedora, o custeio dos Centros de Pesquisa depende fortemente
dos recursos advindos exatamente da parcela não comprometida de recursos do
P&D ANEEL de empresas associadas ao Centro.
Na prática, a MP representa o desmonte súbito de um ecossistema de
inovação que se formou ao longo de duas décadas, que trará consequências
previsíveis para o setor elétrico brasileiro. Haverá um aumento gradual da
dependência tecnológica do exterior, perda gradual de eficiência, aumento de
custos operacionais, refletindo-se em maiores tarifas para os consumidores e perda
de competitividade do país.
Assim, visando preservar os objetivos da MP 998 evitando os efeitos
danosos aos Centros de Pesquisa que teriam resultados opostos aos pretendidos,
solicitamos o apoio dos nobres pares para o apoiamento desta Emenda, com vistas
a reduzir o prazo de utilização desses recursos para mitigar os efeitos da pandemia,
minorando assim os prejuízos à inovação e ao desenvolvimento tecnológico do
setor elétrico.

Sala das Sessões, em 04 de setembro de 2020.

Deputada ERIKA KOKAY – PT/DF
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998, DE 1º DE SETEMBRO DE 2020
Altera a Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, a
Lei nº 5.655, de 20 de maio de 1971, o DecretoLei nº 1.383, de 26 de dezembro de 1974, a Lei
nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, a Lei nº
10.438, de 26 de abril de 2002, a Lei nº 10.848,
de 15 de março de 2004, a Lei nº 12.111, de 9
de dezembro de 2009, e a Lei nº 12.783, de 11
de janeiro de 2013, transfere para a União as
ações de titularidade da Comissão Nacional de
Energia Nuclear representativas do capital
social das Indústrias Nucleares do Brasil S.A. e
da Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A e dá
outras providências

EMENDA ADITIVA Nº ___________

Inclua-se o § 1°-H, no art. 26, da Lei 9.427, de 26 de dezembro de 1996, constante do
art. 4º da MP 998/2020, com a seguinte redação:
"Art. 26 ....
............................................................

§ 1º-H A Aneel estipulará percentual de redução não inferior a 50%
(cinquenta por cento) a ser aplicado às tarifas de uso dos sistemas
elétricos de transmissão e de distribuição, às Pequenas Centrais
Hidrelétricas -PCHs, mesmo após o fim do prazo das suas outorgas ou
na hipótese de prorrogação de suas outorgas.
................“

JUSTIFICAÇÃO
Manter o incentivo a geração proveniente das PCHs é muito importante uma vez que
as Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) são empreendimentos de baixo impacto
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ambiental, sendo assim de grande importância para o meio ambiente, uma vez que protegem
as margens dos rios contra erosão e fazem o uso múltiplo das águas para irrigação,
piscicultura, lazer e abastecimento para o município. A energia gerada por elas são as menos
poluente e as mais limpas entre toda a cadeia de geração e as entre outras fontes renováveis.
A PCH melhora a confiabilidade do sistema elétrico da região onde está conectada.

Uma Pequena Central Hidrelétrica (PCH) é uma usina de pequeno porte que produz
energia elétrica utilizando-se das águas do rio. Esta energia hidrelétrica é considerada uma
fonte de energia renovável, limpa e permanente, que não produz gás de efeito estufa. Uma
usina é considerada PCH por causa da sua potência instalada e do tamanho do seu
reservatório. De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), para ser
considerada uma PCH deve ter uma potência entre 1 MW e 30 MW. Para se ter ideia, 1 MW
de energia pode abastecer aproximadamente 1.000 casas.
Se as tecnologias de geração de energia eólica e solar apresentaram expressiva
redução de custos e aumento de competitividade, o mesmo não aconteceu com as PCHs e os
dados dos últimos leilões de energia atestam esse fato. Por isso e pela importância das PCHs
para a estabilidade e confiabilidade do sistema elétrico e comunidades onde estão inseridas
é importante a manutenção do incentivo do qual elas gozam atualmente

Sala das Sessões, em 04 de setembro de 2020.

Deputada ERIKA KOKAY – PT/DF
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado Coronel Chrisóstomo – PSL/RO

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998/2020

Altera a Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, a Lei
nº 5.655, de 20 de maio de 1971, o Decreto-Lei nº
1.383, de 26 de dezembro de 1974, a Lei nº 9.427,
de 26 de dezembro de 1996, a Lei nº 10.438, de 26
de abril de 2002, a Lei nº 10.848, de 15 de março de
2004, a Lei nº 12.111, de 9 de dezembro de 2009, e
a Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013, transfere
para a União as ações de titularidade da Comissão
Nacional de Energia Nuclear representativas do
capital social das Indústrias Nucleares do Brasil S.A.
e da Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A e dá
outras providências.

EMENDA ADITIVA Nº ... , DE 2020

Acrescentar-se-á ao 7º do Projeto de Conversão da Medida Provisória nº 998,
de 1º de setembro de 2020, o seguinte dispositivo (§ 4º ao art. 1º da Lei nº 12.111,
de 9 de dezembro de 2009):
“Art. 7º ...............................................
‘Art. 1º ................................................
............................................................
§ 4º As licitações indicadas no caput deverão necessariamente ocorrer
sempre que for constatada pela Empresa de Pesquisa Energética, em relatóri o anual
sobre Sistemas Isolados, a existência de déficit de demanda ou a necessidade de
substituição das unidades geradoras que atendem às localidades isoladas.” (NR)

JUSTIFICATIVA
Câmara dos Deputados - Anexo IV - 4º Andar – Gabinete 458 – 70160-900 – Brasília/DF
Tel.: (061) 3215-55458/3215-53458 – dep.coronelchrisostomo@camara.leg.br
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1. O objetivo desta emenda é garantir, vinculada à existência de
demanda, maior periodicidade dos leilões de energia para os Sistema Isolados,
contribuindo para a redução do preço da energia elétrica nas localidades atendidas
e, a um só tempo, reduzindo, também, as tarifas de energia de todo o país, com a
diminuição dos custos de combustível pagos pelo encargo CDE – Conta de
Desenvolvimento Energético, incidente nas tarifas pagas por todos os consumidores
conectados ao SIN – Sistema Interligado Nacional. A realização de leilões para
atendimento aos sistemas isolados, com maior frequência, ademais, fomentará a
substituição de combustíveis fósseis mais poluentes por fontes menos poluentes, a
exemplo do gás natural e de renováveis.
2. A realização de leilões com frequência mais regular para o
atendimento das demandas energéticas dos sistemas isolados proporcionará os
seguintes benefícios:
a) haverá novos investimentos em geração de energia, priorizando
projetos mais arrojados e eficientes, com valores competitivos;
b) as comunidades locais obterão maior segurança elétrica, gerando
desenvolvimento econômico;
c) os consumidores brasileiros de todo o território nacional pagarão
menos com a redução dos encargos CDE- Conta de
Desenvolvimento Energético.
3. De acordo com o relatório de Planejamento do Atendimento aos
Sistemas Isolados da Empresa de Pesquisa Energética- EPE, das 271 localidades
isoladas do país, 21% terão déficit de demanda ou necessidade de substituição de
máquinas existentes. Em casos de déficit da demanda, se não houver o
planejamento e a realização de certame regulado, deve haver a contratação
emergencial de energia mais cara, por meio de geração a diesel.
4. No momento de grave crise econômica e fiscal é necessário
reduzir os custos do contribuinte e do consumidor de energia. Em 2020, o orçamento
da CDE destinou mais de R$ 7 bilhões para custos com geração de energia elétrica
em sistemas isolados. É possível reduzir em 40% tal montante.
5. Promover o desenvolvimento econômico do Norte do Brasil é a
melhor maneira de preservar o meio ambiente. Os investimentos em projetos de
infraestrutura energética menos poluentes e que forneçam confiabilidade energética
as regiões isoladas, que, em sua grande maioria, estão nos estados de Rondônia,
Acre, Amazonas, Roraima, Amapá e Pará, representam a aliança do
desenvolvimento social e econômico com a sustentabilidade ambiental.
6. Desta maneira, a implementação de processos de licitação
regulares, baseados nas estratégias e estudos da EPE, de acordo com os dados
fornecidos pelas distribuidoras, é o melhor caminho para combinar os benefícios
financeiros, técnicos e ambientais, além de incentivar o desenvolvimento da indústria
elétrica nacional.
Câmara dos Deputados - Anexo IV - 4º Andar – Gabinete 458 – 70160-900 – Brasília/DF
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PLENÁRIO, 03 de SETEMBRO de 2020.

CORONEL CHRISÓSTOMO
Deputado Federal - PSL/RO
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MPV 998
00047

CONGRESSO NACIONAL

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998, DE 1º DE SETEMBRO DE 2020
Altera a Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, a
Lei nº 5.655, de 20 de maio de 1971, o DecretoLei nº 1.383, de 26 de dezembro de 1974, a Lei
nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, a Lei nº
10.438, de 26 de abril de 2002, a Lei nº 10.848,
de 15 de março de 2004, a Lei nº 12.111, de 9
de dezembro de 2009, e a Lei nº 12.783, de 11
de janeiro de 2013, transfere para a União as
ações de titularidade da Comissão Nacional de
Energia Nuclear representativas do capital
social das Indústrias Nucleares do Brasil S.A. e
da Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A e dá
outras providências.

EMENDA ADITIVA Nº ___________

Inclua-se o seguinte artigo onde couber:

"Art.

As empresas beneficiadas pelas operações financeiras de que trata o inciso

XV, art. 13, da Lei 10.438, de 26 de abril de 2002, durante a vigência da Medida provisória
950, de 8 de abril de 2020, não poderão solicitar Revisão Tarifária Extraordinária alegando
desequilíbrio Econômico-Financeiro decorrente da pandemia provocada pelo Corona Virus,
até 31 de dezembro de 2025. ”

JUSTIFICAÇÃO
Assim como a Medida Provisória nº 950, de 8 de abril de 2020, a Medida Provisória
nº 998, de 1º de setembro de 2020, trata de media emergencial que visa mitigar os efeitos
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econômicos da Pandemia de Covid-19 sobre as tarifas de energia elétrica e visa melhor ias
setoriais em atividades de prestação de serviços de energia elétrica.
As distribuidoras se beneficiam amplamente de tais medidas, principalmente porque
ambas impactam positivamente na redução da inadimplência causada pela Pandemia, grande
responsável pela redução de receita das concessionárias.
Uma porque estabelece o prazo de cinco anos para os consumidores quitarem o
empréstimo decorrente da Conta Covid através da tarifa, cujo o objetivo foi o de aliviar o
caixa das distribuidoras de energia elétrica impactado pela queda de mercado e do aumento
de inadimplência causados pela Pandemia. Essa conta foi criada pela MP 950/20 e viabilizo u
um empréstimo de R$ 15,3 bilhões para as distribuidoras de energia afetadas pela queda de
receita em decorrência da pandemia. O empréstimo foi tomado pelas distribuidoras junto a
16 bancos e será bancado pelo consumidor até 2025, através de um encargo adicional inserido
na CDE. O empréstimo de R$ 14,3 bilhões terá período de carência 11 meses, com a primeira
parcela prevista para 15 de junho de 2021 e a última em 15 de dezembro de 2025. A Aneel
calcula que sem os recursos da operação financeira o impacto médio do repasse de custos às
tarifas esse ano seria em torno de 12,6%. Com o empréstimo, o efeito tarifário será atenuado,
chegando a um valor médio de 2,9%.
Já a Medida Provisória ora proposta busca destinar recursos à CDE com vistas a
reduzir a obrigação dos consumidores, de recolhimento de quotas a essa Conta, durante o
período em que estarão pagando pela amortização da CONTA-COVID, na proporção do que
se beneficiaram dos recursos arrecadados nas operações de crédito. Para tanto, propõe-se
como principal instrumento a destinação, neste período, de parcela dos recursos de
investimentos em pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética do setor elétrico, não
aplicada em projetos, para compor fonte de receita da CDE. A transferência dos recursos não
utilizados de P&D e eficiência energética para a CDE pretendido pela MP 998/2020, reduzirá
o tamanho desse encargo a ser cobrado na tarifa dos consumidores de energia.
De acordo com cálculos da Agência Nacional de Energia Elétrica, a medida, se
aprovada como foi apresentada, representará um amortecimento de 0,8% nos reajustes
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tarifários do segmento de distribuição. Esse impacto decorre da redução do valor a ser
repassado aos consumidores pela conta covid. Dos R$ 14,3 bilhões a MP pode viabilizar
cerca de R$ 6,9 bilhões de outras fontes de recursos que representam algo próximo a 48,2%
do financiamento para auxílio às distribuidoras.
Diante das duas medidas adotadas que visam socorrer as distribuidoras, nada mais
coerente e justo estabelecer contrapartida das concessionárias de energia elétrica, com o
objetivo de não punir e sacrificar ainda mais o consumidor com eventuais aumentos na tarifa
decorrentes da Revisão Tarifária Extraordinária, prerrogativa concedida às concessionár ias
de energia elétrica brasileiras.

Sala das Sessões, em 04 de setembro de 2020.

Deputada ERIKA KOKAY – PT/DF
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MPV 998
00048

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998, DE 2020
Deputado Federal Patrus Ananias

Altera a Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000,
a Lei nº 5.655, de 20 de maio de 1971, o
Decreto-Lei nº 1.383, de 26 de dezembro de
1974, a Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de
1996, a Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002,
a Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, a
Lei nº 12.111, de 9 de dezembro de 2009, e a
Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013,
transfere para a União as ações de
titularidade da Comissão Nacional de Energia
Nuclear representativas do capital social das
Indústrias Nucleares do Brasil S.A. e da
Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A e dá
outras providências.

EMENDA SUPRESSIVA

Suprimam-se os §§ 1º-C e 1º-D do art. 26 da Lei nº 9.427, de 26 de
dezembro de 1996, alterados pelo Art. 4º da Medida Provisória nº 998, de 2020.

JUSTIFICAÇÃO
A Medida Provisória 998, de 2020, estabelece um prazo final para os
descontos nas tarifas de transmissão e distribuição concedidos às fontes incentivadas,
como geração hídrica de pequena escala (PCH e CGH), eólica, biomassa e solar
fotovoltaica, cujo desenvolvimento foi fundamental para o país ao longo dos últimos
anos. De acordo com a nova regra, os incentivos somente serão aplicados para
empreendimentos que solicitarem outorga nos próximos 12 meses e entrarem em
operação nos 48 meses seguintes.
Como se sabe, um dos mais importantes benefícios das energias
renováveis é justamente a preservação dos recursos naturais encontrados no meio
ambiente. Além do baixo impacto ambiental, a energia renovável gera eletricidade
limpa e não precisa de água para operar. Isso significa um alívio na pressão dos
recursos hídricos em escassez, além de diminuir o uso de fontes poluentes, como
petróleo, gás natural e carvão.
Entre os benefícios das energias renováveis estão a criação de postos de
trabalho – o que, no Brasil, é uma notícia a se comemorar – principalmente em regiões
menos favorecidas, zonas nas quais os investimentos costumam ser destinados para
a construção de usinas. Além disso, esse tipo de negócio sugere muito mais o uso de
mão de obra humana, já que a produção de combustíveis fósseis usufrui de
tecnologias tipicamente mecanizadas. Além disso, o aperfeiçoamento constante do
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setor e a fabricação de equipamentos têm sido outros fatores positivos na busca por
trabalhadores.
Em todo o mundo, o uso da energia renovável está em alta, e os governo
continuam a incentivar o desenvolvimento desse setor, por meio de subvenções e
estímulos para seu crescimento. Como resultado, o custo dessas tecnologias vem
caindo rapidamente.
No caso do Brasil, temos uma ampla oferta de fontes de energia
alternativas, ou fontes renováveis, em especial eólica e solar. São, atualmente, mais
de 600 parques eólicos instalados em todo o país. Já a energia solar é a grande
aposta para a geração elétrica do Brasil nos próximos anos. A tecnologia fotovoltaica
tem conquistado a maioria dos projetos nos últimos leilões de energia. Os preços
altamente competitivos da tecnologia e a maior viabilidade de implantação são
algumas das razões para isso. Assim, as projeções da EPE apontam que a energia
solar deverá saltar para 10% de participação na matriz elétrica brasileira até 2030.
Portanto, entendemos que será prejudicial ao país a definição de um
marco temporal para a retirada desses incentivos, que são indispensáveis para
aumentar a capacidade de geração limpa da matriz elétrica brasileira.
Por estas razões, solicito apoio para a aprovação desta emenda.

Sala da Comissão, de

de 2020.

Deputado Federal PT/MG
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MPV 998
00049

COMISSÃO MISTA DESTINADA A APRECIAR A MEDIDA PROVISÓRIA Nº
998, DE 1° DE SETEMBRO DE 2020

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998, DE 2020

Altera a Lei nº 9.991, de 24 de julho de
2000, a Lei nº 5.655, de 20 de maio de
1971, o Decreto-Lei nº 1.383, de 26 de
dezembro de 1974, a Lei nº 9.427, de
26 de dezembro de 1996, a Lei nº
10.438, de 26 de abril de 2002, a Lei
nº 10.848, de 15 de março de 2004, a
Lei nº 12.111, de 9 de dezembro de
2009, e a Lei nº 12.783, de 11 de
janeiro de 2013, transfere para a União
as ações de titularidade da Comissão
Nacional

de

Energia

Nuclear

representativas do capital social das
Indústrias Nucleares do Brasil S.A. e
da Nuclebrás Equipamentos Pesados
S.A e dá outras providências.

EMENDA MODIFICATIVA N.º

O art. 6° da MP n° 998, de 2020, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 6° .................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
“Art. 3º O Poder Concedente homologará a quantidade de energia elétrica ou
de reserva de capacidade a ser contratada para o atendimento de todas as
necessidades do mercado nacional e a relação dos empreendimentos de
geração que integrarão o processo licitatório, a título de referência.
.............................................................................................................................
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...................................................................................................................” (NR)
...........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................”

JUSTIFICAÇÃO
A solução proposta pela MP é de extrema importância para setor elétrico, na
medida em que pode viabilizar a manutenção de empreendimentos existentes, bem
como a instalação de novos, trazendo mais segurança energética ao país. A reboque,
falando em empreendimentos térmicos, também poderá fomentar o mercado de gás,
conforme lei do gás recentemente aprovada nesta Câmara dos Deputados.
Contudo, a expressão “novos” prevista na proposta de dispositivo original pode
levar à equivocada interpretação de que somente os empreendimentos futuros é que
poderiam participar do certame de reserva de capacidade. Isso porque, há 15 anos, em
2005, quando realizado o primeiro leilão de energia nova, a dicotomia entre energia
velha e energia nova fazia sentido para fins da correta alocação do incentivo aos novos
empreendimentos, porque esses representavam efetivo incremento de energia ao
sistema. Atualmente, porém, com a iminência de descontratação e descomissionamento
dos empreendimentos em operação, tanto os parques já instalados como os futuros
representarão incremento de energia. Além disso, pesa a favor dos empreendimentos
em operação possíveis ganhos quanto à modicidade tarifária, na medida em que os
ativos estão amortizados parcial ou integralmente.
Em contrapartida, não permitir que os empreendimentos já em operação
participem dos leilões levará ao fechamento das plantas e encerramento das atividades,
trazendo péssimo sinal ao mercado e ao investidor, além da pressão sobre a tarifa, face
o custo adicional que a instalação de uma nova planta representará.
Quando os processos licitatórios forem realizados, poder-se-á detalhar as regras
de aferição dos empreendimentos que, de fato, agregam capacidade ao sistema, ao
menor custo possível, seja por serem novos ou por se tratar de empreendimentos que
seriam descomissionados.
Dessa forma, para que se evite dúvida sobre a interpretação legislativa, sugerese a retirada da expressão “novos” da nova redação do art. 3º, da lei nº
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3

10.848/2004, nos termos desta emenda, de forma que isso não represente uma barreira
para que usinas que seriam descomissionadas possam permanecer no sistema.

Sala da Comissão, em

de

de 2020.

Deputado FERNANDO COELHO FILHO
Democratas/PE
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MPV 998
00050

EMENDA Nº
(à MPV 998 de 2020)
Acrescente-se, onde couber, o seguinte artigo à Medida Provisória nº 998,
de 1º de setembro de 2020:
“Art. XX Para os Estados cujas capitais não tenham sido eletricame nte
conectadas ao SIN até a publicação desta Medida Provisória, a Aneel deverá
reconhecer, para fins de reembolso da Conta de Consumo de Combustíveis CCC, o custo médio de energia utilizado no cálculo das tarifas, afastada a
aplicação do disposto nos §§ 12 e 16 do art. 3º da Lei nº 12.111, de 9 de
dezembro de 2009, a partir da publicação desta Medida Provisória até a efetiva
interligação ao SIN.”

JUSTIFICAÇÃO
As concessões recém licitadas nos termos do art. 8º da Lei
12.783/2013 devem atingir a sustentabilidade da prestação do serviço
público nessas regiões, o que depende da realização de investimentos para
melhorar a qualidade do serviço prestado aos consumidores, em especial sob
a ótica da modicidade tarifária.
Entretanto, a declaração da pandemia agravou as restrições
orçamentárias da população e das empresas, resultando na definição de
diretrizes específicas para reduzir pressões tarifárias nessas distribuidoras
que devem recuperar o nível de investimentos; de desempenho econômico,
financeiro e regulatório; e de qualidade na prestação do serviço público de
distribuição, nos termos dos contratos de concessão firmados.
Além disso, observa-se um agravante adicional às áreas de concessão
não conectadas eletricamente ao SIN, como por exemplo, a concessão do
estado de Roraima. Concessão que se encontra integralmente contida no
Sistema Isolado e que, portanto, atende a totalidade do seu mercado por meio
de usinas termelétricas, dado que a linha de transmissão até o momento não
foi construída por impasses em relação ao licenciamento ambiental, fato
alheio a gestão da concessão.
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Tal situação pode resultar em desequilíbrio da concessão na medida
que decorre de fato alheio à gestão da distribuição, mas que resulta em
impacto direto na sua operação. Isso porque os serviços da atividade de
geração são desenvolvidos simultaneamente às atividades do segmento de
distribuição. Destaca-se que desde a aprovação do novo marco legal do setor
elétrico, há expresso comando para a segregação das atividades de geração,
transmissão e distribuição para as concessionárias do sistema interligado, o
que poderia ter sido superado na concessão de Roraima, por exemplo, caso
tivesse ocorrido a interligação.
Nesses termos, a presente emenda tem como objetivo adequar a MPV
998/2020 no tocante à definição do novo critério de cálculo do valor do
Ambiente de Contratação Regulada - ACRmédio, que estabelece a exclusão
dos custos de transmissão, contribuindo para mitigar o impacto do custo
médio de energia na região dos sistemas isolados.
Entretanto, é importante ressaltar que nas áreas de concessão que ainda
não estão conectadas eletricamente ao SIN, o ACRmédio continuará
produzindo uma diferença entre o custo da energia coberto efetivamente
pelas tarifas e o reembolso da Conta de Consumo de Combustíveis (CCC).
Tal diferença decorre do fato de que os ciclos tarifários são distintos do ciclo
do ano civil, o que implica em uma diferença registrada por meio do
mecanismo denominado Conta de Variação dos Itens da Parcela A (CVA),
utilizado para compensação financeira no próximo processo tarifário das
Distribuidoras, que pode ser positiva ou negativa, sendo diluída em 12
meses.
Ocorre que as Distribuidoras cuja área de concessão está integralmente
contida nos denominados Sistemas Isolados têm dificuldade de suportar essa
diferença em seu fluxo de caixa, dada a representatividade dos custos de
energia na receita arrecadada por meio das tarifas. Uma medida que contribui
para neutralizar esse impacto para as Distribuidoras é definir que o
ACRmédio utilizado para fins de reembolso da CCC seja o mesmo
ACRmédio ponderado utilizado no cálculo das tarifas de energia elétrica.
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Tal medida, preserva a neutralidade dos custos da Parcela A definidos
nos contratos de concessão de distribuição, garantindo o equilíbrio da
concessão e resguardando o atendimento à população dessas regiões.
Sala das Sessões,

Senador CHICO RODRIGUES
DEM/RR
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MPV 998
00051

EMENDA Nº
(à MPV 998 de 2020)
Acrescente-se, onde couber, o seguinte artigo à Medida Provisória nº 998,
de 1º de setembro de 2020:
“Art. XX As concessionárias de distribuição de energia elétrica licitadas nos
termos do art. 8º da Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013, terão um prazo de
carência de 5 (cinco) anos para a aplicação de parâmetros de eficiência na gestão
econômica e financeira, definidas nos contratos de concessão de distribuição,
contados a partir da data da publicação desta Medida Provisária.”

JUSTIFICAÇÃO
A presente emenda tem como objetivo adequar o disposto na MPV
998/2020, considerando que uma de suas premissas é mitigar os efeitos
econômicos da pandemia decorente da Covid-19, principalmente no que
tange o setor elétrico.
Sendo assim, deve-se ressaltar que as concessões de distribuição
recentemente licitadas nos termos do art. 8º da Lei nº 12.783/2013 estão em
fase de reestruturação para atingir a sustentabilidade necessária para a
adequação dos níveis de serviço e tarifários.
Isso porque a declaração da pandemia agravou as restrições
orçamentárias da população e das empresas, resultando na definição de
diretrizes específicas para reduzir pressões tarifárias nessas distribuidoras
que devem recuperar o nível de investimentos; de desempenho econômico,
financeiro e regulatório; e de qualidade na prestação do serviço público de
distribuição, nos termos dos contratos de concessão firmados.
Na época da assinatura dos novos contratos de concessão, entendeuse que a previsão de 5 (cinco) anos como prazo de carência para a aplicação
de parâmetros de eficiência na gestão econômica e financeira, contados a
partir da assinatura do instrumenro contratual, seria razoável.
Entretando, observa-se que, com a realidade enfrentada pós-pandemia,
o prazo inicialmente previsto foi fortemente impactado em razão das
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necessárias adequações na prestação de serviço de energia elétrica. Nesses
termos, com o objetivo de preservar o consumidor dessas regiões,
demonstra-se necessário aumentar o período de transição rumo à
sustentabilidade para essas concessões de serviço público, concedendo-se
novo prazo de 5 (cinco) anos a contar da publicação desta MPV.
Sala das Sessões,

Senador CHICO RODRIGUES
DEM/RR
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MPV 998
00052

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998, DE 1 DE SETEMBRO DE 2020

Dispõe sobre a utilização dos recursos
vinculados a projetos de pesquisa e
desenvolvimento e eficiência energética.

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se ao art. 5º-B da Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, incluído pelo art. 1º
da Medida Provisória nº 998, de 2020, a seguinte redação:

“Art. 5º-B Os recursos de que tratam o inciso II do caput do art. 4º e a alínea “a”
do inciso I do caput do art. 5º não comprometidos com projetos contratados até 1º de
dezembro de 2015 e aqueles relativos a projetos reprovados ou cuja execução não tenha
sido comprovada serão destinados à CDE em favor da modicidade tarifária, conforme
regulamento da Aneel.” (NR)

Suprimam-se os § 1° e § 2° do Art. 5°-B da Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000,
incluído pelo art. 1º da Medida Provisória nº 998, de 2020.

JUSTIFICATIVA

A Medida Provisória 998/2020 determina que os recursos previstos para projetos
de pesquisa e desenvolvimento e de eficiência energética não comprometidos com
projetos contratados ou iniciados deverão ser destinados à CDE em favor da modicidade
tarifária até primeiro de setembro de 2020 e entre 01/09/2020 e 31/12/2025 A
presente Emenda tem como objetivo garantir o equilíbrio entre a sustentabilidade do
ecossistema de pesquisa desenvolvimento e inovação do setor elétrico sem
comprometer os esforços da modicidade tarifária.
Do mesmo modo que devemos apoiar medidas excepcionais com vistas a
contribuir para a inadimplência das distribuidoras e modicidade tarifária,
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principalmente neste período de intensa crise decorrente da pandemia da Covid-19,
também temos a obrigação constitucional de apoiar o desenvolvimento de projetos de
Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (P&D+I) e de eficiência energética (PEE).
A medida provisória visa destinar 6,9 bilhões de reais ao financiamento para
auxílio às distribuidoras pela Conta Covid. Sendo que 4,6 bilhões de reais de projetos
ainda não executados referente aos anos pretéritos e 2,3 bilhões distribuídos nos
próximos 05 anos.
Dos recursos futuros, ou seja, 420 milhões para a Conta Covid por ano
representam uma redução linear de aproximadamente 0,076 na tarifa do consumidor .
Por outro lado, representam 30% na queda de investimentos em pesquisa e inovação
do setor elétrico, o que impacta diretamente na sobrevivência de diversos laboratórios,
linhas de pesquisa e inovação.
O setor elétrico é essencialmente tecnológico e depende da pesquisa setorial
para seu aprimoramento, desenvolvimento e o aumento da eficiência para a redução de
custos.
A redução de 30% das verbas do setor nos próximos cinco anos implicará em um
aumento gradual da dependência tecnológica do exterior, levando à adoção de soluções
que não são as mais indicadas para lidar com as inúmeras especificidades do sistema
brasileiro. A perda gradual de eficiência e o aumento de custos operacionais, refletindose em maiores tarifas para os consumidores e perda de competitividade do país, serão
inexoráveis.
A irrelevante diminuição na modicidade tarifária, representada pelos 30 % do
P&D entre 2020 e 2025, não compensa o custo futuro de perda tecnológica para o país.
Entre 2000-2019, apenas em P&D, foram executados 6.061 projetos, 327
patentes e licenças registradas, 4.785 artigos científicos e trabalhos publicados,
obtenção de 1.549 títulos de pós-graduação em decorrência dos projetos desenvolvidos
no programa. Os investimentos acumulados alcançaram R$ 7,6 bilhões.
A concretização destes projetos só foi possível devido aos investimentos em P&D
da Lei 9.991/200, que possibilitaram estruturar a indústria brasileira e os laboratórios
de pesquisa, produzindo conhecimento e experiência e agregando infraestrutura, além
de manter equipes no ramo da pesquisa e desenvolvimento, aprimorando a capacidade
de propor soluções para a atual crise sanitária.
Dessa forma, é preciso encontrar um equilíbrio entre a necessidade imediata,
que ajude a equacionar a inadimplência das distribuidoras sem comprometer o futuro
do país.
Nesse sentido, a presente emenda sugere que os recursos destinados a CDE
sejam as verbas pretéritas com prazo prescricional de utilização de P&D e EE e os
recursos futuros sejam preservados para novos projetos.
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Por esses motivos, solicitamos o apoio dos nobres pares para o apoio desta
Emenda, com vistas a equilibrar os recursos para mitigar os efeitos da pandemia sem
acarretar em prejuízo irreparável à inovação e ao desenvolvimento científico e
tecnológico do Setor Elétrico brasileiro.

Plenário Ulisses Guimarães, 04 de setembro de 2020.

JOSÉ GUIMARÃES (PT/CE)
Líder da Minoria na Câmara dos Deputados
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MPV 998
00053

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998, DE 1 DE SETEMBRO DE 2020

Limita a utilização dos recursos
vinculados a projetos de pesquisa e
desenvolvimento e eficiência energética.

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se ao art. 5º-B da Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, incluído pelo art. 1º
da Medida Provisória nº 998, de 2020, a seguinte redação:
“Art. 5º-B Os Cinquenta por cento dos recursos de que tratam o inciso II do caput
do art. 4º e a alínea "a" do inciso I do caput do art. 5º não comprometidos com projetos
contratados ou iniciados deverão ser destinados à CDE em favor da modicidade tarifária
entre 1º de setembro de 2020 e 31 de dezembro de 2025.
§ 1º A aplicação dos recursos de que tratam o caput em projetos de pesquisa e
desenvolvimento e eficiência energética observará o limite máximo de oitenta por cento
do valor total disponível.”
§ 2º Os cinquenta por cento dos recursos de que tratam o inciso II do caput do
art. 4º e a alínea “a” do inciso I do caput do art. 5º não comprometidos com projetos
contratados até 1º de setembro de 2020 e aqueles relativos a projetos reprovados ou
cuja execução não tenha sido comprovada serão destinados à CDE em favor da
modicidade tarifária, conforme regulamento da Aneel.” (NR)

JUSTIFICATIVA
A Medida Provisória 998/2020 determina que os recursos previstos para projetos
de pesquisa e desenvolvimento e de eficiência energética não comprometidos com
projetos contratados ou iniciados deverão ser destinados à CDE em favor da modicidade
tarifária até primeiro de setembro de 2020 e entre 01/09/2020 e 31/12/2025 A
presente Emenda tem como objetivo garantir o equilibrio entre a sustentabilidade do
ecosistema de pesquisa desenvolvimento e inovação do setor elétrico sem
comprometer os eforços da modicidade tarifária.
Do mesmo modo que devemos apoiar medidas excepcionais com vistas a
contribuir para a inadimplência das distribuidoras e modicidade tarifária,
principalmente neste período de intensa crise decorrente da pandemia da Covid- 19,
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também temos a obrigação constitucional de apoiar o desenvolvimento de projetos de
Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (P&D+I) e de eficiência energética (PEE).
A pandemia causada pelo Covid-19 explicitou desigualdades estruturais e
acelerou processos e desenvolvimentos tecnológicos em diversas direções. No campo
energetico, as potências internacionais e grandes empresas vêm dirigindo esforços para
criar uma base sólida de trasinção energetica para uma matriz limpa com fontes
alternativas de energia. Somente a Alemanhã está investindo cerca de 50 bilhões de
reais em pesquisas voltadas ao Hidrogênio verde. Sendo que Europa ja anunciou o
investimento de 750 bilhões de euros para recuperação economica tendo com um dos
pilares a economia verde.
Abrir mão de 6,9 bilhões de reais na área ciêntifica e de inovação do setor eletrico
significará um aumento gradual da dependência tecnológica do exterior, levando à
adoção de soluções que não são as mais indicadas para lidar com as inúmeras
especificidades do sistema brasileiro. A perda gradual de eficiência e o aumento de
custos operacionais, refletindo-se em maiores tarifas para os consumidores e perda de
competitividade do país, serão inexoráveis.
O Brasil, hoje, detém um conjunto de ferramentas computacionais, fruto da
pesquisa nacional, que desempenham um papel fundamental no planejamento e
operação do Sistema Interligado Nacional. Estima-se que a operação interligada gere
uma economia de cerca de 22% quando comparada a uma alternativa não interligada,
viabilizando o uso ótimo e múltiplo dos recursos hídricos, proporcionando segurança
elétrica e energética, e ao mesmo tempo minimizando os impactos ambientais e os
custos de geração e operação. Tal resultado dificilmente seria possível com o uso de
ferramentas similares, desenvolvidas no exterior, mas que não trazem as adaptações
necessárias ao tratamento das particularidades únicas do Sistema Interligado Nacional.
As empresas do setor elétrico, os centros de pesquisa, as Universidades e a
própria Aneel vem evoluindo em sua gestão do processo de inovação ao longo dos
últimos anos, desenvolvendo projetos que alcançam os níveis mais altos da cadeia de
inovação, mediante contratação de pessoas e qualificação dos profissionais com o
objetivo de promover o desenvolvimento científico e tecnológico do setor elétrico.
Esse processo crescente de estruturação em todas as empresas do Setor Elétrico
é explicitado através do gráfico exibido no próprio site da ANEEL (/programa de
P&D/Transparência), onde constam valores crescentes de utilizações de recursos de
P&D+I. No ano de 2018, por exemplo, o valor total realizado pelas empresas do setor
elétrico foi de R$ 870 milhões de reais, enquanto que a obrigação legal era de R$ 660
milhões de reais. Essa é uma realidade dos últimos sete anos (2012-2018), a soma total
investida pelas empresas corresponde a 4,4 bilhões de reais, enquanto a obrigação legal
era significativamente menor, no valor de 3,6 bilhões de reais.
Entre 2000-2019, apenas em P&D, foram executados 6.061 projetos, 327
patentes e licenças registradas, 4.785 artigos científicos e trabalhos publicados,
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obtenção de 1.549 títulos de pós-graduação em decorrência dos projetos desenvolvidos
no programa. Os investimentos acumulados alcançaram R$ 7,6 bilhões.
A concretização destes projetos só foi possível devido aos investimentos em P&D
da Lei 9.991/200, que possibilitaram estruturar a indústria brasileira e os laboratórios
de pesquisa, produzindo conhecimento e experiência e agregando infraestrutura, além
de manter equipes no ramo da pesquisa e desenvolvimento, aprimorando a capacidade
de propor soluções para a atual crise sanitária.
Por esses motivos, solicitamos o apoio dos nobres pares para o apoio desta
Emenda, com vistas a equilibrar os recursos para mitigar os efeitos da pandemia e
minorar os prejuízos à inovação e ao desenvolvimento tecnológico do setor elétrico.

Plenário Ulisses Guimarães, 04 de setembro de 2020.

JOSÉ GUIMARÃES (PT/CE)
Líder da Minoria na Câmara dos Deputados
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MPV 998
00054

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998, DE 1º DE SETEMBRO DE 2020
Dispõe sobre o desconto nos sistemas de
transmissão e distribuição para fontes de
capacidade reduzida.
EMENDA ADITIVA Nº ___________

Inclua-se § 1°-H, no art. 26, da Lei 9.427, de 26 de dezembro de 1996, constante
do art. 4º da MP 998/2020, com a seguinte redação:
"Art. 26 ....
............................................................
§ 1º-H. Aneel estipulará percentual de redução não inferior a 50%
(cinquenta por cento) a ser aplicado às tarifas de uso dos sistemas
elétricos de transmissão e de distribuição, incidindo na produção e
no consumo da energia, para os empreendimentos com base em
fontes solar, biomassa e cogeração, incluindo proveniente de
resíduos sólidos urbanos e rurais, com potência injetada nos
sistemas de transmissão ou distribuição seja seja menor ou igual a
5.000 kW (cinco mil quilowatts)
................“

Justificação

O desconto nos sistemas de transmissão e distribuição para fontes de capacidade
reduzida ligadas em tensão de distribuição, não é um subsídio, mas sim uma
compensação pelo efeito que estas fontes produzem na redução das perdas elétricas e
na postergação de novos investimentos em expansão das redes de transmissão e
distribuição.
Manter o incentivo a essas fontes limitadas a 5.000 kW vem beneficiar
enormemente pequenos coogeradores, cooperativas, consórcios municipais, ou seja,
arranjos econômicos produtores de energia que crescem a cada dia em diversas regiões
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do país. A eles se somam a grandes resultados socioeconômicos, como a criação de
empregos diretos no país.
Essas fontes de capacidade reduzida ligadas em tensão de distribuição,
produzem um efeito importante na redução das perdas energéticas, que são da ordem
de 16% e constituem o 3º maior consumidor de eletricidade do país, à frente de todo o
setor comercial brasileiro. Aliviam a carga do sistema e aumentando a segurança
energética.
Por isso a importância de se preservar o incentivo à esse seguimento

Plenário Ulisses Guimarães, 04 de setembro de 2020.

JOSÉ GUIMARÃES (PT/CE)
Líder da Minoria na Câmara dos Deputados
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MPV 998
00055

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998, DE 1º DE SETEMBRO DE 2020

Dispõe sobre o incentivo a geração
proveniente das PCHs.

EMENDA ADITIVA Nº ___________

Inclua-se o § 1°-H, no art. 26, da Lei 9.427, de 26 de dezembro de 1996, constante
do art. 4º da MP 998/2020, com a seguinte redação:
"Art. 26 ....
............................................................
§ 1º-H A Aneel estipulará percentual de redução não inferior a 50%
(cinquenta por cento) a ser aplicado às tarifas de uso dos sistemas
elétricos de transmissão e de distribuição, às Pequenas Centrais
Hidrelétricas -PCHs, mesmo após o fim do prazo das suas outorgas ou
na hipótese de prorrogação de suas outorgas.
................“

Justificação:
Manter o incentivo a geração proveniente das PCHs é muito importante uma vez
que as Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) são empreendimentos de baixo impacto
ambiental, sendo assim de grande importância para o meio ambiente, uma vez que
protegem as margens dos rios contra erosão e fazem o uso múltiplo das águas para
irrigação, pscicultura, lazer e abastecimento para o município. A energia gerada por elas são
as menos poluente e as mais limpas entre toda a cadeia de geração e as entre outras fontes
renováveis. A PCH melhora a confiabilidade do sistema elétrico da região onde está
conectada.
Uma Pequena Central Hidrelétrica (PCH) é uma usina de pequeno porte que produz
energia elétrica utilizando-se das águas do rio. Esta energia hidrelétrica é considerada uma
fonte de energia renovável, limpa e permanente, que não produz gás de efeito estufa. Uma
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usina é considerada PCH por causa da sua potência instalada e do tamanho do seu
reservatório. De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), para ser
considerada uma PCH deve ter uma potência entre 1 MW e 30 MW. Para se ter ideia, 1 MW
de energia pode abastecer aproximadamente 1.000 casas.
Se as tecnologias de geração de energia eólica e solar apresentaram expressiva
redução de custos e aumento de competitividade, o mesmo não aconteceu com as PCHs e
ss dados dos últimos leilões de energia atestam esse fato. Por isso e pela importância das
PCHs para a estabilidade e confiabilidade do sistema elétrico e comunidades onde estão
inseridas é importante a manutenção do incentivo do qual elas gozam atualmente

Plenário Ulisses Guimarães, 04 de setembro de 2020.

JOSÉ GUIMARÃES (PT/CE)
Líder da Minoria na Câmara dos Deputados
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MPV 998
00056

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998, DE 1º DE SETEMBRO DE 2020
Garante que as atividades decorrentes
dos investimentos de natureza nuclear
do país tenham sempre em vista a
observância dos princípios e condições
fixadas no texto constitucional.

EMENDA MODIFICATIVA Nº ___________

Dê-se ao caput do art. 9º da MP 998/2020, a seguinte redação:
" Art. 9º Com vistas a promover a valorização dos recursos energéticos
de fonte nuclear do País, preservando o interesse nacional e observado o disposto
no inciso XXIII do art.21 da Constituição Federal, compete ao Conselho Nacional de
Política Energética - CNPE autorizar:“

Justificação:
A presente emenda visa reforçar que as atividades decorrentes dos investimentos
de natureza nuclear do país tenham sempre em vista a observância dos princípios e
condições fixadas no texto constitucional, mantendo o caráter pacífico e a natureza pública
dos fins alcançados, além da responsabilização dos permissionários.
Isso porque a exploração dos serviços e desenvolvimento de atividades nucleares
devem ser mantidos sob o controle da União tamanho o potencial e condição estratégica
para a segurança e posição do país no espaço mundial.
No setor nuclear, a ELETRONUCLEAR é empresa estatal que monta usinas e explora
a geração de energia elétrica oriunda de usinas termonucleares. A NUCLEP foi, inicialmente,
fundada para fabricar equipamentos nucleares, hoje, devido a seu porte fabrica
equipamentos para submarino nuclear e plataformas de petróleo em Itaguaí/RJ próximo ao
porto. A INB é a empresa estatal que prospecta minério de urânio em minas no CE, MG e
BA, monta elementos combustíveis para usinas nucleares no Brasil e na Argentina (temos a
sétima reserva provada de Urânio do mundo) na sua fábrica em Resende/RJ
Em 1997, FHC desejava privatizar FURNAS, e para isso separou a parte nuclear
(vedada privatização pela Constituição de 1988) de FURNAS criando a ELETRONUCLEAR sob
o CNPJ de sua terceirizada NUCLEN, que era uma estatal de projetos de Usina Nuclear. Para
consolidar a ELETRONUCLEAR, o governo federal disponibilizou 5 bilhões de reais do
Tesouro Nacional para completar a obra da Usina de Angra 2.
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Com a chegada do governo de Lula, houve então a intensificação de leilões e
crescimento de geradoras e distribuição aumentando a demanda que o crescimento da
economia gerava. A integração do sistema de distribuição de energia foi consolidada
gerando mais robustez e segurança ao sistema elétrico nacional.
A ELETRONUCLEAR voltou a ser palco de protagonismo no setor quando em 2010 se
decide retomar a construção da Usina de Angra 3, que em 2015 é paralisada por uma forte
retração na capacidade de pagar as contrapartidas dos compromissos financeiros.
Em 2018 a ELETRONUCLEAR, que vem desde 2016 se reestruturando com medidas
de forte Compliance e Governança Corporativa, tem demonstrado sinais de vitalidade e tem
sua estrutura enxugada e seu EBITDA multiplica-se por 10 em apenas 5 anos, enquanto seu
pessoal é enxugado em quase 50% até 2020. Numa proposta audaciosa, a ELETRONUCLEAR
consegue elaborar uma proposta de tarifa que dá um retorno de 11,6% ao negócio com
garantias de contrato de energia de base que torna-se atrativo para sua proposta de
viabilizar a construção de sua terceira usina, Angra 3. Esta modelagem seria em torno de
uma empresa com expertise em construção de usinas nucleares e com capital para
completar a obra. Os parceiros mais promissores e prováveis são os chineses (CNNC e
SNPTC) e russos (ROSATOM).

Plenário Ulisses Guimarães, 04 de setembro de 2020.

JOSÉ GUIMARÃES (PT/CE)
Líder da Minoria na Câmara dos Deputados
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MPV 998
00057

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998, DE 1º DE SETEMBRO DE 2020
Proíbe o pagamento de juros sobre o
capital próprio e a distribuição de
dividendos aos acionistas das empresas
beneficiadas
pelas
operações
financeiras de que trata o inciso XV, art.
13, da Lei 10.438, de 26 de abril de 2002,
durante a vigência da Medida provisória
950, de 8 de abril de 2020, até a
quitação do empréstimo.

EMENDA ADITIVA Nº ___________

Inclua-se o seguinte artigo onde couber:

"Art.

As empresas beneficiadas pelas operações financeiras de que trata o inciso

XV, art. 13, da Lei 10.438, de 26 de abril de 2002, durante a vigência da Medida provisória
950, de 8 de abril de 2020, ficam proibidas de pagar juros sobre o capital próprio e distribuir
dividendos aos acionistas até a quitação integral do empréstimo. “

Justificação:
Um dos efeitos da pandemia foi a redução no consumo da energia elétrica,
principalmente em decorrência da paralisação das atividades produtivas. Essa queda
inesperada do consumo também afetou sobremaneira as distribuidoras de energia, que
contratam antecipadamente, arcando com o risco da comercialização.
Em face dessa realidade, foram realizados empréstimos ao setor que são da ordem
de R$ 15 bilhões. A ANEEL estabeleceu a chamada ‘Conta-Covid’, com amparo legal na MP
950, com o objetivo “injetar liquidez no setor e amortecer aumento nas tarifas”. Conforme
consta na página da própria Agência, a ‘Conta-Covid’ é um empréstimo de um conjunto de
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bancos para preservar a situação financeira das empresas do setor. Com isso, “os aumentos
nas tarifas de energia serão diluídos ao longo de cinco anos”.
Ocorre que essa interpretação assume que todo o custo sobre a distribuição de
energia elétrica decorrente da pandemia será arcado pelos consumidores na conta de
energia elétrica em um prazo de 5 anos. A limitação do pagamento de dividendos pelas
distribuidoras beneficiadas pelos empréstimos da Conta COVID é instrumento para garantir
um mínimo de justiça para com o consumidor.
A proposta de limitação da distribuição de dividendos pelas distribuidoras visa evitar
que essas mesmas recebam os recursos da conta covid, fortaleçam seus caixas e enviem
lucros para seus acionistas na forma de dividendos, enquanto os consumidores arcam c om
uma tarifa ainda maior, em um momento de retração na renda das famílias, que já
apresentam aumento no endividamento do orçamento familiar.
Caso as distribuidoras venham a obter resultados positivos durante os cinco anos
destinados ao pagamento da dívida da conta covid, só poderá destinar a seus acionistas
dividendo após quitar seus empréstimos, o que garantiria a redução do impacto na conta
de luz dos consumidores. Não faz sentido o consumidor pagar por um empréstimo
enquanto a distribuidora destina lucros a seus acionistas.

Plenário Ulisses Guimarães, 04 de setembro de 2020.

JOSÉ GUIMARÃES (PT/CE)
Líder da Minoria na Câmara dos Deputados
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MPV 998
00058

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998, DE 1º DE SETEMBRO DE 2020
Trata da aplicação de recursos em
projetos
de
pesquisa
e
desenvolvimento
e
eficiência
energética.

EMENDA MODIFICATIVA Nº ___________

Dê-se ao § 1°, do art. 5º-B, da Lei 9.991, de 24 de julho de 2000, introduzido pelo
art. 1º da MP 998/2020, a seguinte redação:
"Art. 5º-B ....
§ 1º A aplicação dos recursos de que tratam o caput em projetos de
pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética, excetuando-se os
relativos ao § 3º do art. 4º, observará o limite máximo de setenta por
cento do valor total disponível.
................“
Justificação:
A presente emenda pretende alterar a redação dada pela MP ao novo art. 5º-B
introduzido na Lei 9991/2000, especificamente para excluir do §1º os recursos referentes
ao § 3º do art. 4º, evitando a perda abrupta de 30% dos recursos aportados , via Lei
9.991/2000, ao Cepel, evitando a inviabilização da instituição, sem prejuízo dos objetivos
propostos pela MP 998/2020.
É bem sabido que o desenvolvimento tecnológico é essencial para o aumento da
eficiência e para a redução de custos, em qualquer área. No Setor Elétrico, que é um setor
de base tecnológica, isso é facilmente verificado.
A operação interligada, por exemplo, gera uma economia de cerca de 22% quando
comparada a uma alternativa não interligada, viabilizando o uso ótimo e múltiplo dos
recursos hídricos, proporcionando segurança elétrica e energética, e ao mesmo tempo
minimizando os impactos ambientais e os custos de geração e operação.
Entretanto, tal operação interligada foi possível graças ao desenvolvimento pelo
Cepel de um conjunto de ferramentas computacionais que desempenham um papel
fundamental no planejamento e operação do Sistema Interligado Nacional. Isto dificilmente
seria possível com o uso de ferramentas similares, desenvolvidas no exterior, pois estas não
consideram as adaptações necessárias ao tratamento das particularidades únicas do
Sistema Interligado Nacional.
Para atender necessidades do setor elétrico brasleiro, em 1974, foi criado o Centro
de Pesquisas de Energia Elétrica - Cepel, por iniciativa do Ministério de Minas e Energia
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(MME). A iniciativa estava alinhada com a visão estratégica de um país em “busca de
soluções para o problema crucial de criar as bases de um processo de desenvolvimento
tecnológico capaz de adquirir, progressivamente, força criadora e energia suficiente para
atingir e manter relativa autonomia”, nas palavras do titular do MME na época, o Ministro
Antônio Dias Leite Jr. Ao longo da sua história, o Cepel se destacou pela capacidade de
transformar ciência em produtos largamente utilizados pelo setor, com grande importância
estratégica, e que influenciaram e foram influenciados pela evolução do Sistema Interligado
Nacional.
As atividades de pesquisa e desenvolvimento ganharam um fôlego adicional no
Brasil com a Lei 9991/2000, que criou o Programa de P&D ANEEL. Esse programa busca
alocar recursos humanos e financeiros em projetos que demonstrem a originalidade,
aplicabilidade, relevância e a viabilidade econômica de produtos e serviços, nos processos
e usos finais de energia. Seu objetivo é promover a cultura da inovação, estimulando a
pesquisa e o desenvolvimento no setor elétrico brasileiro, aperfeiçoando tecnologias
existentes, criando novos equipamentos e aprimorando a prestação de serviços que
contribuam para a segurança do fornecimento de energia elétrica, a modicidade tarifária, a
diminuição do impacto ambiental do setor e da dependência tecnológica do país. Centenas
de equipes de pesquisadores foram formadas, startups e pequenas empresas se
desenvolveram, laboratórios foram implantados e instituições de pesquisa se fortaleceram.
Quanto ao Cepel, a MP 998/2020, na forma em que se encontra, provocará danos
irreversíveis ao único centro de pesquisas de energia elétrica de caráter nacional, o maior
do gênero na América do Sul. Mais de 40% dos recursos do Cepel são oriundos desta fonte
de P&D. Em valores atuais, a redução em 30% desses recursos significará uma perda da
ordem de 30 milhões de reais por ano para o Cepel. Esse valor é relativamente pouco frente
ao montante de recursos de P&D ANEEL acumulados e ainda não utilizados (de 4 a 5 bilhões
de reais) e a economia esperada pelo governo federal, também da ordem de bilhões de
reais.

Plenário Ulisses Guimarães, 04 de setembro de 2020.

JOSÉ GUIMARÃES (PT/CE)
Líder da Minoria na Câmara dos Deputados
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MPV 998
00059

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998, DE 1º DE SETEMBRO DE 2020
Proíbe a solicitação de Revisão Tarifária
Extraordinária
pelas
empresas
beneficiadas
pelas
operações
financeiras de que trata o inciso XV, art.
13, da Lei 10.438, de 26 de abril de 2002,
durante a vigência da Medida provisória
950, de 8 de abril de 2020

EMENDA ADITIVA Nº ___________
Inclua-se o seguinte artigo onde couber:
"Art.

As empresas beneficiadas pelas operações financeiras de que trata o inciso

XV, art. 13, da Lei 10.438, de 26 de abril de 2002, durante a vigência da Medida provisória
950, de 8 de abril de 2020, não poderão solicitar Revisão Tarifária Extraordinária alegando
desequilíbrio Econômico-Financeiro decorrente da pandemia provocada pela Covid-19, até
31 de dezembro de 2025.“

Justificação:
Assim como a Medida Provisória nº 950, de 8 de abril de 2020, a Medida Provisória
nº 998, de 1º de setembro de 2020, trata de media emergencial que visa mitigar os efeitos
econômicos da Pandemia de Covid-19 sobre as tarifas de energia elétrica e visa melhorias
setoriais em atividades de prestação de serviços de energia elétrica.
As distribuidoras se beneficiam amplamente de tais medidas, principalmente
porque ambas impactam positivamente na redução da inadimplência causada pela
Pandemia, grande responsável pela redução de receita das concessionárias.
Uma porque estabelece o prazo de cinco anos para os consumidores quitarem o
empréstimo decorrente da Conta Covid através da tarifa, cujo o objetivo foi o de aliviar o
caixa das distribuidoras de energia elétrica impactado pela queda de mercado e do
aumento de inadimplência causados pela Pandemia. Essa conta foi criada pela MP 950/20
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e viabilizou um empréstimo de R$ 15,3 bilhões para as distribuidoras de energia afetadas
pela queda de receita em decorrência da pandemia. O empréstimo foi tomado pelas
distribuidoras junto a 16 bancos e será bancado pelo consumidor até 2025, através de um
encargo adicional inserido na CDE. O empréstimo de R$ 14,3 bilhões bilhões terá período
de carência 11 meses, com a primeira parcela prevista para 15 de junho de 2021 e a última
em 15 de dezembro de 2025. A Aneel calcula que sem os recursos da operação financeira o
impacto médio do repasse de custos às tarifas esse ano seria em torno de 12,6%. Com o
empréstimo, o efeito tarifário será atenuado, chegando a um valor médio de 2,9%.
Já a Medida Provisória ora proposta busca destinar recursos à CDE com vistas a
reduzir a obrigação dos consumidores, de recolhimento de quotas a essa Conta, durante o
período em que estarão pagando pela amortização da CONTA-COVID, na proporção do que
se beneficiaram dos recursos arrecadados nas operações de crédito. Para tanto, propõe-se
como principal instrumento a destinação, neste período, de parcela dos recursos de
investimentos em pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética do setor elétrico, não
aplicada em projetos, para compor fonte de receita da CDE. A transferência dos recursos
não utilizados de P&D e eficiência energética para a CDE pretendido pela MP 998/2020,
reduzirá o tamanho desse encargo a ser cobrado na tarifa dos consumidores de energia.
De acordo com cálculos da Agência Nacional de Energia Elétrica, a medida, se
aprovada como foi apresentada, representará um amortecimento de 0,8% nos reajustes
tarifários do segmento de distribuição. Esse impacto decorre da redução do valor a ser
repassado aos consumidores pela conta covid. Dos R$ 14,3 bilhões a MP pode viabilizar
cerca de R$ 6,9 bilhões de outras fontes de recursos que representam algo próximo a 48,2%
do financiamento para auxílio às distribuidoras.
Diante das duas medidas adotadas que visam socorrer as distribuidoras, nada mais
coerente e justo estabelecer contrapartida das concessionárias de energia elétrica, com o
objetivo de não punir e sacrificar ainda mais o consumidor com eventuais aumentos na
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tarifa decorrentes da Revisão Tarifária Extraordinária, prerrogativa concedida às
concessionárias de energia elétrica brasileiras.

Plenário Ulisses Guimarães, 04 de setembro de 2020.

JOSÉ GUIMARÃES (PT/CE)
Líder da Minoria na Câmara dos Deputados
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CONGRESSO NACIONAL

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
COMISSÃO MISTA DESTINADA A APRECIAR A MEDIDA
PROVISÓRIA Nº 998, DE 1 DE SETEMBRO DE 2020

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998 de 1 de setembro de 2020
DATA APRESENTAÇÃO: 04/09/20

AUTOR: Deputado PEDRO LUPION

Supressiva 2.  Substitutiva 3.  Modificativa 4 Aditiva 5.  Substitutivo global
EMENDA Nº
Acrescente-se, onde couber à Medida Provisória no 998, de 1º de setembro de 2020, o
§ 3º ao art. 3º-A da Lei nº 10.848/2004, com a seguinte redação:

§ 3º Na contratação de novos empreendimentos para aquisição de reserva
de capacidade, deverão ser considerados, conforme regulamentação, os
atributos ambientais, técnicos e físicos dos empreendimentos habilitados no
certame, tais como:
I - confiabilidade;
II – velocidade de respostas às decisões de despacho;
III – contribuição para redução das perdas de energia elétrica;
IV – economicidade proporcionada ao sistema de transmissão ou de
distribuição necessário ao escoamento da energia elétrica gerada;
V – capacidade de atendimento à demanda de energia elétrica nos momentos
de maior consumo; e
VI – capacidade de regulação de tensão e de frequência.
VII – reconhecimento dos atributos eletroenergéticos inerentes à fonte de
geração;
VIII – valor da reversibilidade da outorga ou concessão, que deverá ser
calculado com base na média das últimas licitações de outorgas revertidas e
relicitadas, atualizadas pelo custo de capital estabelecido pela ANEEL para a
fonte de geração objeto da reversão.
IX – benefícios ambientais;

JUSTIFICATIVA:
Deixar ao livre arbítrio do regulamento estabelecer tais princípios coloca em
cheque os princípios que devem nortear o regulamento, o que culmina em insegurança jurídica
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para toda à sociedade quanto a definição dos atributos técnicos e físicos para a
contratação de energia de lastro geração.
O desenho legislativo inicialmente planejado encontra-se em conformidade com
todos os princípios definidos para a correta alocação de custos na contratação de energia lastro,
cuja motivação foi assim declinada na proposta originária da CP nº 33: “O §7º lista, de forma
exemplificativa, atributos a serem considerados na contratação do lastro, de maneira a
valorar adequadamente a contribuição dos empreendimentos a serem contratados. ”
Apesar de se tratar de lista exemplificativa, são itens essenciais para a contratação de energia
lastro, de modo que a sua supressão poderá ensejar prejuízos na contratação de energia lastro
caso todos os itens não sejam observados, em prejuízo de todos os consumidores.
O inciso VII, por sua vez, tem como pressuposto garantir o reconhecimento do
benefício de usinas de geração, em especial as usinas hidrelétricas despachadas
centralizadamente pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS, na situações em que o
Operador emite despacho ao gerador para não gerar, em benefício do sistema eletroenergétic o
(confiabilidade e estabilidade), especialmente na situação de ajuste único do GSF (generation
scalling fator) abaixo da garantia física da usina e elevado valor do Preço da Liquidações das
Diferenças – PLD, o que resulta em um prejuízo injusto ao gerador hidrelétrico, já que tinha como
gerar energia para assim mitigar ou afastar tais prejuízos, mas que, por uma decisão do
Operador, foi obrigada a suportar injustamente um prejuízo que não seria propriamente seu.
O inciso VIII, tem como pressuposto garantir que a sociedade brasileira continue
auferindo os enormes benefícios que a reversibilidade das hidrelétricas de pequeno e de
grande porte oferecem e que renderam, somente nos últimos 5 anos, mais de R$29 bilhões
aos cofres públicos com a re-licitação das concessões e autorizações por mais 30 anos, além
do benefício de terem sido renovadas pela menor tarifa média que o setor elétrico dispõe.
Importante ressaltar que esta receita é recorrente, ou seja, a cada 30 anos, a sociedade brasileira
vai re-licitar novamente estas usinas e auferir novamente esta receita.
O não reconhecimento do valor deste benefício é profundamente injusto, cria
uma desvantagem artificial contra a fonte hidrelétrica (única sujeita a este enorme ônus de ter
que transferir gratuitamente para a sociedade a usina que construiu com recursos próprios e
muito sacrifício), inibe a construção de novas hidrelétricas e consequentemente priva a
sociedade brasileira da oportunidade de se beneficiar das enormes receitas com a reversibilidade
desta energia limpa, renovável, de altíssima qualidade , que oferece a solução mais barata
e ecológica para a necessidade inevitável de se estocar energia e que dura mais de um
século (existem centenas de hidrelétricas no Brasil e no mundo operando há mais de 100 anos).
Não podemos migrar para um modelo de mercado antes de corrigir este
tratamento profundamente injusto e anti-isonômico. Só há três maneiras de fazê-lo:
1) Valorar a reversibilidade das hidrelétricas (PCHs e UHEs) e incorporar
este valor no lastro conforme proposto nesta emenda;
2) Estender em lei a reversibilidade, de forma isonômica, a todas as fontes
de energia;
3) Eliminar a reversibilidade das hidrelétricas, através da definição em lei,
de renovações automáticas nas mesmas condições da outorga original e com cobrança de
custos não superiores aos cobrados de outras fontes. O setor hidrelétrico entende que a
reversibilidade tem valor e que este valor já ficou comprovado com casos reais. Mas se o
entendimento for de que não há valor na reversão, é preciso ser coerente e eliminar e
exigência da reversibilidade .
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Entendemos que a proposta 1) acima é a que traz maiores benefícios para a
sociedade brasileira, ao mesmo tempo em que trata de forma justa todas as partes, não prejudic a
nenhuma outra fonte e retira este ônus que desestimula o investimento nas tão necessárias
novas hidrelétricas.
Mas podemos também discutir a possibilidade de optar por uma das outras duas
alternativas, caso sejam entendidas como mais adequadas. Só entendemos que, especialmente
neste momento em que o Brasil precisa desesperadamente recuperar os empregos
perdidos e socorrer as micros, pequenas e médias empresas, profundamente
prejudicadas pela pandemia , o Congresso Nacional não pode deixar de corrigir este problema
que está prejudicando a sociedade brasileira, o meio ambiente, os micros, pequenos e médios
empreendedores de PCHs, os de UHEs e toda a cadeia 100% nacional do setor hidrelétrico,
amplamente reconhecido como detentor de uma das melhores tecnologias e “know-how” do
muno na área, que tanto orgulha a engenharia nacional.
Importante ressaltar que a redução da participação das hidrelétricas e o grande
aumento na participação das térmicas fósseis dos últimos 20 anos, causou enormes prejuízos
ambientais, ao contrário do que se tenta vender a sociedade brasileira. Neste período, as
emissões de gases efeito estufa do setor elétrico tiveram um aumento astronômico de até 700%,
a poluição atmosférica, a produção de resíduos tóxicos e descarte de poluentes químicos e
petroquímicos aumentou e, se não construirmos novos reservatórios, teremos que instalar
baterias convencionais e arcar com todos os problemas ambientais inerentes ao descarte e
reciclagem das mesmas, sem contar com o custo monetário infinitamente maior.
Pro tudo isto, é essencial eliminarmos os entraves injustos e desbalanceados
que estão quase que inviabilizando a construção de novas hidrelétricas e valorar adequadament e
os benefícios e atributos de cada fonte de energia.
Entendemos que esta emenda reinsere no PL texto constante da CP33, que
deveria ter sido mantido, uma vez que estabelecia critérios justos , claros e adequados para o
cálculo do lastro de cada fonte de energia elétrica, e propõe uma solução justa e equilibrada para
valorar a reversibilidade das hidrelétricas, evitando que a sociedade brasileira perca este
benefício, tudo isto sem prejudicar nenhuma fonte, e que por isto, merece ser aprovada.

Sala da Comissão, em

de

de 2020.
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EMENDA Nº

Acrescente-se, onde couber à Medida Provisória no 998, de 1º de setembro de 2020:
Art. 1- Inclua-se o § 5º-A ao art. 2º da Lei nº 10.8484/2004,

§ 5º-A Nos processos licitatórios a que se refere o § 5º desse artigo, o
Ministério de Minas e Energia deverá considerar os benefícios ambientais dos
empreendimentos com baixa emissão de carbono, conteúdo nacional e seus
efeitos multiplicadores de desenvolvimento, renúncia fiscal, custos
associados à transmissão da energia, e à intermitência dos
empreendimentos, para fins de atribuição de alocação adequada dos custos
aos consumidores, conforme diretrizes fixadas pelo Ministério de Minas e
Energia.

Art. 2 – Inclua-se o § 8º ao art. 3º da Lei nº 10.848/2004:

§ 8º Deverá ser criado lastro para sustentabilidade, denominado lastro verde,
condizente a 40% (quarenta por cento) do total da expansão da geração
anual, devendo ser a partir das fontes eólica, solar, hidrelétricas e bio-energia
(aqui definida como biomassa, biogás e resíduos sólidos urbanos).
(i)

A divisão do lastro verde de que trata o § 8º, deverá seguir
critérios que busquem a descarbonização equilibrada, segundo
os atributos ambientais, elétricos e físicos que cada fonte pode
oferecer, respeitada a alocação mínima de 20% dos 40% para
cada uma das quatro fontes discriminadas neste § 8º.

(ii)

Os critérios de contratação mencionados no ítem (i) acima e a
Garantia Física dos empreendimentos serão definidos por meio
de regulamento a ser editado pelo Ministério de Minas e Energia.
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o § 5º-A:
A sociedade brasileira já definiu seu firme propósito em tomar o caminho da
energia sustentável, evitando as emissões de Gases Efeito Estufa (GEE) e demais problemas
ambientais das fontes não renováveis. A expansão da geração de energia elétrica priorizará as
fontes limpas e renováveis, tais como hidrelétrica, eólica, solar e bioenergia (biomassa, biogás e
resíduo sólido urbano), preferencialmente as capazes de oferecer lastro de sustentabilidade e
redução de gases de efeito estufa, adaptando-se à demanda, dando confiabilidade e
minimizando a volatilidade. Neste sentido, será criado o chamado “lastro-verde”, formado, a
cada ano, a partir da contratação anual obrigatória de um montante mínimo de energia limpa
e/ou renovável igual a 40% da garantia física do total de novas usinas. Os custos da contratação
do lastro verde serão divididos por todos os consumidores proporcionalmente ao seu consumo.
A continuidade da fonte está atrelada à continuidade da produção, e a
obrigatoriedade de um mínimo de 40% de fontes limpas e renováveis compensando possíveis
novas térmicas. Pelo PDE 2029, estima-se a necessidade de aproximadamente 6 GW anuais –
reduzidos, em nossos cálculos, a 4 ou 5 GW anuais no cenário pós -Covid. O lastro verde seria
então composto por 1.6 a 2 GW anuais, divididos entre as quatro fontes (400-600 MW para cada
uma).
Vale notar que não há impedimentos para que outras renováveis participem dos
mecanismos clássicos de contratação (mercado livre, leilões regulados) em complementação ao
lastro verde obrigatório.
A garantia física destes empreendimentos será calculada como a geração média
que seria produzida durante o histórico disponível para cada empreendimento – respeitado um
histórico mínimo de cinco anos. Este cálculo será refeito a cada 5 anos, incorporando as novas
observações de produção.
Estas usinas não serão usadas para lastro de suprimento, mas de
sustentabilidade. Seu efeito será sentido a longo prazo, pela emissão média evitada. Por isso,
não faria sentido seguir o conceito das grandes hidroelétricas – tomar a garantia física para o
cenário crítico. O ajuste da garantia física deverá refletir o ajuste da produção histórica,
acomodando mudanças climáticas.

Sala da Comissão, em

de

de 2020.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 43CC762100388024.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.089483/2020-15

10 Setembro 2020

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

Quinta-feira

153

MPV 998
00062

CONGRESSO NACIONAL

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
COMISSÃO MISTA DESTINADA A APRECIAR A MEDIDA
PROVISÓRIA Nº 998, DE 1 DE SETEMBRO DE 2020

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998 de 1 de setembro de 2020
DATA APRESENTAÇÃO: 04/09/20

AUTOR: Deputado PEDRO LUPION

Supressiva 2.  Substitutiva 3.  Modificativa 4 Aditiva 5.  Substitutivo global
EMENDA Nº

Acrescente-se, onde couber à Medida Provisória no 998, de 1º de setembro de 2020:

Art. X O art. 13, inciso VI, e §§ 10 e 11 da Lei nº 10.438/2002, passa a vigorar com a
seguinte redação:
Art.
13
................................................................................................................
.......
................................................................................................................
.......
VI - promover a participação equitativa e equilibrada da energia
produzida a partir de pequenas centrais hidrelétricas;
................................................................................................................
.......
§ 11. A Empresa de Pesquisa Energética – EPE deverá elaborar,
anualmente, pelo período de 10 (dez) anos, estudos para quantificar e
qualificar todos os benefícios, incentivos, subsídios, exonerações ou
reduções de alíquotas de tributos e contribuições sociais, que
beneficiaram a importação, fabricação, instalação, comercialização de
equipamentos, comercialização da energia elétrica gerada e na
construção, inerentes às usinas limpas e renováveis, desde o ano de
2010, cabendo ao Ministério de Minas e Energia – MME editar o
regulamento, criar e implementar, no prazo de 06 (seis) meses, a contar
da entrada em vigor deste parágrafo, política de compensação por meio
dos recursos da CDE, e/ou leilões exclusivos ou outras políticas que
venham restabelecer a isonomia entre as fontes de geração limpa e/ou
renovável, quanto aos incentivos que foram conferidos a determinad as
fontes renováveis e cujo resultado levou a uma maior participação
destas fontes na matriz energética em detrimento de outras.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 43CC762100388024.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.089483/2020-15

154

Quinta-feira

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

10 Setembro 2020

CONGRESSO NACIONAL
§11 -Os recursos da CDE para a finalidade prevista no parágrafo
anterior, serão limitados a 10% (dez por cento) do recolhimento anual
da CDE para as pequenas centrais hidrelétricas.

JUSTIFICATIVA:
A participação das fontes eólicas e solares é desejável, mas isso deve ocorrer em
equilíbrio e permitir que outras fontes, como as Pequenas Centrais Hidrelétricas – PCHs,
tenham ainda incentivos para garantir a sua participação, principalmente pelo fato de
que 100% dos equipamentos e serviços são de origem nacional e propiciam resultado
positivo na balança comercial, ao passo que usinas solares, eólicas e biomassa utilizam
diversos componentes importados e, na grande maioria dos casos, sem transferência de
tecnologia.

A tabela abaixo apresenta uma abertura dos valores anuais dos encargos da Conta de
Desenvolvimento Energético (CDE), por tipo de encargo, somada ao valor anual das
renúncias fiscais do REPETRO (Regime Especial de Importação e Exportação de Bens
Destinados à Pesquisa e Lavra de Petróleo e Gás), conforme informado ao Congresso
Nacional pelo ex-Ministro da Fazenda, Eduardo Guardia (estudos dos partidos de
oposição ao governo de então calcularam valores mais de 80% superiores a estes aqui
apresentados):

PRINCIPAIS SUBSÍDIOS/RENÚNCIAS FISCAIS DO SETOR (R$ MILHÕES)
DESPESAS
REPETRO
CCC - Sistemas Isolados
Subvenção do Carvão Mineral Nacional
SUB-TOTAL
Descontos Tarifários na Distribuição
Tarifa Social Baixa Renda
Universalizaçao - PlpT
Descontos Tarifários na Transmissão
Subvenção Cooper. Eletrificação Rural
CAFT CCEE
Restos a Pagar
Reserva Técnica
TOTAL

2019
18.000
6.310
690
25.000

% Total
47,11%
16,51%
1,81%
65,43%

2020 (E)
18.000
7.586
645
26.231

% Total
44,49%
18,75%
1,59%
64,84%

8.528
2.380
1.078
914
297
11
0

22,32%
6,23%
2,82%
2,39%
0,78%
0,03%
0,00%
0,00%
165,43%

8.417
2.618
1.142
855
339
25
327
500
66.685

20,81%
6,47%
2,82%
2,11%
0,84%
0,06%
0,81%
1,24%
164,84%

63.208

Ao contrário da percepção geral que se passa na maioria das matérias jornalísticas, as
fontes fósseis têm tido tratamento tributário muito mais favorável que as renováveis,
tendo recebido muito mais incentivos, subsídios, isenções fiscais e programas de apoio.
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Em 2019, as fósseis ficaram com mais de 65% dos incentivos combinados da CDE e
REPETRO, enquanto as renováveis ficaram com apenas 24,71% do total.
Não conseguimos a abertura dos 24,71% do desconto do fio, concedido a cada uma das
renováveis (tanto a ANEEL como CCEE informaram que não há banco de dados com esta
abertura), mas acreditamos que tenha sido proporcional a capacidade instalada de cada
fonte. Caso esta premissa esteja correta, os 24,71% se distribuiriam da seguinte forma:
39,4% para as eólicas, 38,1% para a biomassa, 15,2% para as pequenas hidrelétricas e
7,3% para as solares.
De acordo com o orçamento de 2020, as fósseis ficarão com mais 64,84% do total
enquanto as renováveis terão seus incentivos reduzidos para apenas 22,92%.
A Extinção dos descontos nas tarifas TUSD e TUST da CDE para as PCHs irá causar
distorções de mercado, podendo levar a não implementação do montante de PCHs
inventariadas e a inventariar, e por outro lado a contratação excessiva de usinas eólicas
e solares e, consequentemente, a contratação de usinas fósseis para complementar a
geração da elevada intermitência destas fontes.

Esse certamente não é o objetivo de uma política pública que visa a redução de preços,
a descarbonização da economia e o incentivo à indústria nacional e, ainda, com isenção
de impostos de importação.

As PCHs têm sido historicamente preteridas por outras fontes, como eólicas e solares,
que detém subsídios e exoneração de tributos e encargos sociais, e cuja contratação
tem sido apenas pelo preço, sem considerar os reais atributos que tais fontes trazem
para o sistema elétrico. Como se sabe, as fontes eólicas e solares são intermitentes, com
baixo fator de capacidade (42% e 25%, respectivamente), sendo que para cada 3 MW
de potência instalada adicionada ao sistema elétrico, são necessários 1 MW para
compensar a intermitência, e tal compensação se dá majoritariamente pela via de usinas
termoelétricas, a elevados custos.
Apesar de não consumirem uma gota de água sequer para gerar energia (apenas
aproveitam a força da passagem da água por suas turbinas e a devolvem mais limpa e
oxigenada que a receberam), as pequenas hidrelétricas estão sujeitas a dois tributos
diferentes pelo simples uso da força da água: (i) o CFURH (Compensação Financeira
pelo Uso dos Recursos Hídricos) no valor aproximado de 7% e (ii) UBP (Uso do Bem
Público), que incidem na renovação das concessões das pequenas hidrelétricas.
Veja por exemplo o seguinte quadro comparativo:
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As fontes eólicas e biomassa receberam diversos subsídios e chegaram à participação
aproximada de 9% cada uma na matriz elétrica, e cujos descontos e subsídios irão
perdurar por até 30 (trinta) anos até suas respectivas autorizações findarem, enquanto, no
mesmo período, as PCHs não cresceram nem 2%. Verifica-se haver nítida distorção de
mercado ao pretender extinguir os subsídios da CDE de maneira tão abrupta para fontes
tão importantes para a matriz elétrica, e que ainda não chegaram a sua maturação de
participação na matriz elétrica. As PCHs são as fontes com a menor pegada de carbono,
detém elevado fator de capacidade (60 a 65%) quando comparada com as fontes eólica,
biomassa e solar, algumas possuem a capacidade de reservar água, funcionando como
uma espécie de bateria de zero custo e baixo impacto ambiental.
Nossa matriz hidrelétrica foi (e ainda é) motivo de admiração para muitos países.
Enquanto somos detentores do maior potencial hidrelétrico inexplorado do mundo, o
setor sofre difamações indevidas e conta apenas com aproximadamente 1.360 usinas,
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enquanto a Alemanha, que não tem nem 5% do nosso potencial hidrelétrico, tem mais
de 7.300 hidrelétricas em operação e a China mais de 47.700 (sem contar outros 40.300
reservatórios construídos para outros fins).

Também do ponto de vista ambiental, as hidrelétricas oferecem inúmeras vantagens
sobre as outras alternativas energéticas. Tem a menor “pegada de carbono” do setor
elétrico (dados do IPCC-ONU): 4g/tCO2eq comparado a 12g/tCO2eq das eólicas (o
triplo), 48g/tCO2eq das solares (12x mais), 469g/tCO2eq do gás natural (117x mais),
840g/tCO2eq óleo combustível (210x mais) e 1,001g/tCO2eq do carvão (250x mais).
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As PCHs oferecem a solução mais barata, mais limpa e de maior vida útil para a
necessidade inevitável de se estocar energia primária, na forma de água em seus
reservatórios. Tem a grande maioria de seus impactos ambientais iniciais revertidos, de
2 a 5 anos após sua construção, são a única fonte obrigada por lei a criar e manter APPs
(Áreas de Proteção Permanente) e são a única fonte com duração comprovada de mais
de um século. Não há fonte de energia mais renovável nem mais economicamente
eficiente, do que uma que dura mais de um século, não emite resíduos e tem o menor
custo de operação e manutenção do setor elétrico.

São também a única fonte obrigada por lei a reverter suas usinas para a União após uma
primeira renovação. Somente nos últimos anos, o governo arrecadou R$ 29 bilhões com
a renovação por 30 anos da outorga de hidrelétricas revertidas, mesmo determinando
que as usinas vendessem sua energia a preços entre R$ 20 e R$ 120/MWh (valores
irrisórios comparados aos preços atuais de R$ 320/MWh do Mercado Livre). Esta receita
é recorrente. A cada 30 anos, a outorga das hidrelétricas retornará para o governo que
fará novo leilão e arrecadará novamente valores substanciais, além de baratear o custo
da energia gerada.
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Sala da Comissão, em

de

de 2020.
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EMENDA Nº
Acrescente-se, onde couber à Medida Provisória no 998, de 1º de setembro de 2020:
Art. X – Inclua-se o inciso IV, do art. 26, § 1º-C, da Lei nº 9.427/96:
IV – para novos empreendimentos de geração hidrelétricos com potência
instalada de até 30MW, os descontos serão mantidos em 50% (cinquenta por
cento) por 05 (cinco anos) adicionais, e em 25% (vinte e cinco por cento) por
outros 05 (cinco) anos, contados à partir da entrada em vigor deste parágrafo.
V – os descontos de que trata o artigo IV supra serão válidos enquanto os
respectivos empreendimentos se mantiverem em operação, não podendo no
entanto ser transferidos a terceiros.

JUSTIFICATIVA:
Somos todos favoráveis à uma matriz cada vez mais renovável. Os países mais
desenvolvidos do mundo têm aprovado legislações restringindo fortemente as emissões de
Gases de Efeito Estufa (GEE), muitos deles proibindo a queima de combustíveis fósseis a partir
2030, 2035 e datas similares.
A introdução das fontes eólicas e solares na matriz é desejável e pode contribuir
para a redução das emissões de GEE, mas apenas se sua intermitência horária for coberta pela
energia elétrica limpa e renovável das hidrelétricas, que tem a menor “pegada de carbono” de
todas as fontes de energia elétrica, inclusive as renováveis, apenas 4g/kWh equivalent e),
segundo a ONU.
Introduzir o carro elétrico e abastecê-lo, mesmo que parcialmente, com energia
fóssil, apenas mudaria o local de emissão dos GEE, ao invés de evitá-la. Equivaleria a varrer a
sala e jogar o lixo na cozinha.
Importante ressaltar que, segundo dados da SEEG (Sistema de Estimativas de
Emissões de Gases Efeito Estufa), as emissões de GEE do Setor Elétrico Brasileiro explodiu
700% nas últimas décadas (1999 a 2014), apesar do forte crescimento da participação das
eólicas e solares na matriz.
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Para se ter uma melhor idéia do quanto este número é desastroso, basta lembrar
que o IPCC-ONU (Painel Internacional de Mudanças Climáticas da ONU) afirma que o
aquecimento global está ocorrendo em função de um aumento de apenas 40% nas emissões de
GEE no planeta nos últimos 200 anos. O SEB aumentou suas emissões em 700% em apena s
15 anos.
O motivo para este aumento astronômico foi a profunda redução na participação
das hidrelétricas na matriz (de 83% em 1998 para 63% em 2020) e o grande aumento na
participação das térmicas (de 14% para 25%), que tem sido usadas, também para cobri r a
intermitência das eólicas e solares.
A redução da participação das hidrelétricas na matriz tem sido causada
principalmente pelos seguintes fatores: (i) uma política ambiental equivocada, fortement e
influenciada por pressões de grupos ideológicos que demonizam as hidrelétricas e seus
reservatórios (absolutamente essenciais para a sobrevivência e dignidade humanas), ao mesmo
tempo em que não combatem os impactos ambientais infinitamente maiores da indústria dos
combustíveis fósseis, (ii) uma política tributária que taxa pesadamente as hidrelétricas enquant o
subsidia pesadamente outras fontes (inclusive e principalmente as fósseis) e (iii) regras
perversas, que transferem para as hidrelétricas, diversos riscos, custos e responsabilidades que
não lhes dizem respeito, inclusive o de resolver problemas técnicos e econômicos de fontes
concorrentes.
No debate atual, quando se fala em reduzir subsídios, o debate parece estar
focado exclusivamente na eliminação do desconto do fio das hidrelétricas e demais renováve is ,
o que é profundamente injusto e não reflete a realidade dos incentivos, subsídios e privilégios
profundamente desbalanceados do SEB.
Não se fala no REPETRO (renúncia fiscal de mais de R$360 bilhões para
indústria do petróleo e gás – R$18 bilhões/ano até 2040), da CCC (subsidio anual de mais de
R$7 bilhões/ano para os combustíveis fósseis das termoelétricas), do subsidio ao carvão mineral
de mais de R$600 milhões/ano, das isenções de imposto de importação, IPI, ICMS para a cadeia
produtiva das eólicas e solares, do RENOVABIO da biomassa, do GÁS PARA CRESCER e de
tantos outros subsídios, incentivos e privilégios.
É preciso urgentemente, reverter esta política implantada no passado, mas ainda
em vigor, que incentiva e subsidia o fóssil em detrimento do renovável, o importado em
detrimento do nacional, o grande em detrimento do pequeno. A grande maioria dos países
desenvolvidos do mundo faz exatamente o contrário e tem tido muito sucesso no seu
desenvolvimento e bem-estar.
No caso das PCHs especificamente, o desconto de 50% nas tarifas de conexão,
foi criado para refletir o fato de que a grande maioria das hidrelétricas constrói suas próprias
linhas de conexão até a rede da distribuidora, doa a linha pronta à distribuidora, e portanto utiliza
apenas parte do sistema de distribuição e nada da rede de transmissão. O número de 50% foi
estimado pelas autoridades de então. Acreditamos que as PCHs utilizam menos que os 50% que
pagam, mas nunca reclamaram disto.
Outro ponto importante a destacar, é que, no caso das PCHs, o desconto de
50% é limitado apenas às PCHs com até 30MW, enquanto no caso de eólicas, solares, biomassa
e co-geração qualificada é, inexplicavelmente e injustamente, estendida para usinas de até
300MW (10x maiores que as PCHs).
A presente emenda visa reestabelecer um critério mais justo de distribuição do
desconto do fio a fim de, ao final do processo, as fontes que foram mais beneficiadas, tenham
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uma redução mais rápida e as que foram preteridas tenham uma redução em um período mais
longo.
Além do desconto do fio, as PCHs têm sido historicamente preteridas por outras
fontes, como eólicas e solares, que detém subsídios e exoneração de tributos, e cuja contratação
tem sido apenas pelo preço, sem considerar os reais custos que tais fontes trazem para o si stema
elétrico.
Como se sabe, as fontes eólicas e solares são intermitentes, com baixo fator de
capacidade (42% e 25%, respectivamente), sendo que para cada 3 MW de potência instalada
adicionada ao sistema elétrico, são necessários 1 MW para compensar a i ntermitência, e tal
compensação se dá majoritariamente pela via de usinas termoelétricas, a elevados custos e
emissões de GEE.
Apesar de não consumirem uma gota de água sequer para gerar energia
(apenas aproveitam a força da passagem da água por suas turbinas e a devolvem mais limpa e
oxigenada que a receberam), as pequenas hidrelétricas estão sujeitas, à partir da renovação de
suas outorgas, a dois tributos diferentes pelo simples uso da força da água: (i) o CFURH
(Compensação Financeira pelo Uso dos Recursos Hídricos) no valor aproximado de 7% e (ii)
UBP (Uso do Bem Público), que incidem na renovação das concessões das pequenas
hidrelétricas.
Na tributação das cadeias produtivas, as pequenas hidrelétricas também são
extremamente prejudicadas.
Veja por exemplo o seguinte quadro comparativo:
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De acordo com o quadro acima, a cadeia produtiva 100% nacional das
hidrelétricas paga uma carga tributária de 32,5% na aquisição dos insumos vis -`a-vis 9,25% das
eólicas e solares com conteúdo importado elevado e, no momento em que vendem os
equipamentos finais para as usinas, pagam mais 18,05% vis -`a-vis 9,25% das eólicas e solares.
Não defendemos retirar nenhum benefício das cadeias produtivas das eólicas e
solares, nem de quem quer que seja, apenas estender os mesmos benefícios das solares,
eólicas, do REPETRO, GAS PARA CRESCER, RENOVABIO, etc. para às hidrelétricas.
A fonte eólica recebeu desconto nas tarifas de uso dos sistemas de transmissão
e distribuição e chegou à participação de 9% na matriz elétrica. Os descontos concedidos a
parques de até 300MW irão perdurar por até 30 (trinta) anos, até suas respectivas autorizações
findarem, enquanto que, no mesmo período, as PCHs atingiram apenas 3,8%.
Verifica-se haver nítida distorção de mercado ao pretender extinguir os
descontos na TUSD e TUST de maneira tão abrupta para fontes tão importantes para a matriz
elétrica, e que ainda não chegaram a sua maturação.
As PCHs são as fontes com a menor pegada de carbono, detém elevado fator
de capacidade (60 a 65%) quando comparada com as fontes eólica e solar, algumas possuem a
capacidade de reservar água, funcionando como uma espécie de bateria de zero custo e baixo
impacto ambiental.
Nossa matriz hidrelétrica foi (e ainda é) motivo de admiração para muitos países.
Enquanto somos detentores do maior potencial hidrelétrico inexplorado do mundo, o setor sofre
difamações indevidas e conta apenas com aproximadamente 1.360 usinas, enquanto a
Alemanha, que não tem nem 5% do nosso potencial hidrelétrico, tem mais de 7.300 hidrelétricas
em operação e a China mais de 47.700 (sem contar outros 40.300 reservatórios construídos para
outros fins).
Também do ponto de vista ambiental, as hidrelétricas oferecem inúmeras
vantagens sobre as outras alternativas energéticas. Tem a menor “pegada de carbono” do setor
elétrico (dados do IPCC-ONU): 4g/tCO2eq comparado a 12g/tCO2eq das eólicas (o triplo),
48g/tCO2eq das solares (12x mais), 469g/tCO2eq do gás natural (117x mais), 840g/tCO2eq óleo
combustível (210x mais) e 1,001g/tCO2eq do carvão (250x mais).
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As PCHs oferecem a solução mais barata, mais limpa e de maior vida útil
para a necessidade inevitável de se estocar energia na forma de água em seus reservatórios .
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Tem a grande maioria de seus impactos ambientais iniciais revertidos, de 2 a 5 anos após sua
construção, são a única fonte obrigada por lei a criar e manter APPs (Áreas de Proteção
Permanente) e são a única fonte com duração comprovada de mais de um século. Não há fonte
de energia mais renovável nem mais economicamente eficiente, que uma que dura mais de um
século, não emite resíduos e tem o menor custo de operação e manutenção do setor energético.
São também a única fonte obrigada por lei a reverter suas usinas para a
União após uma primeira renovação. Somente nos últimos anos, o governo arrecadou R$ 29
bilhões com a renovação por 30 anos da outorga de hidrelétricas revertidas, mesmo
determinando que as usinas vendessem sua energia a preços entre R$ 20 e R$ 120/MWh
(valores irrisórios comparados aos preços atuais de R$ 240/MWh do Mercado Livre). Esta receita
é recorrente. A cada 30 anos, a outorga das hidrelétricas retornará para o governo que fará novo
leilão e arrecadará novamente valores substanciais, além de baratear o custo da energia gerada.

Sala da Comissão, em

de

de 2020.
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EMENDA Nº

Acrescente-se, onde couber à Medida Provisória no 998, de 1º de setembro de 2020:
Art. X – Inclua-se o seguinte artigo àLei nº 9.074/95:
Art. 16-F [...]
§ 2º Também é considerado autoprodutor o consumidor com carga mínima individual
igual ou superior a 5.000 kW (cinco mil quilowatts) que:

JUSTIFICATIVA:
A potência de 3.000 kW (três mil quilowatts), inicialmente prevista no art. 16-F, § 2º, da
Lei nº 9.074/95, deve ser majorada para 5.000 kW (cinco mil quilowatts), tendo em vista
o disposto no art. 8º, da Lei nº 9.074/95, com redação dada pela Lei nº 13.360/2016, que
majorou de 3.000 kW para 5.000 kW as Centrais Geradoras Hidrelétricas (CGHs) que
dispensam concessão, permissão ou autorização, devendo apenas ser comunicado ao
poder concedente para obtenção de registro de CGH.

Sala da Comissão, em

de

de 2020.
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EMENDA Nº

Acrescente-se, onde couber à Medida Provisória no 998, de 1º de setembro de 2020:
Art X – O art. 16 da Lei nº 9.074/2004, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 16. A ANEEL deverá estabelecer as condições gerais para o acesso de
microgeração e minigeração distribuídas aos sistemas de distribuição de
energia elétrica e o sistema de compensação de energia elétrica.
Parágrafo único. A regulação deverá prever a possibilidade da venda de
excedentes no mercado livre de energia.
Parágrafo segundo. As concessionárias distribuidoras de energia elétrica, e
suas subsidiárias, controladoras, controladas e coligadas ficam proibidas de
exercer a atividade de micro e minigeração distribuída remota na mesma área
de concessão.

JUSTIFICATIVA:

A possibilidade de o consumidor gerar sua própria energia, mediante o emprego de geração
distribuída é uma realidade. No Brasil, o tema vem sendo disciplinado por Resolução da ANEEL,
com um vasto leque de discricionariedade, haja vista a ausência de previsão legal, o que traz
enorme insegurança jurídica para os investidores.
Apesar do reconhecido esforço da ANEEL em viabilizar os empreendimentos descentralizados ,
há restrições previstas em resolução, sem fundamento técnico ou legal, que, em certa medida,
não contribuem para a expansão dessa fonte.
A Resolução atual impede que o prosumidor (produtor e consumidor ao mesmo tempo) que gere
mais energia que o seu consumo, possa vender excedentes no mercado livre de energia.
Propõem-se princípios norteadores em lei para que a regulamentação seja a menos restritiva
possível em relação ao tema, haja vista todos os inegáveis benefícios da geração distribuída
para o sistema e para a sociedade.
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A proposta está coerente com os princípios da “meritocracia, economicidade, inovação e
eficiência (produtiva e alocativa, do curto ao longo prazo) e responsabilidade socioambiental”, do
“respeito aos direitos de propriedade, respeito a contratos e intervenção mínima”, da “priorização
de soluções de mercado frente a modelos decisórios centralizados” e da “simplicidade”,
relacionados pela Portaria MME nº 86/2018, bem como do princípio universal de estimular e
incentivar os micros e pequenos agentes econômicos com condições de acesso ao mercado
proporcionais a seu porte.
Sala da Comissão, em

de

de 2020.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 43CC762100388024.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.089483/2020-15

10 Setembro 2020

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

Quinta-feira

169

MPV 998
00066

CONGRESSO NACIONAL

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
COMISSÃO MISTA DESTINADA A APRECIAR A MEDIDA
PROVISÓRIA Nº 998, DE 1 DE SETEMBRO DE 2020

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998 de 1 de setembro de 2020
DATA APRESENTAÇÃO: 04/09/20

AUTOR: Deputado PEDRO LUPION

Supressiva 2.  Substitutiva 3.  Modificativa 4 Aditiva 5.  Substitutivo global
EMENDA Nº
Acrescente-se, onde couber à Medida Provisória no 998, de 1º de setembro de 2020:
Art X – O art. 3º da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 3º .......................................................................................
.....................................................................................................
XVIII - definir as tarifas de uso dos sistemas de transmissão e distribuição,
baseadas nas seguintes diretrizes:
.................................................................................................
c) utilizar o sinal locacional no sistema de distribuição; e
d) na definição da tarifa de distribuição, valorizar eventuais benefícios da
geração de energia elétrica próxima da carga;

JUSTIFICATIVA:
A medida tem por objetivo uma melhor alocação dos custos de transmissão e
distribuição para aqueles agentes geradores e consumidores que se beneficiam deles e de
valorizar adequadamente a inserção de geração distribuída, promovendo um sinal locacional na
tarifa de distribuição e de transmissão para os empreendimentos de geração.
Entre as vantagens da descentralização das fontes de geração, cita-se a redução
das perdas elétricas das redes básica e de distribuição que poderiam chegar a um ganho de até
9%, caso as perdas brasileiras se reduzam para os parâmetros mundiais, além de ganhos
bilionários na postergação e/ou redução do volume de investimentos em transmissão e
distribuição e aumento da confiabilidade.
Apenas a título de exemplo numérico, a cada 1% de redução nas perdas, o
sistema economizaria 6,9 bilhões apenas com a redução da necessidade de investimentos em
nova geração e aproximadamente um quarto disto (R$1,7 bilhões) em novas linhas de
transmissão e distribuição.
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Não obstante, no cálculo da tarifa de distribuição atual, não há nenhuma captura
de tais benefícios. Assim, propõe-se a valoração dos benefícios da instalação de usinas em redes
de distribuição no cálculo da tarifa.
A proposta está coerente com o princípio da “meritocracia, economicidade,
inovação e eficiência (produtiva e alocativa, do curto ao longo prazo) e responsabilidade
socioambiental”, relacionado pela Portaria MME 86/2018.
Sala da Comissão, em

de

de 2020.
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Acrescente-se, onde couber à Medida Provisória no 998, de 1º de setembro de 2020:
Art. X – O art. 5º, § 5º, da Lei 10.848/2004 passa a vigorar com a seguinte redação:
§ 5º Os valores mínimos e máximos do preço de curto prazo, a ser definido
pela ANEEL, deverão considerar a configuração atual da matriz elétrica
brasileira e levar em conta a previsão de ventos, insolação, previsões de
custos de combustíveis e previsão de despachos pelo ONS, ao invés do
modelo atual que considera apenas os níveis dos reservatórios e previsões
de afluências.

JUSTIFICATIVA:
O modelo de preço de curto prazo adotado no Brasil é c entralizado e visa
minimizar os custos de operação, com a adoção de limites do valor máximo e valor mínimo, que
são estabelecidos pela ANEEL, dentro do seu poder discricionário.
Em mercados onde a expansão da geração tem ocorrido com termoelétricas
fósseis caras e com fontes renováveis, cuja característica é o baixo custo de operação, o preço
do mercado de curto prazo tem sido insuficiente para viabilizar a expansão, exigindo contratos
de longo prazo para fixar a receita em patamares compatíveis com a remuneração dos
investimentos.
Ao mesmo tempo em que permite-se a contratação de termoelétricas com custo
total unitário muito superior ao PLD máximo, com pagamento fixo por disponibilidade (muitas
vezes fiscalizada de forma insuficiente), e custos variáveis indexados à índices de preços de
combustíveis fósseis altamente voláteis e sujeitos a variação cambial.
Tanto os riscos e volatilidade do câmbio como os dos preços do barril de petróleo
e/ou do m3 do gás no exterior, tem sido transferidos integralmente ao consumidor, com enormes
prejuízos e gerando situações injustas, em que se paga mais de R$1.200/MWh a termoelétricas
fósseis, ao mesmo tempo em que se paga pouco mais de R$200/MWh à fontes renováveis, com
custos indexadas apenas à inflação (IPCA) e sem pagamento fixo por disponibilidade.
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Especificamente no Brasil, a expansão fica restrita ao mercado regulado, pois
em virtude dos prazos dos contratos do mercado livre, há dificuldade maior na financiabilidade
do projeto.
Há diversas formas para contornar a situação desenhada, talvez a mais simples
e que exige poucas mudanças legais e regulatórias, com inúmeras vantagens, seja a revisão do
PLD mínimo e máximo.
O estabelecimento de PLDs mínimo e máximo mais aderentes a composição
atual da matriz, mais compatíveis com a remuneração dos investimentos em geração e cobertura
dos custos operativos trariam enormes vantagens. Para os consumidores livres e para as
distribuidoras, o risco de uma sobrecontratação seria mitigado, na medida em que o PLD mínimo
e máximo teria mais aderência à realidade atual da matriz e do mercado, e portanto, mais
previsíveis, reduzindo possíveis perdas econômicas.
Em decorrência, haveria um maior incentivo para os consumidores livres
concederem contratos de maior prazo, possibilitando a financiabilidade de novos projetos. Além
disso, mesmo para projetos sem contratos de energia, a financiabilidade ficaria maior, pois
haveria um piso de preço mais realista no mercado de curto prazo, que seria compatível com a
exigência de receita para remunerar o investimento.
Apesar da competência de fixação dos limites seja da ANEEL, tendo em vista a
importância do assunto, sugere-se a inserção em Lei de alguns parâmetros, que reduzam
eventuais pressões políticas sobre a ANEEL, conforme inclusão do § 5º do art. 5º da Lei
10.848/2004.

Sala da Comissão, em

de

de 2020.
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EMENDA Nº

Acrescente-se, onde couber à Medida Provisória no 998, de 1º de setembro de 2020:
Art. 1 – O art. 16 da Lei nº 9.074/95 passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 16. É de livre escolha dos consumidores, cuja carga seja igual ou maior
que 3.000 kW, atendidos em qualquer tensão, o fornecedor com quem
contratará sua compra de energia elétrica.
§1º A partir de 2022, o requisito mínimo de carga de que trata o caput fica
reduzido a 2.500 kW.
§2º A partir de 2024, o requisito mínimo de carga de que trata o caput fica
reduzido a 2.000 kW.
§3º A partir de 2026, o requisito mínimo de carga de que trata o caput fica
reduzido a 1.500 kW.
§4º A partir de 2029, o requisito mínimo de carga de que trata o caput fica
reduzido a 1.000 kW.
§5º A partir de 2032, o requisito mínimo de carga de que trata o caput fica
reduzido a 500 kW.”
§6º A partir de 2035, o requisito mínimo de carga de que trata o caput fica
reduzido a 400 kW.

Art. 2 – O art. 26 da Lei nº 9.074/95 passa a vigorar com a seguinte redação:
§5º-B A exigência de que trata o §5º-A não se aplica aos consumidores que
realizarem a escolha prevista neste art. até 31 de dezembro de 2035.

Art. 3 – O art. 4º, § 5º, inciso VI, da Lei nº 9.074/95 passa a vigorar com a seguinte redação:
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VI – de empresa de geração distribuída, definida por meio de regulamento da
ANEEL, na mesma área de concessão ou permissão da empres a
distribuidora, seja através de participação direta ou indireta, ou sob controle
societário comum, direto ou indireto, ou controladora, controlada ou coligada
da empresa de geração distribuída.
[...]

Art. 4- O Art. 8º, §§ 4º e 5º, da Lei nº 9.074/95 passa a vigorar com a seguinte redação:

§ 4º O Governo Federal deverá promover incentivos para o desenvolvime nt o
da geração distribuída em todo o território nacional, definidas como aquelas
usinas de geração com até 5 MW de potência instalada, sendo possível o
autoconsumo remoto de usinas de geração através de participação direta ou
indireta, ou sob controle societário comum, direto ou indireto, ou controladora,
controlada ou coligada de empresa consumidora, com isenção de 100% dos
encargos de uso e conexão dos sistemas de distribuição e transmissão.

§ 5º Será facultado ao agente de geração distribuída vender os excedentes
no Ambiente de Contratação Livre, mediante o pagamento dos encargos e
tributos na operação, incidentes proporcionalmente aos montantes líquidos
comercializados.

Art. 5 - Fica revogado o § 1ºA do Art. 26 da Lei nº 9.427/96.

Art. 6 – O art. 26, § 1ºB, da Lei nº 9.427/96 passa a vigorar com a seguinte redação:

§ 1o-B. Os aproveitamentos com base em fonte de biomassa, eólica, solar e
hidrelétrica, cuja potência injetada nos sistemas de transmissão e distribuição
seja maior que 30.000 kW (trinta mil quilowatts) e menor ou igual a 50.000
kW (cinquenta mil quilowatts) que não atendam aos critérios definidos no §
1o-A, bem como aqueles previstos no inciso VI do caput, terão direito ao
percentual de redução sobre as tarifas de uso dos sistemas elétricos de
transmissão e de distribuição previsto no § 1 o, limitando-se a aplicação do
desconto a 30.000 kW (trinta mil quilowatts) de potência injetada nos sistemas
de transmissão e distribuição.
Art. 7 – O art. 26, § 5º, da Lei nº 9.427/96 passa a vigorar com a seguinte redação:

§5º Os aproveitamentos de geração de energia elétrica renovável, cuja
potência injetada nos sistemas de transmissão ou distribuição seja menor ou
igual a 50.000 kW (cinquenta mil quilowatts), poderão comercializar energia
elétrica com consumidor cuja carga seja maior ou igual a 500 kW (quinhentos
quilowatts), observados os prazos de carência constantes do art. 15 da Lei
no nº 9.074, de 7 de julho de 1995, conforme regulamentação da Aneel,
podendo o fornecimento ser complementado por empreendimentos de
geração associados às fontes aqui referidas, visando à garantia de suas
disponibilidades energéticas, mas limitado a 49% (quarenta e nove por cento)
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da energia média que produzirem. (NR)

JUSTIFICATIVA:
Entendemos que a limitação da comunhão de interesse de fato ou de direito com
carga de 500 kW, às migrações que se concretizem até o fim de 2017, vai contra a abertura e
ampliação do mercado livre. A impossibilidade de comunhão causará importante perda de
mercado para as fontes incentivadas, colocando em risco o equilíbrio econômico-financeiro de
diversos investimentos já realizados e que contavam com a possibilidade deste dispositivo legal
para contratação.
Ademais, defende-se que a proposta com o cronograma de abertura parcial
apresentada na referida Nota Técnica não está conservadora frente às incertezas de mercado
que precisam ser definidas, assim como simulações que devem ser feitas a fim de evitar qualquer
prejuízo para as PCHs e CGHs.
Deve-se respeitar o princípio das disposições transitórias mediante regras que
garantam uma transição harmoniosa para as propostas a serem implementadas.

Assim, sugerimos a flexibilização da redução dos limites de acesso ao mercado
livre, com abertura do mercado até 2035 para consumidores de alta e média tensão.
Segundo a proposta de alteração do art. 16 da Lei nº 9.074/95, consta em seu §
6º que, a partir de janeiro de 2018, os consumidores com carga inferior a 1 MW deverão ser
representados por agente de comercialização perante a CCEE, ou seja, através de um
comercializador varejista.
Esta imposição também vai contra o princípio da liberdade de escolha, porquant o
é necessário conferir ao consumidor a opção de decidir se quer ou não ser representado por
uma comercializadora, com vistas a impedir a chamada reserva de mercado para
comercializadoras.
Outra questão que merece ser disciplinada é a vedação de que concessionárias
de distribuição de energia elétrica também exerçam a atividade de comercialização de energia
elétrica na mesma área de concessão, com vistas a impedir o monopólio e permitir a livre
concorrência no âmbito da geração distribuída, conforme preceitua o art. 170, inciso IV, da
Constituição Federal de 1988.
Permitir que uma concessionária de distribuição de energia elétrica exerça a
atividade de geração distribuída, nas modalidades de micro e minigeração distribuída, por
exemplo, através de consórcios ou cooperativas com unidades de geração até 5 MW de potência
instalada, com isenção de encargos e possibilidade de autoconsumo remoto, traz distorções
sobre os investimentos próprios da concessionária para atendimento do seu mercado próprio,
além de capturar atividade que deveria ser desenvolvida por outras empresas.

Empresas que exerceriam essa atividade, sob a livre concorrência, poderiam ter
suas atividades inviabilizadas pela concessionária de distribuição, pois é a mesma quem autoriza
a conexão aos sistemas de distribuição e detém conhecimento de dados pessoais de todos os
potenciais consumidores que poderiam participar do negócio.
Ainda, merece apreço a total falta de isonomia entre as hidrelétricas e as fontes
eólica, solar, biomassa e cogeração qualificada, no tocante a possibilidade de “comercializar
energia elétrica com consumidor cuja carga seja maior ou igual a 500 kW (quinhentos quilowatts)”
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e com relação ao desconto de 50% sobre as tarifas de uso dos sistemas de transmissão e
distribuição, que o § 1ºA do Art. 26 da Lei nº 9.427/96 estende, no caso das fontes eólica, solar,
biomassa e co-geração qualificada, para usinas com potências entre 30MW até 300MW,
enquanto limita o desconto no caso das hidrelétricas a usinas com potências de 1MW até 30MW,
apenas.
Deve haver tratamento isonômico entre as fontes renováveis de produção de
energia elétrica, de modo que a expansão da oferta seja da forma menos onerosa ao consumidor,
sempre considerando os custos totais diretos e indiretos de cada fonte e os atributos energéticos
e ambientais de cada uma de forma a evitar decisões que, aparentemente são baratas, mas que
demandam custos indiretos, como por exemplo, geração complementar, na maioria das vezes
pelo despacho de usinas térmicas, a custos elevadíssimos ou manutenção de hidrelétricas
paradas de prontidão, o que resulta em incremento de custos para que seja garantida
estabilidade e confiabilidade ao sistema elétrico.
Sala da Comissão, em

de

de 2020.
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Supressiva 2.  Substitutiva 3.  Modificativa 4 Aditiva 5.  Substitutivo global
EMENDA Nº

Acrescente-se, onde couber à Medida Provisória no 998, de 1º de setembro de 2020, à seguinte
redação ao art. 2º da Lei nº 10.848/2004:

Art. 2º ..................................................................................................
§ 5º ......................................................................................................
IV – Geração Distribuída.
§ 7º - A. Os processos licitatórios de que trata o inciso IV do § 5º, poderão ser
realizados de forma centralizada, pelo Ministério de Minas e Energia ou
individualmente por cada concessionária de distribuição.
I - Os processos licitatórios de que trata o inciso IV do § 5º, quando realizados
de forma centralizada pelo Ministério de Minas e Energia, poderão adquirir
energia elétrica proveniente de empreendimentos de geração existentes, ou
energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração,
conforme o edital.
II – Anualmente, o Ministério de Minas e Energia deverá realizar um processo
licitatório para aquisição de geração distribuída de pelo menos 20% do total
contratado anualmente, até que a contratação de geração distribuída atinja
10% do total da capacidade instalada de geração do sistema interligado, o
que deve ocorrer no máximo até 2035.
III – Os volumes de contratação de CGHs e PCHs nesta modalidade de
Geração Distribuída deverão ser no mínimo de 25% do total, volume este
equivalente a um quarto do total a ser distribuído entre fontes limpas e/ou
renováveis de geração.
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JUSTIFICATIVA:

São inúmeras as vantagens reconhecidas na expansão do sistema por meio de
geração distribuída, especialmente no que se refere à redução das perdas da rede básica e rede
de distribuição, postergação investimentos de rede (transmissão e distribuição) e melhoria da
confiabilidade.
Não obstante as vantagens técnicas e os esforços regulatórios e de governo
para viabilizar uma parte da expansão por geração distribuída, de fato, desde a sua previs ão
pela Lei nº 10.848/2004 (destacando a recém Portaria MME 65/2018, que publicou os valores do
VRES), poucas chamadas públicas foram realizadas pelas concessionárias de distribuição. Tal
fato justifica-se pela ausência de incentivo econômico na contratação de energia pelas
distribuidoras, embora a tarifa da energia contratada, neste caso, seja reconhecida pelo poder
concedente, nas revisões tarifárias das distribuidoras.
Por outro lado, os leilões mandatórios de compra de energia realizados pelo
MME, vem obtendo êxito e viabilizando a expansão do sistema, desde o ano de 2004. Assim,
propõe-se a possibilidade de realização chamada pública pelas distribuidoras e/ou via
mecanismo centralizado pelo MME.
Sala da Comissão, em

de

de 2020.
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EMENDA Nº

Acrescente-se, onde couber à Medida Provisória no 998, de 1º de setembro de 2020:

Art. X - O Art. 2º da Lei 12.783, de 11 de janeiro de 2013 passa a vigorar com
a seguinte redação:
....................................................................
§ 7º Ao titular da outorga de que trata o caput será facultado apresent ar
certidões de regularidade fiscal, trabalhista e setorial em até 180 (cento e
oitenta) dias do término do prazo de concessão ou autorização.
§ 8º A prorrogação deverá ser requerida pela concessionária ou autorizatária
com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) meses, contados da data
final do contrato ou do ato de outorga.

JUSTIFICATIVA:
O § 7º tem como objetivo permitir que o concessionário e o autorizado
que estiver passando por problemas financeiros possa ter a prerrogativa de tornar-se adimplent e
até data próxima ao vencimento da outorga. Trata-se de dispositivo que se coaduna com o
corolário da continuidade do exercício do direito de empresa, do qual também faz parte a
recuperação judicial. O prazo de 180 (cento e oitenta) dias é justo e suficiente para que o Poder
Concedente ou a ANEEL possam se mobilizar para licitar ou autorizar a c oncessão ou
autorização a terceiros, caso o autorizatário ou concessionário não consiga demonstrar a
regularidade fiscal, trabalhista e setorial até o prazo legal.
Pretender imputar aos concessionários e autorizatários que estejam
efetivamente com a regularidade fiscal, trabalhista e setorial em no mínimo 60 (sessenta) meses
do término do prazo da outorga de concessão ou autorização, como dispõe de forma imprópria
o art. 3º, § 2º, do Decreto nº 9.158, de 21 de setembro de 2017, trata-se de medida extrema e
que não coaduna com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e continuidade da
atividade empresarial, especialmente porquanto trata-se de serviço público essencial e de
relevante interesse público.
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O § 8º traz a possibilidade de requerer a prorrogação com
antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) meses, prazo este justo, razoável e adequado para
que o autorizatário ou concessionário possa exercer o seu direito de prorrogar.

Instituir a obrigação de que o autorizatário ou concessionário deve
requerer a prorrogação no prazo mínimo de 60 (sessenta) meses do término do prazo da outorga
de concessão ou autorização, como dispõe o art. 3º, do Decreto nº 9.158, de 21 de setembro de
2017, configura medida extrema e que não se harmoniza com os princípios constitucionais da
razoabilidade, proporcionalidade e interesse público, até porque a legislação sempre previu (e
continua prevendo) que o pedido de prorrogação deve ser requerido em até 02 (dois) anos do
seu término, sob pena de perda do direito, nos termos do art. 2º, §§ 1º-A e 1º-B, da Lei nº 12.783,
de 11 de novembro de 2011.
Aumentar o prazo para 60 (sessenta) meses não corresponde à
essencialidade e continuidade do serviço público de geração de energia elétrica, porquanto pode
excluir agentes que, por ventura, tenham se programado segundo o que consta do art. 2º, §§ 1ºA e 1º-B, da Lei nº 12.783, de 11 de novembro de 2011, sem se atentar para o prazo definido no
art. 3º, do Decreto nº 9.158, de 21 de setembro de 2017, ou nas legislações anteriores.
Aliás, podem haver questionamentos judiciais sobre as inovações
prescritas no art. 3º, do Decreto nº 9.158, de 21 de setembro de 2017, porquanto somente
mediante lei é que se podem criar, modificar ou extinguir direitos obrigacionais. Ao regulament o
(Decreto) cabe somente o detalhamento dos direitos e obrigações instituídos na lei, não podendo
o mesmo inovar, sob pena de inconstitucionalidade, porquanto o decreto autônomo não é
permitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
O Poder Executivo somente possui competência para regulamentar as
disposições legais traçadas pelo Congresso Nacional, tendo por objetivo instrumentalizar os
objetivos pretendidos pelo legislador ordinário, sempre em atenção às estritas balizas legais, sob
pena de excesso no poder regulamentar que lhe foi delegado.
Os regulamentos constituem atividade normativa destinada à fiel
execução das leis, com a finalidade de instrumentalizar o disposto pelo legislador ordinário. São
preceitos imperativos, gerais e abstratos, possuindo natureza de norma secundária, destinada a
dispor, com maiores detalhes, o previsto na norma primária, que é a própria lei. 1 Podem ser
divididos em duas espécies: regulamentos de execução e regulamentos autônomos 2. Os
regulamentos de execução pressupõem a existência de uma lei, contemplando regras mais
explícitas para facilitar a aplicação das disposições legisferantes. Já os regulamentos autônomos
são aqueles desvinculados da lei, onde são criados direitos e obrigações sem prévia cominação
legal, inovando na ordem jurídica.
A Emenda Constitucional nº 32, de 2001, introduziu no ordenament o
jurídico brasileiro o chamado regulamento autônomo, todavia, limitado à organização e
funcionamento da administração pública, vedado à criação e extinção de órgãos e o aumento de
despesas. São os regulamentos autônomos de efeitos internos, tal como os regimentos internos
(arts. 51, inciso III, 52, inciso XII, 57, § 3º, inciso II e 96, inciso I, alínea “a”, da CF/88).
Destarte, segundo Oswaldo Aranha Bandeira de Mello, "(...) para a boa
aplicação da lei, nas relações entre o Estado-poder e terceiros, surgiu a necessidade do
Executivo regulamentá-la, estabelecendo as regras orgânicas e processuais para a sua
execução, através de regulamentos executivos", que se definem como “(...) regras jurídicas
gerais, abstratas, impessoais, em desenvolvimento da lei, referentes à organização e ação do

1

C.F. CYRINO, André Rodrigues. O poder regulamentar autônomo do Presidente da República: a espécie
regulamentar criada pela EC nº 32/2001. Belo Horizonte: Fórum, 2005, p. 67 e CARVALHO FILHO, José
dos Santos. Manual de direito administrativo. 14ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, p. 42.
2 C.F. JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2008.
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Estado, enquanto poder público (...)" 3. São considerados leis no seu sentido material, isto é, “(...)
provimentos executivos com conteúdo de lei.”4
Contudo, o poder regulamentar exercido pelo Poder Executivo é
secundário, operado somente à luz da lei existente. Assim, o Poder Executivo não pode exceder
os poderes regulamentares que lhe foram conferidos, estes entendidos como “regras orgânicas
e processuais destinadas a pôr em execução os princípios institucionais estabelecidos por lei,
ou para desenvolver os preceitos constantes da lei, expressos ou implícitos, dentro da órbita por
ele circunscrita, isto é, as diretrizes, em pormenor, por ela determinada.”5 Em outros termos, não
pode o Poder Executivo exceder as balizas gerais expostas pelo constituinte, pois, ao contrário,
configurar-se-á violação do princípio da separação de poderes (art. 2º, da CF/ 88)6.
Segundo os dizeres do Ministro Gilmar Ferreira Mendes, “há delegaç ão
indevida quando se permite ao regulamento inovar inicialmente na ordem jurídica, atribuindo-lhe
a definição de requisitos necessários ao surgimento de direito, dever, obrigação ou restrição.” 7
Ampliando este conceito, temos que, na forma do que ensina Celso Antônio Bandeira de Melo,
“inovar quer dizer introduzir algo cuja preexistência não se pode conclusivamente deduzir da ‘lei
regulamentada’, verificando-se inovação proibida toda vez que não seja possível `afirmar-se que
aquele específico direito, dever, obrigação, limitação ou restrição incidentes sobre alguém não
estavam estatuídos e identificados na lei regulamentada’”. 8
Nesses termos, há que se convir que o Poder Regulamentar c onferido
ao Presidente da República jamais poderá exceder os limites e parâmetros legais definidos pelo
legislador ordinário, em conformidade com o previsto no art. 84, IV, da CF/88 9. Neste esteio,
compete ao Congresso Nacional sustar os atos normativos do Poder Executivo que venham a
exorbitar o poder regulamentar ou os limites de delegação legislativa, na forma do que dispõe o
art. 49, incisos V e X, da CF/8810.
Exemplificando, no Recurso Extraordinário nº 13.357, de 09.01.1950,
de Relatoria do Ministro Ribeiro Costa, restou consignado que “o regulamento obriga enquant o
não fira princípios substanciais da lei regulada. Se o regulamento exorbita da autorização
concedida em lei ao Executivo, cumpre ao Judiciário negar-lhe aplicação.” Todavia, há exceções,
de cunho técnico, conforme julgado recente na ADI nº 2.387, de Relatoria da Ministra Ellen
Gracie, em que se afirmou inexistir “uma delegação proibida de atribuições, mas apenas uma
flexibilização na fixação de standards jurídicos de caráter técnico.” No entanto, na espécie, não
se trata de flexibilização de standards jurídicos de caráter técnico, mas sim de inovação na ordem
jurídica, ao criar obrigação não prevista em lei.

3

MELLO, Oswaldo Aranha Bandeira de. Princípios gerais de direito administrativo. 2. ed. Rio de Janeiro:
Forense, 1979, p. 342 e 353.
4 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito dministrativo brasileiro. 37ª ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 183.
5 MELLO, Oswaldo Aranha Bandeira de. Princípios Gerais de Direito Administrativo. 2. ed. Rio de
Janeiro: Forense, 1979, p. 314.
6 Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o
Judiciário.
7 MENDES, Gilmar Ferreira et. al. Curso de direito constitucional. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2008.
8

MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Ato administrativo e direito dos administrados. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 1981. p. 98.
9

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:
IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel
execução;
10 Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
V - sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de
delegação legislativa;
X - fiscalizar e controlar, diretamente, ou por qualquer de suas Casas, os atos do Poder Executivo, incluídos
os da administração indireta;
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Com isso, entende-se pela necessidade de dar maior clareza e definição quanto aos aspectos
de exigência de certidões de regularidade e prazo para o exercício do direito à prorrogação, na
forma do quanto exposto e que se requer seja incluído no PL nº 1.917/2015.

Sala da Comissão, em

de

de 2020.
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EMENDA Nº

Acrescente-se, onde couber à Medida Provisória no 998, de 1º de setembro de 2020, o

§ 5º-A, Art. 2º da Lei nº 10.8484/2004

§ 5º-A Nos processos licitatórios a que se refere o § 5º desse artigo, o
Ministério de Minas e Energia deverá considerar os benefícios
ambientais dos empreendimentos com baixa emissão de carbono,
conteúdo nacional e seus efeitos multiplicadores de desenvolvimento,
renúncia fiscal, custos associados à transmissão da energia, e à
intermitência dos empreendimentos, para fins de atribuição de
alocação adequada dos custos aos agentes geradores e consumidores,
conforme diretrizes fixadas pelo Ministério de Minas e Energia.

JUSTIFICATIVA:
Em uma economia de mercado em que os geradores competem entre si
no mercado livre e no mercado regulado, a competição tem que ocorrer em igualdade
de condições e a tributação e cobrança de taxas, impostos, royalties, etc., tem que ser
isonômica entre os agentes, respeitadas as diferenças de porte e economias de escala
entre elas.
A tabela abaixo apresenta uma abertura dos valores anuais dos encargos
da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), por tipo de encargo, somada ao valor
anual das renúncias fiscais do REPETRO (Regime Especial de Importação e Exportação
de Bens Destinados à Pesquisa e Lavra de Petróleo e Gás), conforme informado ao
Congresso Nacional pelo ex-Ministro da Fazenda, Eduardo Guardia (estudos dos
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partidos de oposição ao governo de então calcularam valores mais de
80% superiores a estes aqui apresentados):
PRINCIPAIS SUBSÍDIOS/RENÚNCIAS FISCAIS DO SETOR (R$ MILHÕES)
DESPESAS
REPETRO
CCC - Sistemas Isolados
Subvenção do Carvão Mineral Nacional
SUB-TOTAL
Descontos Tarifários na Distribuição
Tarifa Social Baixa Renda
Universalizaçao - PlpT
Descontos Tarifários na Transmissão
Subvenção Cooper. Eletrificação Rural
CAFT CCEE
Restos a Pagar
Reserva Técnica
TOTAL

2019
18.000
6.310
690
25.000

% Total
47,11%
16,51%
1,81%
65,43%

2020 (E)
18.000
7.586
645
26.231

% Total
44,49%
18,75%
1,59%
64,84%

8.528
2.380
1.078
914
297
11
0

22,32%
6,23%
2,82%
2,39%
0,78%
0,03%
0,00%
0,00%
165,43%

8.417
2.618
1.142
855
339
25
327
500
66.685

20,81%
6,47%
2,82%
2,11%
0,84%
0,06%
0,81%
1,24%
164,84%

63.208

Ao contrário da percepção geral que se passa na maioria das matérias
jornalísticas, as fontes fósseis têm tido tratamento tributário muito mais favorável que
as renováveis, tendo recebido muito mais incentivos, subsídios, isenções fiscais e
programas de apoio. Em 2019, as fósseis ficaram com mais de 65% dos incentivos
combinados da CDE e REPETRO, enquanto as renováveis ficaram com apenas 24,71% do
total.
Não conseguimos a abertura dos 24,71% do desconto do fio, concedido a
cada uma das renováveis (tanto a ANEEL como CCEE informaram que não há banco de
dados com esta abertura), mas acreditamos que tenha sido proporcional a capacidade
instalada de cada fonte. Caso esta premissa esteja correta, os 24,71% se distribuiriam
da seguinte forma: 39,4% para as eólicas, 38,1% para a biomassa, 15,2% para as
pequenas hidrelétricas e 7,3% para as solares.
De acordo com o orçamento de 2020, as fósseis ficarão com mais 64,84%
do total enquanto as renováveis terão seus incentivos reduzidos para apenas 22,92%.
No momento em que o mundo todo vêm tomando medidas fortes para
redução das emissões de Gases Efeito Estufa (GEE), incluindo (i) leis proibindo a queima
de combustíveis fósseis à partir de 2030, 2035 e outras datas, (ii) taxando as fontes
fósseis, (iii) cobrando compensações pelas emissões de GEE e demais danos ambientais
das fósseis e demais não-renováveis, não faz sentido o Brasil manter esta política às
avessas do passado, que faz justamente o contrário: incentiva, subsidia e favorece as
fósseis em detrimento das renováveis.
Importante mencionar também, o absurdo que é verificar que o
licenciamento ambiental de uma pequena hidrelétrica, de impactos mínimos, em
grande parte reversíveis, e que não produz quase nenhum resíduo para gerar energia,
tem demorado mais de 10 anos e exigido um enorme volume de compensações (que
tem inviabilizado inúmeros aproveitamentos), enquanto a aprovação de termoelétricas
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enormes, com emissões de 100x a 250x superiores e inúmeros outros danos ambientais,
é aprovada em geral em torno de 1 ano.
Ressaltamos que a proposta não é tirar nada de ninguém, nem prejudicar
quem quer que seja, apenas: (i) conceder às pequenas hidrelétricas, pelo menos o
mesmo volume de benefícios auferido pelas fósseis, eólicas, solares e biomassa, (ii) se a
decisão for pela retirada de incentivos e subsídios do setor elétrico, que se retire
primeiro de quem recebeu mais e se mantenha por um tempo os dos que receberam
menos, até que se equiparem os benefícios auferidos ao longo dos últimos 10 anos por
cada segmento e (iii) cobrar de cada fonte, que assuma o ônus de reverter e/ou
compensar seus respectivos impactos ambientais, de forma a reverter este regramento
que tem funcionado, na prática, como uma espécie de “Dumping Ambiental” contra as
pequenas hidrelétricas.
Se a enorme carga tributária brasileira inviabiliza o desenvolvimento dos
campos de petróleo do pré-sal (supostamente os de menor risco exploratório e um dos
mais rentáveis do mundo, atualmente) pela indústria do petróleo e gás (um dos setores
mais ricos, mais sofisticados e mais organizados do mundo), esta carga tributária é muito
mais danosa para a cadeia produtiva 100% nacional das pequenas hidrelétricas e seus
micros, pequenos e médios empreendedores.
As tabelas a seguir ilustram a “Pegada de Carbono”, calculada pelo IPCCONU, das pequenas hidrelétricas comparadas às das fósseis e das demais renováveis.
Ressalte-se que as pequenas hidrelétricas são a fonte com a menor Pegada de Carbono
de todo o Setor Elétrico: 4gCO2eq/kWh.

Entre as renováveis, a distribuição dos incentivos também é
extremamente injusta, e precisa ser corrigida com máxima urgência, impreterivelmente
antes da alteração do Modelo do Setor Elétrico para o modelo competitivo proposto.
Os principais desbalanceamentos a corrigir são:
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(i)
isentar também a cadeia produtiva das hidrelétricas de IPI
na aquisição de insumos, e não apenas as cadeias produtivas das eólicas e solares;
(ii)
isentar também a cadeia produtiva das hidrelétricas de
ICMS na aquisição de insumos, e não apenas as cadeias produtivas das eólicas e
solares;
(iii)
isentar também a cadeia produtiva das hidrelétricas e das
solares de PIS/COFINS na importação de insumos e não apenas as cadeias
produtivas das eólicas. Embora não seja intenção da cadeia produtiva das
hidrelétricas importar insumos, se este benefício continuar sendo dado para as
cadeias de outras fontes, precisa ser dado também `a das hidrelétricas, para que
também tenham a opção de buscar cada insumo no país aonde ele for mais barato,
de forma a competir em condições de igualdade;
(iv)
isentar também a cadeia produtiva das hidrelétricas de
ICMS na venda dos equipamentos finais à pequena central hidrelétrica, e não
apenas as cadeias produtivas das eólicas e solares
Há também outros subsídios ocultos que precisam ser revistos como: (i)
a ausência de tarifa horária de geração que vem sendo sistematicamente adiada desde
1998 quando se concluiu pela primeira vez, que sua implantação era necessária e (ii)
uma série de custos e problemas técnicos, que tem sido transferido para as hidrelétricas,
como a cobertura de intermitência e interruptibilidade horárias da geração de solares e
eólicas. É preciso negociar uma remuneração justa por estes serviços.
Considerando que: (i) o consumidor já paga por horário de consumo
(ponta e fora ponta) há mais de uma década, (ii) os testes e operação sombra já vem
sendo realizados com sucesso há mais de 1 ano, (iii) não há nada que impeça que a tarifa
horaria seja determinada por oferta ou através de um valor para ponta e outro para
fora-ponta (caso haja dúvidas quanto a ao modelo matemático desenvolvido, motivo
que vem sido alegado pelos que se imaginam afetados), (iv) que a demanda de energia
é 40% mais baixa no período das 00:00 as 06:00, (v) que a ausência de uma tarifa horária
inviabiliza soluções baratas e ambientalmente positivas como “pump-storage”,
operação de reservatórios de acordo com horário, e (vi) encarecem o custo total da
energia elétrica ao exigir contratação de usinas que ficam paradas a maior parte do dia,
a tarifa horária deveria ser implementada imediatamente, no mais tardar a partir de
01/01/21, conforme já havia sido determinado em Portaria Ministerial de 2019 para
01/01/20.
Neste momento extremamente difícil de crise do COVID19, em que o
Brasil precisa desesperadamente gerar empregos, renda, arrecadar impostos, socorrer
suas micro, pequenas e médias empresas, gerar oportunidades para seus jovens
engenheiros e empreendedores e ampliar seus mercados, é ainda mais importante e
urgente corrigir esta política às avessas do passado que tem subsidiado o fóssil em
detrimento do renovável, o importado em detrimento do nacional, o grande em
detrimento do pequeno.
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Precisamos parar de entregar nossos mercados, empregos, empresas e
nossas riquezas de mão beijada. O mundo todo defende, com todas as forças, seus
mercados, seus empregos, seus trabalhadores, suas empresas. Precisamos voltar a fazer
o mesmo.

Sala da Comissão, em

de

de 2020.
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EMENDA Nº
Acrescente-se, onde couber à Medida Provisória no 998, de 1º de setembro de 2020, o
§ 6º-A, do art. 1º, da Lei nº 10.848/2004, com a seguinte redação:

§ 6º-A A eficácia da abertura do mercado livre de que trata o art. 16, §§ 1º ao
7º, da Lei nº 9.074/95, fica condicionada à implementação de uma bolsa de
energia ou outra plataforma de mercado organizado que assegure o
aprimoramento do mercado, com segurança contra o risco de crises de
inadimplência periódicas, com livre e transparente negociação de contratos,
que poderá ser operada preferencialmente pelos agentes do mercado ou
alternativamente pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica –
CCEE, na forma do regulamento a ser editado pelo Poder Concedente.

JUSTIFICATIVA:
Desde a Consulta Pública 33, o que foi assegurado aos diversos agentes do Setor Elétrico
Brasileiro (SEB) e à sociedade brasileira, foi que se faria o aprimoramento do Mercado Livre –
ML com uma migração lenta, gradual e segura do modelo atual, e não uma migração acelerada
para um modelo teórico ainda não testado e uma ampliação apressada do ML, que ainda
apresenta diversas ineficiências que precisam ser corrigidas urgentemente, antes da abertura.
Importante ressaltar que o principal fator que gera economia para os consumidores que migram
para o ML, é o fato de que atualmente, o ML não participa do rateio de diversos custos
necessários para a segurança do sistema, mas se beneficia dos benefícios correspondentes.
A título de exemplo, um consumidor do ML que contrate apenas a energia de uma planta solar
localizada no ensolarado semi-árido do Nordeste à R$150/MWh, pode receber nas 8 horas do
período noturno, a energia de uma termoelétrica a diesel, com custo de R$1.200/MWh e
continuar pagando apenas R$150/MWh, enquanto o consumidor que ficou no mercado regulado
(geralmente pequeno consumidor residencial, pequeno comérc io e pequena indústria) e não
consumiu esta energia a diesel, paga a diferença de R$1.050/MWh, subsidiando na prática, o
consumidor livre.
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A partir do momento em que todos migram para o ML, esta economia desaparece. O que
realmente reduz o custo da energia é: (i) a implantação de uma matriz elétrica eficiente, com o
mix correto de fontes que evite custos desnecessários no longo prazo, (ii) a geração localizada

próxima ao consumidor, que reduza para o mínimo estritamente necessário, os investimentos e
gastos vultuosos com a construção e manutenção de linhas de transmissão e de distribuição, (iii)
alternativas que evitem o consumo de combustíveis poluentes, de custo elevado, volátil e
imprevisível e (iv), a necessidade de se manter usinas desligadas de prontidão para a cobertura
de intermitências horárias, etc.
Na comercialização, o que tem reduzido dramaticamente os custos no mundo todo e mudado
radicalmente a maneira de se fazer negócios, é a implantação de tecnologias e aplicativos que
permitem a desintermediação dos mercados e permitem que o produtor e consumidor negociem
diretamente entre si e economizem as comissões e margens de lucro dos intermediários. É o
caso do Uber, do Airbnb, do Mercado Livre, E-Bay, Amazon e tantos outros aplicativos. Da forma
como está proposta, o ampliação do Mercado Livre não facilita a desintermediação e o
surgimento dos “Ubers do Setor Elétrico”, mas “amarra” os pequenos consumidores às
comercializadoras, o que gera um custo de intermediação que poderia ser evitado.
As comercializadoras têm papéis importantes a desempenhar, como o de aumentar a liquidez
do mercado (uma vez que atuam comprando e vendendo energia a todo momento, apostando
na alta ou baixa de preços), auxiliar os agentes a liquidar eventuais sobras e déficits de energia,
etc. Este papel é importante e deve ser valorizado, mas sempre tendo em mente que o Novo
Modelo deve atender principal e prioritariamente, as necessidades dos agentes consumidores ,
produtores e transportadores, que são a base do setor elétrico e que tem os maiores volumes de
recursos próprios investidos no setor.
A situação atual, em que o consumidor paga a 5ª tarifa mais cara do mundo, os geradores ,
transmissores e distribuidores, que investem bilhões no setor, lutam com dificuldade para
conseguir retornos sobre o capital investido entre 7% e 12% ao ano, enquanto os
comercializadores, que investem alguns milhões, tem retornos sobre o capital que chegam a
ultrapassar 200% ao ano, sugere que há um desequilíbrio enorme a ser corrigido.
Por tudo isto, o sucesso das propostas de aprimoramento do SEB está intrinsecamente ligado à
capacidade de se implantar um Mercado Livre – ML com máxima eficiência, compatível com o
que há de melhor no mundo. De acordo com as diretrizes propostas, cabe ao mercado emitir os
sinais de preços corretos, evitando interferências políticas, medidas populistas e outros
problemas do passado. Se a eficiência da abertura do ML não for extremamente alta, o sucesso
estará comprometido.
A eficiência do atual ML está muito longe do necessário para garantir o sucesso das propostas,
porquanto, atualmente, o ML é um mercado de balcão, de baixa eficiência, pouca transparência,
uma enorme assimetria de informações entre os agentes, baixa granularidade, baixa
padronização, em que cada vendedor e cada comprador precisa analisar, caso-a-caso, o
cadastro e o risco de crédito de sua contraparte para depois negociar, também caso-a-caso, os
contratos e as garantias necessárias. Nem mesmo acesso a informações básicas, como por
exemplo o volume negociado diariamente de MWh e o preço médio correspondente, são
divulgados para o mercado no dia-a-dia.
Conforme amplamente comprovado pela teoria econômica moderna e pela prática, os mercados
mais eficientes do mundo são os de bolsa com as seguint es características:
1.1.

Negociação de produtos padronizados em pregão eletrônico, em que cada vendedor
e comprador submetem sua intenção de compra ou venda e dão oportunidade a todos

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 43CC762100388024.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.089483/2020-15

190

Quinta-feira

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

10 Setembro 2020

CONGRESSO NACIONAL
os outros agentes apresentarem propostas alternativas, criando na prática si stema
de leilões permanentes;
1.2.

A Bolsa gerencia a liquidação dos ativos físicos correspondentes (MWh), as
chamadas de margem, liquidações antecipadas dos inadimplentes e assume perant e
os compradores e vendedores os respectivos riscos de ambos os lados de c ada
negociação, ficando com o controle sobre a energia das usinas e os depósitos de
margem para se proteger de eventuais inadimplências;

1.3.

Se estabelecem contratos padrão de baixo valor unitário e limitações para o número
máximo de contratos que pode ser negociado em uma única transação, de modo a
se conseguir liquidez e granularidade máximas e evitar manipulações como os
chamados “diretos”;

1.4.

Governança: as bolsas normalmente são entidades privadas que tem como
proprietários os agentes do mercado em que atuam (comercializadoras, geradoras e
grandes consumidores), monitoradas e auditadas permanentemente por autarquias ,
como por exemplo a CVM (de forma a evitar abusos de poder e manipulações de
mercado) e tem suas eventuais disputas resolvidas por arbitragem;

1.5.

Os mercados de bolsa:
1.5.1.

permitem que os agentes, do mais modesto ao mais abastado, tenham acesso
ao ativo negociado (MWh) ao mesmo preço;

1.5.2.

funcionam como um leilão permanente em que todos os agentes do mercado
podem atuar “on-line” e “real-time”, o que resulta em formação de preços mais
precisos;

1.5.3.

dão transparência ao processo de formação de preço com divulgação “on-line”
e “real-time” do preço do MWh;

1.6.

O Brasil tem uma das bolsas mais respeitadas do mundo, dispõe de tecnologia de
ponta nesta área e, portanto, o ML poderá evoluir rapidamente para um mercado de
bolsa;

1.7.

Pontos de ajustes importantes seriam revisar piso e teto do PLD, de forma a reduzir
a percepção de volatilidade e correspondente efeito sobre chamada de margem, bem
como ajustes nas sistemáticas de liquidação e custódia. Um PLD a R$ 33/MWh
demonstra perda de aderência com a realidade de mercado e precisa ser revist o
independentemente de evolução para bolsa;

1.8.

Ganhariam todos com a bolsa: consumidores, geradores e comercializadores;

1.9.

Os comercializadores teriam seu mercado aumentado exponencialmente (os volumes
de transações tendem a se multiplicar por 4x a 8x com implantação de bolsa), teriam
maior liquidez para entrar e sair de posições; teriam participação na bolsa que
poderiam vender em IPO (o IPO da Bovespa e BMF arrecadou dezenas de bilhões
de Reais a mais de 15 anos atrás) e ainda manter suas comercializadoras. Aqueles
com apetite por mais risco/volatilidade poderiam atuar em opções e mercados futuros ,
além de ter seus mercados de curto prazo aumentados exponencialmente.

Além das ineficiências em relação a formação de preços, transparência, acesso isonômico a
mercado, assimetria de informações, entre outras questões, destaca-se a preocupação (que
também poderia comprometer a viabilidade do modelo) com a financiabilidade da expansão na
modalidade Project Finance.
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Até então, o ML não tem sido capaz de viabilizar o Project Finance da expansão da geração. A
implantação do mercado de bolsa não é garantia de viabilização do Project Finance – PF, mas
auxilia significativamente, na medida em que reduz o risco de crises periódicas de inadimplência,
torna os preços mais críveis, confere maior liquidez e eficiência ao mercado, reduz a volatilidade

e viabiliza a contratação a prazos mais longos. Se com a bolsa não há certeza de se viabilizar o
PF, sem ela é quase certo que não haverá PF.
O financiamento via PF não é um problema apenas para os pequenos empreendedores. Sem
PF os bancos só financiarão a expansão com base no risco corporativo dos sócios da geradora.
Como a energia é muito intensiva em capital e negócio de retorno a longo prazo (pay-back de 15
anos), a capacidade de alavancagem das grandes empresas se esgotaria entre a 1ª e 3ª usina.
Foi justamente para viabilizar o financiamento de obras de infraestrutura, com retorno à longo
prazo e sem comprometer a capacidade de alavancagem das grandes empresas, que a técnica
de PF foi desenvolvida na década de 1970 na Europa e nos EUA. Sem PF os investimentos em
infraestrutura teriam que voltar a ser realizados pelos Estados nacionais que não tem recursos
para isto.

Sala da Comissão, em

de

de 2020.
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
COMISSÃO MISTA DESTINADA A APRECIAR A MEDIDA
PROVISÓRIA Nº 998, DE 1 DE SETEMBRO DE 2020

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998 de 1 de setembro de 2020
DATA APRESENTAÇÃO: 04/09/20

AUTOR: Deputado PEDRO LUPION

Supressiva 2.  Substitutiva 3.  Modificativa 4 Aditiva 5.  Substitutivo global
EMENDA Nº
Acrescente-se, onde couber à Medida Provisória no 998, de 1º de setembro de 2020, o
§ 3º ao art. 3º-A da Lei nº 10.848/2004, com a seguinte redação:

§ 3º Na contratação de novos empreendimentos para aquisição de reserva
de capacidade, deverão ser considerados, conforme regulamentação, os
atributos ambientais, técnicos e físicos dos empreendimentos habilitados no
certame, tais como:
I - confiabilidade;
II – velocidade de respostas às decisões de despacho;
III – contribuição para redução das perdas de energia elétrica;
IV – economicidade proporcionada ao sistema de transmissão ou de
distribuição necessário ao escoamento da energia elétrica gerada;
V – capacidade de atendimento à demanda de energia elétrica nos momentos
de maior consumo; e
VI – capacidade de regulação de tensão e de frequência.
VII – reconhecimento dos atributos eletroenergéticos inerentes à fonte de
geração;
VIII – valor da reversibilidade da outorga ou concessão, que deverá ser
calculado com base na média das últimas licitações de outorgas revertidas e
relicitadas, atualizadas pelo custo de capital estabelecido pela ANEEL para a
fonte de geração objeto da reversão.
IX – benefícios ambientais;

JUSTIFICATIVA:
Deixar ao livre arbítrio do regulamento estabelecer tais princípios coloca em
cheque os princípios que devem nortear o regulamento, o que culmina em insegurança jurídica
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para toda à sociedade quanto a definição dos atributos técnicos e físicos para a
contratação de energia de lastro geração.
O desenho legislativo inicialmente planejado encontra-se em conformidade com
todos os princípios definidos para a correta alocação de custos na contratação de energia lastro,
cuja motivação foi assim declinada na proposta originária da CP nº 33: “O §7º lista, de forma
exemplificativa, atributos a serem considerados na contratação do lastro, de maneira a
valorar adequadamente a contribuição dos empreendimentos a serem contratados. ”
Apesar de se tratar de lista exemplificativa, são itens essenciais para a contratação de energia
lastro, de modo que a sua supressão poderá ensejar prejuízos na contratação de energia lastro
caso todos os itens não sejam observados, em prejuízo de todos os consumidores.
O inciso VII, por sua vez, tem como pressuposto garantir o reconhecimento do
benefício de usinas de geração, em especial as usinas hidrelétricas despachadas
centralizadamente pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS, na situações em que o
Operador emite despacho ao gerador para não gerar, em benefício do sistema eletroenergétic o
(confiabilidade e estabilidade), especialmente na situação de ajuste único do GSF (generation
scalling fator) abaixo da garantia física da usina e elevado valor do Preço da Liquidações das
Diferenças – PLD, o que resulta em um prejuízo injusto ao gerador hidrelétrico, já que tinha como
gerar energia para assim mitigar ou afastar tais prejuízos, mas que, por uma decisão do
Operador, foi obrigada a suportar injustamente um prejuízo que não seria propriamente seu.
O inciso VIII, tem como pressuposto garantir que a sociedade brasileira continue
auferindo os enormes benefícios que a reversibilidade das hidrelétricas de pequeno e de
grande porte oferecem e que renderam, somente nos últimos 5 anos, mais de R$29 bilhões
aos cofres públicos com a re-licitação das concessões e autorizações por mais 30 anos, além
do benefício de terem sido renovadas pela menor tarifa média que o setor elétrico dispõe.
Importante ressaltar que esta receita é recorrente, ou seja, a cada 30 anos, a sociedade brasileira
vai re-licitar novamente estas usinas e auferir novamente esta receita.
O não reconhecimento do valor deste benefício é profundamente injusto, cria
uma desvantagem artificial contra a fonte hidrelétrica (única sujeita a este enorme ônus de ter
que transferir gratuitamente para a sociedade a usina que construiu com recursos próprios e
muito sacrifício), inibe a construção de novas hidrelétricas e consequentemente priva a
sociedade brasileira da oportunidade de se beneficiar das enormes receitas com a reversibilidade
desta energia limpa, renovável, de altíssima qualidade , que oferece a solução mais barata
e ecológica para a necessidade inevitável de se estocar energia e que dura mais de um
século (existem centenas de hidrelétricas no Brasil e no mundo operando há mais de 100 anos).
Não podemos migrar para um modelo de mercado antes de corrigir este
tratamento profundamente injusto e anti-isonômico. Só há três maneiras de fazê-lo:
1) Valorar a reversibilidade das hidrelétricas (PCHs e UHEs) e incorporar
este valor no lastro conforme proposto nesta emenda;
2) Estender em lei a reversibilidade, de forma isonômica, a todas as fontes
de energia;
3) Eliminar a reversibilidade das hidrelétricas, através da definição em lei,
de renovações automáticas nas mesmas condições da outorga original e com cobrança de
custos não superiores aos cobrados de outras fontes. O setor hidrelétrico entende que a
reversibilidade tem valor e que este valor já ficou comprovado com casos reais. Mas se o
entendimento for de que não há valor na reversão, é preciso ser coerente e eliminar e
exigência da reversibilidade .
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Entendemos que a proposta 1) acima é a que traz maiores benefícios para a
sociedade brasileira, ao mesmo tempo em que trata de forma justa todas as partes, não prejudic a
nenhuma outra fonte e retira este ônus que desestimula o investimento nas tão necessárias
novas hidrelétricas.
Mas podemos também discutir a possibilidade de optar por uma das outras duas
alternativas, caso sejam entendidas como mais adequadas. Só entendemos que, especialmente
neste momento em que o Brasil precisa desesperadamente recuperar os empregos
perdidos e socorrer as micros, pequenas e médias empresas, profundamente
prejudicadas pela pandemia , o Congresso Nacional não pode deixar de corrigir este problema
que está prejudicando a sociedade brasileira, o meio ambiente, os micros, pequenos e médios
empreendedores de PCHs, os de UHEs e toda a cadeia 100% nacional do setor hidrelétrico,
amplamente reconhecido como detentor de uma das melhores tecnologias e “know-how” do
muno na área, que tanto orgulha a engenharia nacional.
Importante ressaltar que a redução da participação das hidrelétricas e o grande
aumento na participação das térmicas fósseis dos últimos 20 anos, causou enormes prejuízos
ambientais, ao contrário do que se tenta vender a sociedade brasileira. Neste período, as
emissões de gases efeito estufa do setor elétrico tiveram um aumento astronômico de até 700%,
a poluição atmosférica, a produção de resíduos tóxicos e descarte de poluentes químicos e
petroquímicos aumentou e, se não construirmos novos reservatórios, teremos que instalar
baterias convencionais e arcar com todos os problemas ambientais inerentes ao descarte e
reciclagem das mesmas, sem contar com o custo monetário infinitamente maior.
Pro tudo isto, é essencial eliminarmos os entraves injustos e desbalanceados
que estão quase que inviabilizando a construção de novas hidrelétricas e valorar adequadament e
os benefícios e atributos de cada fonte de energia.
Entendemos que esta emenda reinsere no PL texto constante da CP33, que
deveria ter sido mantido, uma vez que estabelecia critérios justos , claros e adequados para o
cálculo do lastro de cada fonte de energia elétrica, e propõe uma solução justa e equilibrada para
valorar a reversibilidade das hidrelétricas, evitando que a sociedade brasileira perca este
benefício, tudo isto sem prejudicar nenhuma fonte, e que por isto, merece ser aprovada.

Sala da Comissão, em

de

de 2020.
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998, DE 2020

Altera a Lei nº 9.991, de 24
de julho de 2000, a Lei nº 5.655, de
20 de maio de 1971, o Decreto-Lei
nº 1.383, de 26 de dezembro de
1974, a Lei nº 9.427, de 26 de
dezembro de 1996, a Lei nº 10.438,
de 26 de abril de 2002, a Lei nº
10.848, de 15 de março de 2004, a
Lei nº 12.111, de 9 de dezembro de
2009, e a Lei nº 12.783, de 11 de
janeiro de 2013, transfere para a
União as ações de titularidade da
Comissão Nacional de Energia
Nuclear representativas do capital
social das Indústrias Nucleares do
Brasil S.A. e da Nuclebrás
Equipamentos Pesados S.A e dá
outras providências.

EMENDA MODIFICATIVA
Modificar o Art. 5º da Medida Provisória nº 998, de 01 de setembro de 2020.
Art. 5º A Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
“Art.13............................................................................................................
...............................................................................................................
§ 1º Os recursos da CDE serão provenientes:
I - das quotas anuais pagas por todos os agentes que comercializem
energia com consumidor final, mediante encargo tarifário incluído nas tarifas de
uso dos sistemas de transmissão ou de distribuição ou cobrado diretamente dos
consumidores pela CCEE, conforme regulamento da Aneel;
II - dos pagamentos anuais realizados a título de uso de bem público;
III - das multas aplicadas pela Aneel a concessionárias, a permissionárias
e a autorizadas; e
IV - dos créditos da União de que tratam os art. 17 e art. 18 da Lei nº 12.783,
de 11 de janeiro de 2013.
......................................................................................................................
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§ 1º-F Aos recursos de que trata o § 1º serão, excepcionalmente,
acrescidos, os recursos de que trata o art. 5º-B da Lei nº 9.991, de 2000, conforme
regulamento e sob a fiscalização da Aneel.
......................................................................................................................
§ 3º-H Observado o disposto no § 3º-B, o custo do encargo tarifário por
MWh das quotas anuais da CDE de que trata o inciso I do § 1º deverá ser igual
para os agentes localizados nos Estados de uma mesma região geográfica, a
partir de 1º de janeiro de 2021.
“§4º O repasse da CDE a que se refere o inciso V do caput deverá ocorrer
até 2035 e observará o limite de até 100% (cem por cento) do valor do combustível
ao seu correspondente produtor, incluído o valor do combustível secundário
necessário para assegurar a operação da usina, mantido à obrigatoriedade de
compra mínima de combustível estipulada nos contratos vigentes na data de
publicação desta Lei, a partir de 1º de janeiro de 2004, destinado às usinas
termelétricas a carvão mineral nacional, desde que estas participem da otimização
dos sistemas elétricos interligados, compensando-se os valores a serem
recebidos a título da sistemática de rateio de ônus e vantagens para as usinas
termelétricas de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 11 da Lei nº 9.648, de 1998.
......................................................................................................................
§4º-B Visando reduzir o uso dos recursos da Conta de Desenvolvimento
Energético, as usinas existentes que venderem energia elétrica por meio de
leilões de contratação de energia existente passam a não usufruir do repasse
previsto no §4º durante o período de fornecimento de tais contratos.
§4º-C A economia advinda no disposto no §4º-B deve ser considerada nos
critérios de classificação para fins de competividade dos empreendimentos nos
leilões.
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JUSTIFICAÇÃO

O carvão é o combustível fóssil com a maior reserva mundial,
espalhada por mais de 75 países. É também a principal fonte primária de energia
elétrica, representando cerca de 38% da matriz elétrica mundial.
No Brasil, esse energético não desempenha papel expressivo na
geração de energia elétrica.
Ressalta-se que, não obstante a natural vocação hídrica da matriz
energética

brasileira,

sua

expansão

recente

vem

sendo

conduzida

primordialmente por projetos de geração intermitentes (eólica, biomassa, PCH,
Solar e Hidrelétrica a fio d’água), sem possibilidade de gestão armazenamento ou
da geração, imputando assim uma acentuada variabilidade e incerteza na
disponibilidade dos recursos. Ainda, os novos projetos são localizados distantes
dos centros de carga, exigindo extensos sistemas de transmissão para o
transporte de grandes blocos de energia no período chuvoso, que ficam ociosos
transportando pequenos montantes nos períodos secos.
Como já evidenciado, o ONS está despachando cada vez mais
termelétricas por diferentes razões, entre elas, apontamos como a principal o
recorrente

deplecionamento

dos reservatórios. A geração termelétrica

é

necessária para o sistema do ponto de vista estrutural, pois traz segurança
energética.
A geração termelétrica é relevante para o SIN e pode atuar de
forma reconhecidamente complementar ao parque renovável/intermitente sendo
importante para o atendimento da demanda em condições hidrológicas adversas.
O

atual

parque

gerador

a

carvão

nacional

é

mantido

economicamente pela CDE. A CDE representa um incentivo imprescindível para
usinas termelétricas em operação a carvão nacional. A Lei nº 10.438, de
26/04/2002, prevê recursos da CDE para reembolso do combustível, desde que
cumpridos os contratos de aquisição de carvão mineral nacional vigente na data
da Lei e foi desenhada com o intuito de manter a indústria mineira de carvão
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mineral nos estados de RS, SC e PR, preservando a atividade econômica e social
no sul do Brasil. A manutenção da CDE para as usinas velhas até 2035 é
necessária para manter as condições necessárias à operação das usinas a carvão
nas regiões mineiras e manter o nível de emprego e renda nessas regiões,
envolvendo 12,5 bilhões de reais de movimentação econômica e 53 mil empregos
na cadeia produtiva. Do valor total da CDE em 2020 de R$ 21,91 bilhões, o
reembolso para o carvão foi de R$ 670 milhões, ou seja 3 % da conta. O
envelhecimento do parque térmico (média de vida de 38 anos) e as necessidades
de adequação ambiental em face de compromissos internacionais conduzem a
necessidade de modernizar o parque termoelétrico a carvão nacional. Por
modernização entende-se desativação gradativa das usinas mais antigas com a
implantação de usinas novas com tecnologia mais eficiente. Representa a melhor
solução de compromisso entre garantia de suprimento e o custo de operação e
emissão de Gases de Efeito Estufa, na medida em que aumenta a oferta física de
energia e potência, em pontos estratégicos do Sistema Interligado Nacional - SIN,
sem comprometer as metas de redução de emissões assumidas pelo Brasil por
ocasião da COP-21, em Paris.
Entendemos ser necessária a discussão da matriz energética
brasileira, que vise dar segurança energética, menor impacto ambiental, maior
atividade econômica (mais emprego e renda), menor custo e previsibilidade de
preço em moeda nacional, alinhada com a modernização do setor elétrica, onde
os atributos de despachabilidade e perto do centro de carga passam a ser
valorados, conforme descrito na Medida Provisória. O Carvão Mineral Nacional,
por ser uma importante reserva energética brasileira, poderá contribuir com uma
matriz energética equilibrada e sustentável.
Portanto o presente projeto de Lei prevê um programa de
transição que mantém a CDE com reembolso integral do combustível até 2035
enquanto realiza-se um programa de modernização, tendo usinas entrando em
operação substituindo as usinas antigas sem o uso da CDE para as novas, com
isso realizando a transição para um modelo sustentável. Por outro lado, abre a
possibilidade de reduzir os dispêndios da Conta de Desenvolvimento Energético
com o deslocamento da energia para contratos de energia competitiva.
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Sala das Sessões, em

Dep. DANIEL FREITAS
PSL/SC

de setembro de 2020.

Dep. GEOVÂNIA DE SÁ
PSDB/SC

Dep. AFONSO HAMM
PP/RS

Dep. RICARDO GUIDI
PSD/SC

Dep. LUCAS REDECKER
PSDB/RS
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DEPUTADA F ERNANDA MELCHIONNA
PSOL/RS

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998, DE 2020
Altera a Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, a Lei nº
5.655, de 20 de maio de 1971, o Decreto-Lei nº 1.383, de
26 de dezembro de 1974, a Lei nº 9.427, de 26 de
dezembro de 1996, a Lei nº 10.438, de 26 de abril de
2002, a Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, a Lei nº
12.111, de 9 de dezembro de 2009, e a Lei nº 12.783, de
11 de janeiro de 2013, transfere para a União as ações
de titularidade da Comissão Nacional de Energia
Nuclear representativas do capital social das Indústrias
Nucleares do Brasil S.A. e da Nuclebrás Equipamentos
Pesados S.A e dá outras providências.
EMENDA MODIFICATIVA N° __________
Dê-se ao § 1°, do art. 5º-B, da Lei 9.991, de 24 de julho de 2000, introduzido pelo art.
1º da MP 998/2020, a seguinte redação:
"Art. 5º-B ....
§ 1º A aplicação dos recursos de que tratam o caput em projetos de
pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética, excetuando-se os
relativos ao § 3º do art. 4º, observará o limite máximo de setenta por
cento do valor total disponível.
................“

JUSTIFICATIVA
A presente emenda pretende alterar a redação dada pela MP ao novo art. 5º-B
introduzido na Lei 9991/2000, especificamente para excluir do §1º os recursos referentes ao §
3º do art. 4º, evitando a perda abrupta de 30% dos recursos aportados, via Lei 9.991/2000, ao
Cepel, evitando a inviabilização da instituição.
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É bem sabido que o desenvolvimento tecnológico é essencial para o aumento da
eficiência e para a redução de custos, em qualquer área. No Setor Elétrico, que é um setor de
base tecnológica, isso é facilmente verificado.
A operação interligada, por exemplo, gera uma economia de cerca de 22% quando
comparada a uma alternativa não interligada, viabilizando o uso ótimo e múltiplo do s recursos
hídricos, proporcionando segurança elétrica e energética, e ao mesmo tempo minimizando os
impactos ambientais e os custos de geração e operação.
Entretanto, tal operação interligada foi possível graças ao desenvolvimento pelo Cepel
de um conjunto de ferramentas computacionais que desempenham um papel fundamental no
planejamento e operação do Sistema Interligado Nacional. Isto dificilmente seria possível com
o uso de ferramentas similares, desenvolvidas no exterior, pois estas não considera m as
adaptações necessárias ao tratamento das particularidades únicas do Sistema Interligado
Nacional.
Para atender necessidades do setor elétrico brasleiro, em 1974, foi criado o Centro de
Pesquisas de Energia Elétrica - Cepel, por iniciativa do Ministério de Minas e Energia
(MME). A iniciativa estava alinhada com a visão estratégica de um país em “busca de
soluções para o problema crucial de criar as bases de um processo de desenvolvimento
tecnológico capaz de adquirir, progressivamente, força criadora e energia suficiente para
atingir e manter relativa autonomia”, nas palavras do titular do MME na época, o Ministro
Antônio Dias Leite Jr. Ao longo da sua história, o Cepel se destacou pela capacidade de
transformar ciência em produtos largamente utilizados pelo setor, com grande importância
estratégica, e que influenciaram e foram influenciados pela evolução do Sistema Interligado
Nacional.
As atividades de pesquisa e desenvolvimento ganharam um fôlego adicional no Brasil
com a Lei 9991/2000, que criou o Programa de P&D ANEEL. Esse programa busca alocar
recursos humanos e financeiros em projetos que demonstrem a originalidade, aplicabilidade,
relevância e a viabilidade econômica de produtos e serviços, nos processos e usos finais de
energia. Seu objetivo é promover a cultura da inovação, estimulando a pesquisa e o
desenvolvimento no setor elétrico brasileiro, aperfeiçoando tecnologias existentes, criando
novos equipamentos e aprimorando a prestação de serviços que contribuam para a segurança
do fornecimento de energia elétrica, a modicidade tarifária, a diminuição do impacto
ambiental do setor e da dependência tecnológica do país. Centenas de equipes de
pesquisadores foram formadas, startups e pequenas empresas se desenvolveram, laboratórios
foram implantados e instituições de pesquisa se fortaleceram.
Quanto ao Cepel, a MP 998/2020, na forma em que se encontra, provocará danos
irreversíveis ao único centro de pesquisas de energia elétrica de caráter nacional, o maior do
gênero na América do Sul. Mais de 40% dos recursos do Cepel são oriundos desta fonte de
P&D. Em valores atuais, a redução em 30% desses recursos significará uma perda da ordem
de 30 milhões de reais por ano para o Cepel. Esse valor é relativamente pouco frente ao
montante de recursos de P&D AN EEL acumulados e ainda não utilizados (de 4 a 5 bilhões de
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reais) e a economia esperada pelo governo federal, também da ordem de bilhões de reais.
Por estas razões, solicitamos apoio do relator e Pares para aprovação desta
Emenda.
Sala das Comissões, em 04 de setembro de 2020.

_____________________________________________________
FERNANDA MELCHIONNA
PSOL/RS
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COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998, DE 2020
Altera a Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, a Lei nº
5.655, de 20 de maio de 1971, o Decreto-Lei nº 1.383, de
26 de dezembro de 1974, a Lei nº 9.427, de 26 de
dezembro de 1996, a Lei nº 10.438, de 26 de abril de
2002, a Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, a Lei nº
12.111, de 9 de dezembro de 2009, e a Lei nº 12.783, de
11 de janeiro de 2013, transfere para a União as ações
de titularidade da Comissão Nacional de Energia
Nuclear representativas do capital social das Indústrias
Nucleares do Brasil S.A. e da Nuclebrás Equipamentos
Pesados S.A e dá outras providências.

EMENDA ADITIVA Nº ___________

Inclua-se o seguinte artigo onde couber:

“Art. ...As empresas beneficiadas pelas operações financeiras de que trata o inciso
XV, art. 13, da Lei 10.438, de 26 de abril de 2002, durante a vigência da Medida
provisória 950, de 8 de abril de 2020, ficam proibidas de pagar juros sobre o
capital próprio e distribuir dividendos aos acionistas até a quitação integral do
empréstimo.”
JUSTIFICAÇÃO
Um dos efeitos da pandemia foi a redução no consumo da energia elétrica,
principalmente em decorrência da paralisação das atividades produtivas. Essa queda
inesperada do consumo também afetou sobremaneira as distribuidoras de energia, que
contratam antecipadamente, arcando com o risco da comercialização.
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Em face dessa realidade, foram realizados empréstimos ao setor que são da ordem de
R$ 15 bilhões. A ANEEL estabeleceu a chamada ‘Conta-Covid’, com amparo legal na MP
950, com o objetivo “injetar liquidez no setor e amortecer aumento nas tarifas”. Conforme
consta na página da própria Agência, a ‘Conta-Covid’ é um empréstimo de um conjunto de
bancos para preservar a situação financeira das empresas do setor. Com isso, “os aumentos
nas tarifas de energia serão diluídos ao longo de cinco anos”.
Ocorre que essa interpretação assume que todo o custo sobre a distribuição de energia
elétrica decorrente da pandemia será arcado pelos consumidores na conta de energia elétrica
em um prazo de 5 anos. A limitação do pagamento de dividendos pelas distribuidoras
beneficiadas pelos empréstimos da Conta COVID é instrumento para garantir um mínimo de
justiça para com o consumidor.
A proposta de limitação da distribuição de dividendos pelas distribuidoras visa evitar
que essas mesmas recebam os recursos da conta covid, fortaleçam seus caixas e enviem lucros
para seus acionistas na forma de dividendos, enquanto os consumidores arcam com uma tarifa
ainda maior, em um momento de retração na renda das famílias, que já apresentam aumento
no endividamento do orçamento familiar.
Caso as distribuidoras venham a obter resultados positivos durante os cinco anos
destinados ao pagamento da dívida da conta covid, só poderá destinar a seus acionistas
dividendo após quitar seus empréstimos, o que garantiria a redução do impacto na conta
de luz dos consumidores. Não faz sentido o consumidor pagar por um empréstimo enquanto
a distribuidora destina lucros a seus acionistas.
Por estas razões, solicitamos apoio do relator e Pares para aprovação desta Emenda.
Sala das Comissões, em 04 de setembro de 2020.

_____________________________________________________
FERNANDA MELCHIONNA
PSOL/RS
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998, DE 2020

Altera a Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, a Lei nº 5.655, de 20 de maio de
1971, o Decreto-Lei nº 1.383, de 26 de dezembro de 1974, a Lei nº 9.427, de 26
de dezembro de 1996, a Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, a Lei nº 10.848,
de 15 de março de 2004, a Lei nº 12.111, de 9 de dezembro de 2009, e a Lei nº
12.783, de 11 de janeiro de 2013, transfere para a União as ações de titularidade
da Comissão Nacional de Energia Nuclear representativas do capital social das
Indústrias Nucleares do Brasil S.A. e da Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A
e dá outras providências.

EMENDA SUPRESSIVA

Suprimam-se os §§ 1º-C e 1º-D do art. 26 da Lei nº 9.427, de 26 de
dezembro de 1996, alterados pelo Art. 4º da Medida Provisória nº 998, de 2020.

JUSTIFICAÇÃO
A Medida Provisória 998, de 2020, estabelece um prazo final para os
descontos nas tarifas de transmissão e distribuição concedidos às fontes
incentivadas, como geração hídrica de pequena escala (PCH e CGH), eólica,
biomassa e solar fotovoltaica, cujo desenvolvimento foi fundamental para o país
ao longo dos últimos anos. De acordo com a nova regra, os incentivos somente
serão aplicados para empreendimentos que solicitarem outorga nos próximos 12
meses e entrarem em operação nos 48 meses seguintes.
Como se sabe, um dos mais importantes benefícios das energias
renováveis é justamente a preservação dos recursos naturais encontrados no
meio ambiente. Além do baixo impacto ambiental, a energia renovável gera
eletricidade limpa e não precisa de água para operar. Isso significa um alívio na
pressão dos recursos hídricos em escassez, além de diminuir o uso de fontes
poluentes, como petróleo, gás natural e carvão.
Entre os benefícios das energias renováveis estão a criação de postos de
trabalho – o que, no Brasil, é uma notícia a se comemorar – principalmente em
regiões menos favorecidas, zonas nas quais os investimentos costumam ser
destinados para a construção de usinas. Além disso, esse tipo de negócio sugere
muito mais o uso de mão de obra humana, já que a produção de combustíveis
fósseis usufrui de tecnologias tipicamente mecanizadas. Além disso, o
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aperfeiçoamento constante do setor e a fabricação de equipamentos têm sido
outros fatores positivos na busca por trabalhadores.
Em todo o mundo, o uso da energia renovável está em alta, e os governo
continuam a incentivar o desenvolvimento desse setor, por meio de subvenções
e estímulos para seu crescimento. Como resultado, o custo dessas tecnologias
vem caindo rapidamente.
No caso do Brasil, temos uma ampla oferta de fontes de energia
alternativas, ou fontes renováveis, em especial eólica e solar. São, atualmente,
mais de 600 parques eólicos instalados em todo o país. Já a energia solar é a
grande aposta para a geração elétrica do Brasil nos próximos anos. A tecnologia
fotovoltaica tem conquistado a maioria dos projetos nos últimos leilões de
energia. Os preços altamente competitivos da tecnologia e a maior viabilidade
de implantação são algumas das razões para isso. Assim, as projeções da EPE
apontam que a energia solar deverá saltar para 10% de participação na matriz
elétrica brasileira até 2030.
Portanto, entendemos que será prejudicial ao país a definição de um
marco temporal para a retirada desses incentivos, que são indispensáveis para
aumentar a capacidade de geração limpa da matriz elétrica brasileira.
Por estas razões, solicito apoio para a aprovação desta emenda.

Sala das sessões, em 04 de setembro de 2020.

Deputado Federal PADRE JOÃO (PT/MG)
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998, DE 2020
Altera a Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, a Lei nº 5.655,
de 20 de maio de 1971, o Decreto-Lei nº 1.383, de 26 de
dezembro de 1974, a Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de
1996, a Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, a Lei nº 10.848,
de 15 de março de 2004, a Lei nº 12.111, de 9 de dezembro de
2009, e a Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013, transfere
para a União as ações de titularidade da Comissão Nacional de
Energia Nuclear representativas do capital social das
Indústrias Nucleares do Brasil S.A. e da Nuclebrás
Equipamentos Pesados S.A e dá outras providências.

EMENDA
Art. 1° A Lei n° 10.438, de 26 de abril de 2002, modificada pelo art. 5° da Medida
Provisória nº 998, de 2020, passa a vigorar acrescida das seguintes alterações:
“Art. 13. ............................................................................................................
...........................................................................................................................
§ 1º Os recursos da CDE serão provenientes:
...........................................................................................................................
V - das quotas anuais pagas por concessionárias de geração de energia elétrica
que possuam esta obrigação nos respectivos contratos de concessão de sua
titularidade.” (NR)
Art. 2° A Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013, modificada pelo art. 8° da Medida
Provisória nº 998, de 2020, passa a vigorar acrescida das seguintes alterações:
“Art. 8º-B A partir de 2 de setembro de 2020, as concessões de geração que não
forem prorrogadas nos termos do art. 1º devem ser licitadas na forma deste
artigo.
§ 1º A licitação de que trata o caput será realizada, preferencialmente, sem a
reversão prévia dos bens vinculados à prestação do serviço.
§ 2º O cálculo do valor da indenização correspondente às parcelas dos
investimentos vinculados a bens reversíveis, ainda não amortizados ou não
depreciados, utilizará como base a metodologia de valor novo de reposição,
apurado de forma transparente, independente e sujeito à prévia consulta pública,
conforme critérios estabelecidos em regulamento do poder concedente.
§ 3º São condições para a outorga de concessão para aproveitamento de
potencial hidráulico na forma deste artigo:
I - previsão, no contrato de concessão, de pagamento de quota anual, em
duodécimos, à Conta de Desenvolvimento Energético - CDE, de que trata a Lei
nº 10.438, de 26 de abril de 2002, correspondente a 50% (cinquenta por cento)
do valor estimado da concessão;
II - o pagamento de outorga a que se refere o inciso II do caput art. 15 da Lei nº
8.987, de 13 de fevereiro de 1995, correspondente a 50% (cinquenta por cento)
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do valor estimado da concessão; e
III - adoção da produção independente como regime de exploração, nos termos
da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, inclusive, quanto às condições de
extinção das outorgas e de encampação das instalações e da indenização
porventura devida.
§ 4º O prazo da outorga de concessão para aproveitamento do potencial
hidráulico resultante da licitação de que trata este artigo será de trinta anos,
contado da data de assinatura do novo contrato.
§ 5º É garantido ao titular da outorga licitada, nos termos deste artigo, a venda
de energia elétrica para os ambientes de contratação regulada e de contratação
livre, na forma da Lei n° 10.848, de 15 de março de 2004, observado o §4°.
§ 6º O pagamento pela outorga a que se refere o inciso II do § 3º será
denominado, para fins da licitação de que trata este artigo, bonificação pela
outorga.
§ 7º O recurso oriundo da previsão de que trata o inciso I do § 3º deverá ser
aplicado para fins de modicidade tarifária, de forma isonômica, vedado seu uso
para concessão de benefícios ou descontos a grupos específcos de
consumidores.” (NR)
Art. 3° A Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
“Art. 2º-A .........................................................................................................
I - valores de bonificação pela outorga das concessões a serem licitadas nos
termos dos arts. 8º e 8º-B da Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013;
…………………………………………………………………………” (NR)
JUSTIFICAÇÃO
Ao encontro de um dos objetivos da medida provisória, no caso baratear o custo da
energia para a população, a presente emenda modifica as regras de licitação de contratos
de concessão de geração de energia vincendos. Tal alteração possibilitará atribuir à Conta
de Desenvolvimento Energético (CDE), para fins de modicidade tarifária, nova fonte de
receita, a partir da previsão de destinação de metade dos recursos oriundos da bonificação
de outorga pelo uso da água das hidroelétricas, resultantes dos novos contratos de
concessão. Isso permitirá usar o recurso da outorga para reduzir as tarifas de todos os
consumidores de energia do País, sem distorções.
Atualmente, esclarece-se, esses recursos são destinados integralmente ao Tesouro e
não beneficiam o consumidor de energia. A Emenda reconhece a importância fiscal,
razão pela qual propõe que os recursos sejam divididos, meio a meio, entre consumidor e
Tesouro. Cumpre esclarecer, também, que não se altera, na presente proposta, a
compensação financeira pelo uso da água para fins de aproveitamento hidroelétrico.
Assim, ficam totalmente preservados os recursos destinados aos entes federativos.
Além disso, as medidas preveem alteração do regime de exploração da concessão
para esses novos contratos de trinta anos, o qual passará a ser de produção independente,
retirando do consumidor o custo decorrente da assunção do risco hidrológico. Busca-se,
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com isso, reconhecer a importância da energia barata para a competitividade do Brasil,
assim como promover maior alinhamento com a modernização do setor elétrico, por
meio da adequada alocação de custos e riscos setoriais e da prática de preços realistas
como instrumento de sinalização eficiente para investimento em expansão.
Sala das Comissões, 04 de setembro de 2020.
Deputado Paulo Ganime
( NOVO / RJ )
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998, DE 2020
Altera a Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, a Lei nº 5.655,
de 20 de maio de 1971, o Decreto-Lei nº 1.383, de 26 de
dezembro de 1974, a Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de
1996, a Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, a Lei nº 10.848,
de 15 de março de 2004, a Lei nº 12.111, de 9 de dezembro de
2009, e a Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013, transfere
para a União as ações de titularidade da Comissão Nacional de
Energia Nuclear representativas do capital social das
Indústrias Nucleares do Brasil S.A. e da Nuclebrás
Equipamentos Pesados S.A e dá outras providências.

EMENDA
A Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, modificada pelo art. 4° da Medida
Provisória nº 998, de 2020, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 12. …………………………………
§ 1° A taxa de fiscalização, equivalente a 0,1% (um décimo por cento) do
valor do benefício econômico anual auferido pelo concessionário,
permissionário ou autorizado, será determinada pelas seguintes fórmulas:
……………………………………………” (NR)
JUSTIFICATIVA
Com ênfase na modificade tarifária, propomos reduzir a Taxa de Fiscalização de
Serviços de Energia Elétrica. Vai ao encontro do objetivo da medida provisória de
baratear a conta da energia para a população. Ademais, devemos lembrar que, nos moldes
atuais, essa taxa é basicamente um tributo cobrado na tarifa para robustecer o orçamento
da ANEEL e que, na prática, o órgão regulador, muitas vezes, nem usufrui, por conta de
contigenciamento. Mas o problema maior é que encare a energia e retira na fonte a
competitividade da economia brasileira como um todo, assemelhando-se a um tributo
sobre o investimento. Direta e indiretamente, a energia está presente em todos os bens e
serviços da nossa sociedade. Reconhecemos a importância da ANEEL, razão pela qual se
propõe a redução da taxa, não sua eliminação, e reforçamos que seria melhor para o país
que os recursos do órgão regulador fossem oriundos integralmente do Orçamento Geral
da União, justamente para não retirar na origem a competitividade do Brasil.
Sala das Comissões, 04 de setembro de 2020.
Deputado Paulo Ganime
(NOVO / RJ)
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998, DE 2020
Altera a Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, a Lei nº 5.655,
de 20 de maio de 1971, o Decreto-Lei nº 1.383, de 26 de
dezembro de 1974, a Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de
1996, a Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, a Lei nº 10.848,
de 15 de março de 2004, a Lei nº 12.111, de 9 de dezembro de
2009, e a Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013, transfere
para a União as ações de titularidade da Comissão Nacional de
Energia Nuclear representativas do capital social das
Indústrias Nucleares do Brasil S.A. e da Nuclebrás
Equipamentos Pesados S.A e dá outras providências.

EMENDA
O art. 2º-A da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, modificado pelo art. 6° da
Medida Provisória nº 998, de 2020, passa a vigorar com a seguinte alteração:
“Art. 2º-A ....................................................................................................
§ 1º .............................................................................................................
......................................................................................................................
II - licitação para a contratação de reserva de capacidade de que trata o art. 3ºA, inclusive da energia de reserva; e
..........................................................................................................” (NR)

JUSTIFICATIVA
A presente emenda aprimora o texto da medida provisória no avanço que
promoveu para permitir a contratação de reserva de capacidade, para não se limitar à
geração somente. Trata-se de ajuste pontual, simples, em linha com o objetivo da medida
provisória.
Sala das Comissões, 04 de setembro de 2020.
Deputado Paulo Ganime
(NOVO / RJ)
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998, DE 2020
Altera a Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, a Lei nº 5.655,
de 20 de maio de 1971, o Decreto-Lei nº 1.383, de 26 de
dezembro de 1974, a Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de
1996, a Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, a Lei nº 10.848,
de 15 de março de 2004, a Lei nº 12.111, de 9 de dezembro de
2009, e a Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013, transfere
para a União as ações de titularidade da Comissão Nacional de
Energia Nuclear representativas do capital social das
Indústrias Nucleares do Brasil S.A. e da Nuclebrás
Equipamentos Pesados S.A e dá outras providências.

EMENDA
Os arts. 4°, 4°-A e 4°-B da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, modificados
pelo art. 6° da Medida Provisória nº 998, de 2020, passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 4º .......................................................................................................
......................................................................................................................
§ 9º Os consumidores de que tratam os art. 15 e art. 16 da Lei nº 9.074, de
1995, e o § 5º do art. 26 da Lei nº 9.427, de 1996 poderão desligar-se da
CCEE, ficando autorizados a:
I - negociar diretamente com um ou mais fornecedores com quem
contratará sua compra de energia elétrica, por sua conta e risco; ou
II - exercer a opção de migração para o mergado de contratação regulada,
nos termos do regulamento do Poder Executivo.” (NR)
“Art. 4º-A A comercialização no ambiente de contratação livre poderá
realizada mediante a comercialização varejista, conforme regulamento
Aneel, ou mediante representação, por agentes da CCEE habilitados,
diretamente pelas pessoas físicas ou jurídicas que exercerem a opção
consumidor livre de que tratam os art. 15 e art. 16 da Lei nº 9.074,
1995, e o § 5º do art. 26 da Lei nº 9.427, de 1996.

ser
da
ou
de
de

§ 1º ......................................................................................................................
§ 2º Fica vedado condicionar o consumidor livre à contratação
compulsória de terceiro para intermediar sua compra de energia elétrica,
assim como para representá-lo perante órgãos, entidades, instituições e
agentes do setor elétrico.
§ 3º A contratação de que trata o caput poderá ser realizada diretamente
pelo consumidor, inclusive por meio de mercados eletrônicos organizados,
como bolsa, balcão ou câmaras de comercialização.
§ 4º Independe de autorização do Poder Executivo a implantação de
unidade de autoprodução de energia elétrica pelo consumidor livre,
individualmente ou reunidos mediante consórcio, cooperativa, associação,
condomínio ou outra forma livremente pactuada, exceto quando sua
complexidade e risco à segurança, à saúde e ao meio ambiente assim
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justificarem nos termos previstos em regulamentação do Poder Executivo,
sem prejuízo ao disposto em legislação específica e observada a Lei nº
13.874, de 20 de setembro de 2019.
§ 5º A autoprodução para consumo próprio dos consumidores livres,
inclusive reunidos na forma disposta no parágrafo anterior, não será
considerada comercialização.
§ 6º Ficam os consumidores livres autorizados a contratarem terceiros
para a implantação, gestão e operação de suas unidades de autoprodução.
§ 7º O eventual excedente de energia contratada ou autogerada pelo
consumidor livre poderá ser comercializado na forma de que trata o § 3º,
sem prejuízo de outras formas definidas em regulamento.” (NR)
“Art. 4º-B O desligamento do consumidor livre da CCEE ou o
encerramento da sua representação não serão motivo para a suspensão do
fornecimento de energia.” (NR)
JUSTIFICATIVA
Devemos ter a virtude de olhar para o futuro e dispor sobre avanços que serão
perenes nos próximos anos, assim como ir ao encontro da evolução tecnológica e do
empoderamento da liberdade do consumidor na aquisição, produção e gestão do seu
consumo de energia. A portabilidade da conta de luz é apenas um dos aspectos desse
empoderamento, ao permitir que o consumidor, independentemente da tensão ou carga,
possa escolher livremente o fornecedor de energia que desejar.
Também, devemos lembrar que o consumidor livre é uma figura que está prevista
em lei desde 1995. Portanto, não necessitaria mais esperar para alcançar o pequeno e o
médio consumidor. Por outro lado, reconhecemos que há obstáculos, sim, pois quanto
maior a adesão ao mercado livre, maior será o impacto dos encargos sobre os
consumidores que continuarão cativos.
Contudo, é fundamental enfatizar que esses obstáculos nasceram dentro de uma
concepção centralizadora, que imputou ao mercado regulado, entenda-se, ao consumidor
cativo, sem liberdade, a obrigação de custear políticas públicas que nada mais são do que
privilégios setoriais e descontos tarifários, disfarçados de encargos e subsídios cruzados.
Tais obstáculos não foram criados pelo consumidor cativo, nem pelo consumidor livre.
Nesta Emenda, embora convictos que encargos, distorções e subsídios devem ser
eliminados para melhor avançar na direção do mercado livre de energia e reduzir o peso
da energia para a população, propomos uma correção pontual e importante ao texto da
medida provisória, com o objetivo de excluir a necessidade de representação para o
consumidor poder ser livre. A MP empurra o consumidor livre a contratar um terceiro
para intermediar sua compra da energia e representá-lo perante a Câmara de
Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, sob o risco, como previsto na MP, de ter
seu suprimento cortado.
A verdade é que mercado livre, por definição, não pode ficar refém de
despachantes ou de sistema cartorial. O agente varejista pode ser, sim, uma forma de
representação, mas, nunca, ser obrigatória para o consumidor livre. Tampouco, a Câmara
de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE devia deter o monopólio da plataforma
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de negociação de energia no mercado livre. A concorrência é salutar e possível, ainda
mais em um contexto de existência de bolsas de valores e mercadorias no País, assim
como fintechs que a cada dia podem desenhar soluções novas e concorrenciais para
comercialização de energia no ambiente de contratação livre.
Sala das Comissões, 04 de setembro de 2020.

Deputado Paulo Ganime
(NOVO / RJ)

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 43CC762100388024.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.089483/2020-15

10 Setembro 2020

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Quinta-feira

215

MPV 998
00082

DEPUTADO PAULO GANIME (NOVO-RJ)

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998, DE 2020
Altera a Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, a Lei nº 5.655, de
20 de maio de 1971, o Decreto-Lei nº 1.383, de 26 de dezembro
de 1974, a Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, a Lei nº
10.438, de 26 de abril de 2002, a Lei nº 10.848, de 15 de março
de 2004, a Lei nº 12.111, de 9 de dezembro de 2009, e a Lei nº
12.783, de 11 de janeiro de 2013, transfere para a União as
ações de titularidade da Comissão Nacional de Energia Nuclear
representativas do capital social das Indústrias Nucleares do
Brasil S.A. e da Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A e dá
outras providências.

EMENDA
A Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, modificada pelo art. 1° da Medida
Provisória nº 998, de 2020, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 1° As concessionárias e permissionárias de serviços públicos de
distribuição de energia elétrica ficam obrigadas a aplicar, anualmente, o
montante de, no mínimo, 0,25% (vinte e cinco centésimos) por cento de sua
receita operacional líquida em pesquisa e desenvolvimento do setor elétrico e
em eficiência energética no uso final.” (NR)
“Art. 2° As concessionárias de geração e empresas autorizadas à produção
independente de energia elétrica ficam obrigadas a aplicar, anualmente, o
montante de, no mínimo, 0,25% (vinte e cinco centésimos) de sua receita
operacional líquida em pesquisa e desenvolvimento do setor elétrico e eficiência
energética, observado o seguinte:
....................................................................................................” (NR)
“Art. 3° As concessionárias de serviços públicos de transmissão de energia
elétrica ficam obrigadas a aplicar, anualmente, o montante de, no mínimo,
0,25% (vinte e cinco centésimos) de sua receita operacional líquida em
pesquisa e desenvolvimento do setor elétrico e eficiência energética, observado
o seguinte:
....................................................................................................” (NR)
“Art. 4° Os recursos para pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética,
previstos nos arts. 1° a 3° poderão ser aplicados diretamente pelas
concessionárias e permissionárias, parcial ou totalmente.” (NR)

JUSTIFICATIVA
O objetivo da medida provisória é baratear a conta da energia para a população. O
problema não é o objetivo, mas a forma para alcançá-lo. Para tanto, a MP propõe uma
espécie de costura contábil, no qual se cobra um encargo na tarifa de energia para, em
sequência, redestinar parte do recurso arrecadado para a Conta de Desenvolvime nto
Energético (CDE), para só depois devolver parte do recurso, indiretamente, na forma de
redução tarifária. São várias etapas. Essa costura é ineficiente e prejudica o consumidor,
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além disso implica custo transacional entre as várias etapas de circulação do recurso.
Seria mais racional e simples reduzir o tamanho do encargo na própria tarifa,
diretamente, razão pela qual se propõe a presente Emenda. O objetivo seria atingido
facilmente e sem se perder parte do recurso dentro da burocracia estatal.
Sem embargo, cumpre advertir que, nos moldes atuais, o encargo tarifário é
basicamente um tributo que encare a energia. É cobrado na fonte, como se fosse uma taxa
ou um imposto qualquer, sendo arrecadado e alocado majoritariamente pelo governo, mas.
Nessa condição, o encargo retira na fonte a competitividade da economia brasileira como
um todo, porque, direta e indiretamente, a energia está presente em todos os bens e serviços
da nossa sociedade. Precisamos corrigir esse problema do modelo vigente, que parte da
premissa equivocada que o Estado conhece melhor onde cada empresa de energia deve
alocar seus recursos em eficiência energética, pesquisa e desenvolvimento tecnológico.
Assim, também proposmos na Emenda que esses recursos sejam aplicados integralme nte
pelas próprias concessionárias e permissionárias de energia.
Sala das Comissões, 04 de setembro de 2020.
Deputado Paulo Ganime
(NOVO / RJ)
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998, DE 2020
Altera a Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, a Lei nº 5.655,
de 20 de maio de 1971, o Decreto-Lei nº 1.383, de 26 de
dezembro de 1974, a Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de
1996, a Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, a Lei nº 10.848,
de 15 de março de 2004, a Lei nº 12.111, de 9 de dezembro de
2009, e a Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013, transfere
para a União as ações de titularidade da Comissão Nacional de
Energia Nuclear representativas do capital social das
Indústrias Nucleares do Brasil S.A. e da Nuclebrás
Equipamentos Pesados S.A e dá outras providências.

EMENDA
O art. 5° da Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, modificado pelo art. 1° da
Medida Provisória nº 998, de 2020, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 5º ........................................................................................................
......................................................................................................................
§ 1º Os investimentos em eficiência energética de que trata o art. 1º deverão
priorizar iniciativas e produtos contratados em ambiente concorrencial,
conforme regulamento a ser editado pela Aneel.
.……………………………………………” (NR)
JUSTIFICATIVA
Em relação aos investimentos obrigatórios das distribuidoras de energia elétrica
em pesquisa e eficiência energética, a medida provisória reforça o que já estava previsto
na legislação, ao determinar que deverão priorizar iniciativas e produtos da indústria
brasileira. O equívoco dessa visão é acreditar que a lei é suficiente para maximizar a
participação das empresas nacionais.
Essa priorização é uma reserva de mercado. Ademais, contradiz na origem o
próprio conceito de eficiência. Como toda política protecionista, a reserva prejudica os
consumidores porque impede que haja ampla competição e redução de preços. Ainda,
atrapalha a qualidade dos produtos ofertados. A reserva induz ineficiência e atraso
tecnológico no Brasil. No médio prazo, diminui a competitividade da indústria protegida
e, consequentemente, de toda a sociedade. O que era para ser uma proteção acaba por, no
final do dia, trazer a morte do setor protegido, com consequências ruins para
investimentos e empregos.
Por essa razão, a presente Emenda corrige esse problema, para estabelecer que os
investimentos em eficiência energética deverão priorizar iniciativas e produtos
contratados em ambiente concorrencial.
Sala das Comissões, 01 de setembro de 2020.
Deputado Paulo Ganime
( NOVO / RJ )
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998, DE 1º DE SETEMBRO DE 2020

Altera a Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, a
Lei nº 5.655, de 20 de maio de 1971, o DecretoLei nº 1.383, de 26 de dezembro de 1974, a Lei
nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, a Lei nº
10.438, de 26 de abril de 2002, a Lei nº 10.848,
de 15 de março de 2004, a Lei nº 12.111, de 9
de dezembro de 2009, e a Lei nº 12.783, de 11
de janeiro de 2013, transfere para a União as
ações de titularidade da Comissão Nacional de
Energia Nuclear representativas do capital
social das Indústrias Nucleares do Brasil S.A. e
da Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A e dá
outras providências.

EMENDA MODIFICATIVA Nº ___________

Dê-se ao § 1°, do art. 5º-B, da Lei 9.991, de 24 de julho de 2000, introduzido pelo art.
1º da MP 998/2020, a seguinte redação:
"Art. 5º-B ....

§ 1º A aplicação dos recursos de que trata o caput em projetos de
pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética, excetuando-se os
relativos ao § 3º do art. 4º, observará o limite máximo de setenta por
cento do valor total disponível.
................“

JUSTIFICAÇÃO
A presente emenda pretende alterar a redação dada pela MP ao novo art. 5º-B
introduzido na Lei 9991/2000, especificamente para excluir do §1º os recursos referentes ao
§ 3º do art. 4º, evitando a perda abrupta de 30% dos recursos aportados, via Lei 9.991/2000,
ao Cepel, evitando a inviabilização da instituição, sem prejuízo dos objetivos propostos pela
MP 998/2020.
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É bem sabido que o desenvolvimento tecnológico é essencial para o aumento da
eficiência e para a redução de custos, em qualquer área. No Setor Elétrico, que é um setor de
base tecnológica, isso é facilmente verificado.
A operação interligada, por exemplo, gera uma economia de cerca de 22% quando
comparada a uma alternativa não interligada, viabilizando o uso ótimo e múltiplo dos
recursos hídricos, proporcionando segurança elétrica e energética, e ao mesmo tempo
minimizando os impactos ambientais e os custos de geração e operação.
Entretanto, tal operação interligada foi possível graças ao desenvolvimento pelo
Cepel de um conjunto de ferramentas computacionais que desempenham um papel
fundamental no planejamento e operação do Sistema Interligado Nacional. Isto dificilme nte
seria possível com o uso de ferramentas similares, desenvolvidas no exterior, pois estas não
consideram as adaptações necessárias ao tratamento das particularidades únicas do Sistema
Interligado Nacional.
Para atender necessidades do setor elétrico brasileiro, em 1974, foi criado o Centro
de Pesquisas de Energia Elétrica - Cepel, por iniciativa do Ministério de Minas e Energia
(MME). A iniciativa estava alinhada com a visão estratégica de um país em “busca de
soluções para o problema crucial de criar as bases de um processo de desenvolvime nto
tecnológico capaz de adquirir, progressivamente, força criadora e energia suficiente para
atingir e manter relativa autonomia”, nas palavras do titular do MME na época, o Ministro
Antônio Dias Leite Jr. Ao longo da sua história, o Cepel se destacou pela capacidade de
transformar ciência em produtos largamente utilizados pelo setor, com grande importânc ia
estratégica, e que influenciaram e foram influenciados pela evolução do Sistema Interligado
Nacional.
As atividades de pesquisa e desenvolvimento ganharam um fôlego adicional no Brasil
com a Lei 9991/2000, que criou o Programa de P&D ANEEL. Esse programa busca alocar
recursos humanos e financeiros em projetos que demonstrem a originalidade, aplicabilidade,
relevância e a viabilidade econômica de produtos e serviços, nos processos e usos finais de
energia. Seu objetivo é promover a cultura da inovação, estimulando a pesquisa e o
desenvolvimento no setor elétrico brasileiro, aperfeiçoando tecnologias existentes, criando
novos equipamentos e aprimorando a prestação de serviços que contribuam para a segurança
do fornecimento de energia elétrica, a modicidade tarifária, a diminuição do impacto
ambiental do setor e da dependência tecnológica do país. Centenas de equipes de
pesquisadores foram formadas, startups e pequenas empresas se desenvolveram, laboratórios
foram implantados e instituições de pesquisa se fortaleceram.
Quanto ao Cepel, a MP 998/2020, na forma em que se encontra, provocará danos
irreversíveis ao único centro de pesquisas de energia elétrica de caráter nacional, o maior do
gênero na América do Sul. Mais de 40% dos recursos do Cepel são oriundos desta fonte de
P&D. Em valores atuais, a redução em 30% desses recursos significará uma perda da ordem
de 30 milhões de reais por ano para o Cepel. Esse valor é relativamente pouco frente ao
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montante de recursos de P&D ANEEL acumulados e ainda não utilizados (de 4 a 5 bilhões
de reais) e a economia esperada pelo governo federal, também da ordem de bilhões de reais
Sala das Sessões, em 04 de setembro de 2020.

Deputada ERIKA KOKAY – PT/DF
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998, DE 2020
Altera a Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, a Lei nº 5.655,
de 20 de maio de 1971, o Decreto-Lei nº 1.383, de 26 de
dezembro de 1974, a Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de
1996, a Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, a Lei nº 10.848,
de 15 de março de 2004, a Lei nº 12.111, de 9 de dezembro
de 2009, e a Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013, transfere
para a União as ações de titularidade da Comissão Nacional
de Energia Nuclear representativas do capital social das
Indústrias Nucleares do Brasil S.A. e da Nuclebrás
Equipamentos Pesados S.A e dá outras providências.

EMENDA ADITIVA
Art. 1° A Lei n° 10.438, de 26 de abril de 2002, modificada pelo art. 5° da Medida Provisória nº
998, de 2020, passa a vigorar acrescida das seguintes alterações:
“Art. 13. ............................................................................................................
...........................................................................................................................
§ 1º Os recursos da CDE serão provenientes:
...........................................................................................................................
V - das quotas anuais pagas por concessionárias de geração de energia elétrica
que possuam esta obrigação nos respectivos contratos de concessão de sua
titularidade.” (NR)

Art. 2° A Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013, modificada pelo art. 8° da Medida Provisória
nº 998, de 2020, passa a vigorar acrescida das seguintes alterações:
“Art. 8º-B A partir de 2 de setembro de 2020, as concessões de geração que não
forem prorrogadas nos termos do art. 1º devem ser licitadas na forma deste
artigo.
§ 1º A licitação de que trata o caput será realizada, preferencialmente, sem a
reversão prévia dos bens vinculados à prestação do serviço.
§ 2º O cálculo do valor da indenização correspondente às parcelas dos
investimentos vinculados a bens reversíveis, ainda não amortizados ou não
depreciados, utilizará como base a metodologia de valor novo de reposição,
apurado de forma transparente, independente e sujeito à prévia consulta pública,
conforme critérios estabelecidos em regulamento do poder concedente.
§ 3º São condições para a outorga de concessão para aproveitamento de
potencial hidráulico na forma deste artigo:
I - previsão, no contrato de concessão, de pagamento de quota anual, em
duodécimos, à Conta de Desenvolvimento Energético - CDE, de que trata a Lei nº
10.438, de 26 de abril de 2002, correspondente aos seguintes percentuais do
valor estimado da concessão:

“Eu não quero viver em outro País, eu quero viver em outro Brasil!”
Deputado Marcel van Hattem (Novo–RS) | Câmara dos Deputados | Anexo III | Superior | Ala A | – Gabinete 271
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a) 50% (cinquenta por cento) para a licitação realizada até 31 de dezembro de
2022;
b) 70% (setenta por cento) para a licitação realizada entre o final do prazo da
alínea anterior e até 31 de dezembro de 2023;
c) 90% (noventa por cento) para a licitação realizada entre o final do prazo da
alínea anterior e até 31 de dezembro de 2024; e
d) 100% (cem por cento) para a licitação realizada a partir de 1° de janeiro de
2025.
II - o pagamento de outorga a que se refere o inciso II do caput do art. 15 da Lei
nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, correspondente ao percentual residual do
valor estimado da concessão que não for destinado conforme o disposto no
inciso anterior.
III - adoção da produção independente como regime de exploração, nos termos
da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, inclusive, quanto às condições de extinção
das outorgas e de encampação das instalações e da indenização porventura
devida.
§ 4º O prazo da outorga de concessão para aproveitamento do potencial
hidráulico resultante da licitação de que trata este artigo será de trinta anos,
contado da data de assinatura do novo contrato.
§ 5º É garantido ao titular da outorga licitada , nos termos deste artigo, a venda
de energia elétrica para os ambientes de contratação regulada e de contratação
livre, na forma da Lei n° 10.848, de 15 de março de 2004, observado o §4°.
§ 6º O pagamento pela outorga a que se refere o inciso II do § 3º será
denominado, para fins da licitação de que trata este artigo, bonificação pela
outorga.
§ 7º O recurso oriundo da previsão de que trata o inciso I do § 3º deverá ser
aplicado para fins de modicidade tarifária, de forma isonômica, vedado seu uso
para concessão de benefícios ou descontos a grupos específcos de
consumidores.” (NR)
Art. 3° Inclua-se, onde couber, no PLV da Medida Provisória nº 998, de 01 de setembro de
2020, a seguinte alteração na Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997:
“Art. 2º-A .........................................................................................................
I - valores de bonificação pela outorga das concessões a serem licitadas nos
termos dos arts. 8º e 8º-B da Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013;
…………………………………………………………………………” (NR)

JUSTIFICAÇÃO
Ao encontro de um dos objetivos da medida provisória, no caso baratear o custo
da energia para a população, a presente Emenda modifica as regras de licitação de
contratos de concessão de geração de energia vincendos. Tal alteração possibilitará
atribuir à Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), para fins de modicidade
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tarifária, nova fonte de receita, a partir da previsão de destinação inicial de metade dos
recursos oriundos da bonificação de outorga pelo uso da água das hidroelétricas,
resultantes dos novos contratos de concessão. Isso permitirá usar o recurso da outorga
para reduzir as tarifas de todos os consumidores de energia do País, sem distorções.
Nos termos propostos, essa destinação para a CDE será progressiva: começa com
metade do valor estimado da concessão pelo uso da água, até destinar, depois de
2025, 100% do valor da outorga para a CDE com a finalidade de modicidade tarifária.
Atualmente, esclarece-se, esses recursos são destinados ao Tesouro e, assim,
não beneficiam o consumidor de energia. A Emenda reconhece a importância fiscal,
razão pela qual propõe que os recursos sejam inicialmente divididos, meio a meio, entre
consumidor e Tesouro, até o final do ano de 2022. A partir de então, a destinação do
valor da outorga para fins de modicidade tarifária crescerá progressivamente, até
alcançar a sua integralidade depois de janeiro de 2025. Cumpre esclarecer, também,
que não se altera, na presente proposta, a compensação financeira pelo uso da água
para fins de aproveitamento hidroelétrico. Assim, ficam totalmente preservados os
recursos destinados aos entes federativos.
Além disso, as medidas preveem alteração do regime de exploração da
concessão para esses novos contratos de trinta anos, o qual passará a ser de produção
independente, retirando do consumidor o custo decorrente da assunção do risco
hidrológico. Busca-se, com isso, reconhecer a importância da energia barata para a
competitividade do Brasil, assim como promover maior alinhamento com a
modernização do setor elétrico, por meio da adequada alocação de custos e riscos
setoriais e da prática de preços realistas como instrumento de sinalização eficiente para
investimento em expansão.

Sala das Comissões,

de setembro de 2020.

Deputado MARCEL VAN HATTEM
NOVO /RS
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998, DE 2020
Altera a Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, a Lei nº 5.655,
de 20 de maio de 1971, o Decreto-Lei nº 1.383, de 26 de
dezembro de 1974, a Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de
1996, a Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, a Lei nº 10.848,
de 15 de março de 2004, a Lei nº 12.111, de 9 de dezembro
de 2009, e a Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013, transfere
para a União as ações de titularidade da Comissão Nacional
de Energia Nuclear representativas do capital social das
Indústrias Nucleares do Brasil S.A. e da Nuclebrás
Equipamentos Pesados S.A e dá outras providências.

EMENDA ADITIVA
A Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, modificada pelo art. 4° da Medida Provisória
nº 998, de 2020, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 12. …………………………………
§ 1° A taxa de fiscalização, equivalente à alíquota máxima de 0,4% (quatro décimos
por cento) do valor do benefício econômico anual auferido pelo concessionário,
permissionário ou autorizado, reduzida gradualmente conforme o disposto no § 5°,
será determinada pelas seguintes fórmulas:
……………………………………………
§ 5°A aliquota da taxa de fiscalização será:
I - 0,4% (quatro décimos por cento) até 31 de dezembro de 2020;
II - 0,3% (dois décimos por cento), a partir de 1° janeiro de 2021;
III - 0,2% (dois décimos por cento), a partir de 1° janeiro de 2022;
IV - 0,1% (um décimo por cento), a partir de 1° janeiro de 2023;
IV - 0,0% (zero por cento), a partir de 1° janeiro de 2024.”(NR)

JUSTIFICAÇÃO
Com ênfase na modicidade tarifária, propomos reduzir gradualmente a Taxa de
Fiscalização de Serviços de Energia Elétrica, até alcançar a alíquota zero a partir de 2024. Vai
ao encontro do objetivo da medida provisória de baratear a conta da energia para a população.
Ademais, devemos lembrar que, nos moldes atuais, essa taxa é basicamente um tributo cobrado
na tarifa para robustecer o orçamento da ANEEL e que, na prática, o órgão regulador, muitas
vezes, nem usufrui, por conta de contigenciamento. Mas o problema maior é que encare a
energia e retira na fonte a competitividade da economia brasileira como um todo, assemelhandose a um tributo sobre o investimento. Direta e indiretamente, a energia está presente em todos
os bens e serviços da nossa sociedade.
“Eu não quero viver em outro País, eu quero viver em outro Brasil!”
Deputado Marcel van Hattem (Novo–RS) | Câmara dos Deputados | Anexo III | Superior | Ala A | – Gabinete 271

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 43CC762100388024.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.089483/2020-15

10 Setembro 2020

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

Quinta-feira

225

CÂMARA DOS DEPUTADOS
DEPUTADO MARCEL VAN HATTEM (NOVO-RS)

Em virtude de reconhecemos a importância da ANEEL, a proposta é progressiva, para
proporcionar adequado período de transição, até que os recursos do órgão regulador oriundos
da taxa de fiscalização passem a ser provenientes integralmente do Orçamento Geral da União.
Conforme exposto, essa mudança é importante para não retirar na fonte a competitividade do
Brasil.

Sala das Comissões,

de setembro de 2020.

Deputado MARCEL VAN HATTEM
NOVO /RS

“Eu não quero viver em outro País, eu quero viver em outro Brasil!”
Deputado Marcel van Hattem (Novo–RS) | Câmara dos Deputados | Anexo III | Superior | Ala A | – Gabinete 271

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 43CC762100388024.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.089483/2020-15

226

Quinta-feira

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

10 Setembro 2020

ETIQUETA

MPV 998
00087

CONGRESSO NACIONAL

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
DATA

PROPOSIÇÃO

03/09/2020

Medida Provisória 998, de 2020
AUTOR

1 ( ) SUPRESSIVA

TIPO
2 ( ) SUBSTIT 3 ( ) MODIFICATIVA

PÁGINA

ARTIGO
8º

Nº PRONTUÁRIO

4 ( x ) ADITIVA 5 ( ) SUBSTITUTIVO GLOBAL
PARÁGRAFO

INCISO
I e III

ALÍNEA

EMENDA ADITIVA
Dê-se ao art. 8º da Medida Provisória 998, de 2020, que altera a Lei nº 12.783/2013, a seguinte
redação, para acrescentar o novo art. 8º-B à Lei 12.783, de 2013.
Art. 8º A Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
..............................
Art. 8º-B Aplica-se ao disposto no §1º-C do Art. 8º da Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de
2013, às concessões sob controle de Estado, Distrito Federal ou Município que
foram prorrogadas nos termos desta Lei.
JUSTIFICAÇÃO
A Medida Provisória 998/2020 vem na esteira de contemplar aspectos conjunturais e estruturais do
setor de energia elétrica. Conjunturais, na medida em que complementa a Medida Provisória
950/2020 e o Decreto nº 10.350/2020 que tratou das medidas emergenciais para o funcionamento do
setor elétrico, por conta da crise gerada pela pandemia do novo coronavírus , e estruturais na medida
em que dá início às diretrizes do governo federal de reduzir os subsídios nos segmentos que
compõem o setor elétrico brasileiro, que já não se mostram necessários. Em ambas as situações, o
consumidor é beneficiado na medida em que os efeitos econômicos e financeiros da pandemia de
Covid-19 sobre as tarifas de energia elétrica são mitigados e dá início a retirada de subsídios que
oneram as tarifas.
A MP 998/2020 vai além, pois entre outros aspectos que merecem elogios, aumenta o prazo para que
Estados, Distrito Federal e Municípios realizem as licitações de empresas concessionárias
prestadoras de serviço nos segmentos de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, sob
controle desses entes federados , associadas a uma nova outorga da concessão pela União por 30
anos, bem como o prazo para transferência de controle. Esses novos prazos vão até 30 de junho de
2021 e 31 de dezembro de 2021, respectivamente. Essa extensão de prazo também vem ao encontro
da situação de exceção vivenciada por conta da pandemia, pois permitirá que Estados, Distrito
Federal e Municípios tenham mais prazo para estruturar a venda de controle de suas empresas num
momento crítico de suas finanças. O parágrafo 14 da Exposição de Motivo que acompanha e dá
sustentação a Medida Provisória 998/2020, destaca com clareza esse tema na medida em que
menciona:
“14
Ainda no que tange à transição rumo à sustentabilidade para concessões de
serviço público de distribuição com empresas que passem por processos de privatização,
a minuta em comento, ao promover alterações adicionais à Lei n º 12.783, de 2013,
Senhor Presidente, garantir a segurança jurídica de processos em curso, daí sua urgência
e relevância, bem como preservar a continuidade da prestação do serviço no caso de
insucesso do Leilão até a licitação da Concessão, como já preconizado pela legislação
vigente.” (grifo nosso)
No entanto, a redação constante da alteração introduzida pela MP 998/2020, em comento, estendeu
ASSINATURA
____/____/____
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PROPOSIÇÃO

03/09/2020

Medida Provisória 998, de 2020
AUTOR

1 ( ) SUPRESSIVA
PÁGINA

TIPO
2 ( ) SUBSTIT 3 ( ) MODIFICATIVA
ARTIGO
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o prazo para realização das licitações e transferência de outorgas somente para aquelas concessões
não prorrogadas, limitando, portanto, o alcance que se deseja dar aos objetivos da referida MP,
conforme se verifica no parágrafo 14 da sua EM, transcrito acima. Assim, para que a medida trazida
atinja a completude dos objetivos pretendidos e ainda num momento de grande abalo nas finanças
públicas dos Entes Federados, é mister que também sejam incluídas as empresas que tiveram suas
concessões prorrogadas nos termos da mesm a Lei e com processos em curso de licitação da
concessão nos termos da Lei nº 12.783/2013. Desse modo, também, essas empresas terão seus
ativos valorizados , o que atende por inteiro o interesse público, abrindo espaço para realizações de
natureza socioeconômicas, bem como para renegociação das dívidas das Unidades Federadas com a
União, portanto, de interesse comum das partes.
É com esse objetivo que se propõe a inclusão de novo Art. 8º-B à Lei 12.783/2013.

ASSINATURA
____/____/____

______________________________________________________________
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
Data

EMENDA nº
Proposição

04/09/20

Medida Provisória nº 998, de 2020
Autor
DEP. João Carlos Bacelar PL/BA

( ) 1.
Supressiva

( ) 2.
Substitutiva

Página

( ) 3.
Modificativa

Artigo

Parágrafo

Nº do prontuário
( ) 5.
(x) 4. Aditiva Substitutivo
global
Inciso

Alínea

EMENDA ADITIVA

Inclua-se o inciso VII ao artigo 26 da Lei nº 9.427, de 1996,
constante do artigo 4º da Medida Provisória nº 998, de 2020, com a seguinte redação:

VII – a celebração de Contrato de Uso do Sistema de Transmissão
(CUST) temporário para as usinas termelétricas objeto de descontratação para
benefício dos consumidores (“Descomissionamento Econômico”). Tal instrumento
ficará vigente até a data da celebração de novo contrato de venda de energia pelas
referidas usinas termelétricas, se for do interesse gerador do titular, por ele
manifestado.

JUSTIFICATIVA

A autorização para a celebração de CUST temporário tem por
objetivo

evitar

o

sucateamento

de

usinas

termelétricas

objeto

de

Descomissionamento Econômico (conjunto de procedimentos a adotados para a
desativação de instalações de usinas), mantendo-as disponíveis para o Sistema
Elétrico Brasileiro, aumentando sua segurança e confiabilidade.

Ademais, a

celebração de CUST temporário funciona como meio de incentivo para a conversão
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das usinas para gás natural, de modo competitivo, em futuros leilões de energia,
promovendo a otimização e racionalização da capacidade instalada de geração de
energia com benefício para os consumidores.
Importante salientar que nesse caso não há prejuízo para as
transmissoras, visto que as usinas objeto de Descomissionamento Econômico já
estão em final de contrato, dessa forma, o investimento nas LT’s pertinentes já
foram devidamente remunerados e amortizados.
Por esta razão, entendemos ser meritória a apresentação da presente
Emenda, que objetiva adicionar o inciso VII ao artigo 26 da Lei nº 9.427, de 1996.

_____________________________________
DEP. JOÃO CARLOS BACELAR
PL/BA

-2-
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998/2020

Altera a Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, a Lei
nº 5.655, de 20 de maio de 1971, o Decreto-Lei nº
1.383, de 26 de dezembro de 1974, a Lei nº 9.427,
de 26 de dezembro de 1996, a Lei nº 10.438, de 26
de abril de 2002, a Lei nº 10.848, de 15 de março de
2004, a Lei nº 12.111, de 9 de dezembro de 2009, e
a Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013, transfere
para a União as ações de titularidade da Comissão
Nacional de Energia Nuclear representativas do
capital social das Indústrias Nucleares do Brasil S.A.
e da Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A e dá
outras providências.

EMENDA ADITIVA Nº ... , DE 2020

Acrescentar-se-á ao 7º do Projeto de Conversão da Medida Provisória nº 998,
de 1º de setembro de 2020, o seguinte dispositivo (§ 4º ao art. 1º da Lei nº 12.111,
de 9 de dezembro de 2009):
“Art. 7º ...............................................
‘Art. 1º ................................................
............................................................
§ 4º As licitações indicadas no caput deverão necessariamente ocorrer
sempre que for constatada pela Empresa de Pesquisa Energética, em relatóri o anual
sobre Sistemas Isolados, a existência de déficit de demanda ou a necessidade de
substituição das unidades geradoras que atendem às localidades isoladas.” (NR)

JUSTIFICATIVA
Câmara dos Deputados - Anexo IV - 4º Andar – Gabinete 458 – 70160-900 – Brasília/DF
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1. O objetivo desta emenda é garantir, vinculada à existência de
demanda, maior periodicidade dos leilões de energia para os Sistema Isolados,
contribuindo para a redução do preço da energia elétrica nas localidades atendidas
e, a um só tempo, reduzindo, também, as tarifas de energia de todo o país, com a
diminuição dos custos de combustível pagos pelo encargo CDE – Conta de
Desenvolvimento Energético, incidente nas tarifas pagas por todos os consumidores
conectados ao SIN – Sistema Interligado Nacional. A realização de leilões para
atendimento aos sistemas isolados, com maior frequência, ademais, fomentará a
substituição de combustíveis fósseis mais poluentes por fontes menos poluentes, a
exemplo do gás natural e de renováveis.
2. A realização de leilões com frequência mais regular para o
atendimento das demandas energéticas dos sistemas isolados proporcionará os
seguintes benefícios:
a) haverá novos investimentos em geração de energia, priorizando
projetos mais arrojados e eficientes, com valores competitivos;
b) as comunidades locais obterão maior segurança elétrica, gerando
desenvolvimento econômico;
c) os consumidores brasileiros de todo o território nacional pagarão
menos com a redução dos encargos CDE- Conta de
Desenvolvimento Energético.
3. De acordo com o relatório de Planejamento do Atendimento aos
Sistemas Isolados da Empresa de Pesquisa Energética- EPE, das 271 localidades
isoladas do país, 21% terão déficit de demanda ou necessidade de substituição de
máquinas existentes. Em casos de déficit da demanda, se não houver o
planejamento e a realização de certame regulado, deve haver a contratação
emergencial de energia mais cara, por meio de geração a diesel.
4. No momento de grave crise econômica e fiscal é necessário
reduzir os custos do contribuinte e do consumidor de energia. Em 2020, o orçamento
da CDE destinou mais de R$ 7 bilhões para custos com geração de energia elétrica
em sistemas isolados. É possível reduzir em 40% tal montante.
5. Promover o desenvolvimento econômico do Norte do Brasil é a
melhor maneira de preservar o meio ambiente. Os investimentos em projetos de
infraestrutura energética menos poluentes e que forneçam confiabilidade energética
as regiões isoladas, que, em sua grande maioria, estão nos estados de Rondônia,
Acre, Amazonas, Roraima, Amapá e Pará, representam a aliança do
desenvolvimento social e econômico com a sustentabilidade ambiental.
6. Desta maneira, a implementação de processos de licitação
regulares, baseados nas estratégias e estudos da EPE, de acordo com os dados
fornecidos pelas distribuidoras, é o melhor caminho para combinar os benefícios
financeiros, técnicos e ambientais, além de incentivar o desenvolvimento da indústria
elétrica nacional.
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PLENÁRIO, 03 de SETEMBRO de 2020.

CORONEL CHRISÓSTOMO
Deputado Federal - PSL/RO
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Gabinete da Deputada Dra. Soraya Manato – PSL/ES

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998/2020

Altera a Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, a
Lei nº 5.655, de 20 de maio de 1971, o
Decreto-Lei nº 1.383, de 26 de dezembro de
1974, a Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de
1996, a Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, a
Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, a Lei nº
12.111, de 9 de dezembro de 2009, e a Lei nº
12.783, de 11 de janeiro de 2013, transfere
para a União as ações de titularidade da
Comissão Nacional de Energia Nuclear
representativas do capital social das Indústrias
Nucleares do Brasil S.A. e da Nuclebrás
Equipamentos Pesados S.A e dá outras
providências.

EMENDA MODIFICATIVA Nº . .. , DE 2020

Alterar o art. 6º do Projeto de Conversão da Medida Provisória nº 998,
de 1º de setembro de 2020, que dá nova redação ao caput do art. 3º da Lei nº
10.848, de 15 de março de 2004):
“Art.
6º
.........................................................................................................
....................................................................................................................
‘Art. 3º O Poder Concedente homologará a quantidade de energia
elétrica ou de reserva de capacidade a ser contratada para o atendimento de
todas as necessidades do mercado nacional e a relação dos empreendimentos
de geração, novos e existentes, que integrarão o processo licitatório, a título de
referência e com o objetivo de oferecer o menor custo ao consumidor.” (NR)

J U S T I F I C A ÇÃO

Câmara dos Deputados - Anexo IV - Gabinete 313 - CEP: 70160-900
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1. O objetivo desta emenda é evitar uma interpretação de que a participação
nos leilões seja restrita a empreendimentos novos, como indica o texto original,
o que vai contra aos interesses da modicidade tarifária, do consumidor e do
país, pois, neste caso, teríamos um custo da contratação de energia e ou de
reserva de capacidade mais onerosa para a sociedade.
2. A previsão de participação de empreendimentos existentes, permite ao setor
elétrico contratar a energia e ou reserva de capacidade a um custo bastante
inferior, uma vez que o custo de instalação destes empreendimentos já está
amortizado.
3. Desta forma, a Emenda Modificativa garante um benefício para os
consumidores e sociedade que teriam um custo menor na contratação da
energia e ou reserva de capacidade.
4. Além disso, visa prever que a contratação através dos leilões privilegie os
empreendimentos já existentes e fontes com custos menos elevados, o que
contribui, em última análise, para uma maior eficiência do sistema e para a
modicidade tarifária.
5. Nesse momento de grave crise econômica é primordial introduzir no modelo
do setor elétrico medidas que garantam a redução dos custos do consumidor
de energia.

Plenário, 3 de setembro de 2020.
DRA. SORAYA MANATO
Deputado Federal PSL/ES
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CONGRESSO NACIONAL

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
data

proposição

03/09/02020

MPV 998/2020

Autor

nº do prontuário

Dep. Marcelo Ramos
1.

Supre ssiva

2.

Página

Substitutiva

Artigo

3.

x

Modificativa

4.

Parágrafo

Aditiva

5.

Inciso

Substitutivo global

alínea

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Modifique-se o artigo 4o à Medida Provisória no 998, de 01 de setembro de 2020:
Art. 4o A Lei no 9.427, de 26 de dezembro de 1996, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
“Art. 26. .............
............
................
§ 12. O agente titular de outorga de autorização para geração de
energia elétrica com prazo de 30 (trinta) anos, cuja usina esteja em operação na data
de publicação deste parágrafo, e que não tenha sido objeto de qualquer espécie de
penalidade pela ANEEL quanto ao cumprimento do cronograma de sua implantação,
terá seu prazo de autorização contado a partir da declaração da operação comercial
da primeira unidade geradora, com ajuste, quando necessário, do respectivo termo de
outorga, após o reconhecimento pela ANEEL do atendimento ao critério estabelecido
neste parágrafo.”(NR)
JUS TIFICAÇÃO
O ajuste previsto aqui compensaria parcialmente a perda de tempo da efetiva
elaboração do empreendimento e não geraria qualquer impacto na tarifa para o
consumidor final. É importante frisar que atualmente o prazo de autorização é de 35
(trinta e cinco) anos, a partir da emissão da LP, portanto o ajuste aqui pretendido
coloca este conjunto restrito de agentes em situação ainda muito inferior as atuais.
Outro ponto importante à salientar é que, uma vez que não houve imposição de
penalidades pela ANEEL, resta claro que os agentes não deram motivo aos atrasos,
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alheios

à

vontade

dos

empreendedores, não existindo qualquer estímulo a ineficiência dos agentes. Além
disto

este

dispositivo tem

aplicação específica

atingindo

apenas

aqueles

empreendimentos que se encontram em operação na data de publicação da MP 879,
restringindo a aplicação aqueles empreendimentos que tiveram sua autorização por
30 anos já emitida e que já estejam em operação.
Sala das Sessões,

Dep. Marcelo Ramos – PL/AM
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COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998, DE 1º DE SETEMBRO
DE 2020
Ementa: Altera a Lei nº 9.991, de 24 de julho
de 2000, a Lei nº 5.655, de 20 de maio de
1971, o Decreto-Lei nº 1.383, de 26 de
dezembro de 1974, a Lei nº 9.427, de 26 de
dezembro de 1996, a Lei nº 10.438, de 26 de
abril de 2002, a Lei nº 10.848, de 15 de março
de 2004, a Lei nº 12.111, de 9 de dezembro
de 2009, e a Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de
2013, transfere para a União as ações de
titularidade da Comissão Nacional de Energia
Nuclear representativas do capital social das
Indústrias Nucleares do Brasil S.A. e da
Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A e dá
outras providências

EMENDA MODIFICATIVA Nº ___________

Dê-se ao § 1°, do art. 5º-B, da Lei 9.991, de 24 de julho de 2000,
introduzido pelo art. 1º da MP 998/2020, a seguinte redação:
"Art. 5º-B ....
§ 1º A aplicação dos recursos de que tratam o caput em
projetos de pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética,
excetuando-se os relativos ao § 3º do art. 4º, observará o limite
máximo de setenta por cento do valor total disponível.
................“

JUSTIFICAÇÃO
A presente emenda pretende alterar a redação dada pela MP 998 ao novo
art. 5º-B introduzido na Lei 9991/2000, especificamente para excluir do §1º os
recursos referentes ao § 3º do art. 4º, evitando a perda abrupta de 30% dos
recursos aportados, via Lei 9.991/2000, ao Centro de Pesquisas de Energia
Elétrica (Cepel), evitando a inviabilização da instituição.
É bem sabido que o desenvolvimento tecnológico é essencial para o
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aumento da eficiência e para a redução de custos, em qualquer área. No Setor
Elétrico, que é um setor de base tecnológica, isso é facilmente verificado.
A operação interligada, por exemplo, gera uma economia de cerca de 22%
quando comparada a uma alternativa não interligada, viabilizando o uso ótimo e
múltiplo dos recursos hídricos, proporcionando segurança elétrica e energética, e
ao mesmo tempo minimizando os impactos ambientais e os custos de geração e
operação.
Entretanto, tal operação interligada foi possível graças ao desenvolvimento
pelo Cepel de um conjunto de ferramentas computacionais que desempenham um
papel fundamental no planejamento e operação do Sistema Interligado Nacional.
Isto dificilmente seria possível com o uso de ferramentas similares, desenvolvidas
no exterior, pois estas não consideram as adaptações necessárias ao tratamento
das particularidades únicas do Sistema Interligado Nacional.
Para atender necessidades do setor elétrico brasileiro, em 1974, foi criado o
Cepel, por iniciativa do Ministério de Minas e Energia (MME). A iniciativa estava
alinhada com a visão estratégica de um país em “busca de soluções para o
problema crucial de criar as bases de um processo de desenvolvimento
tecnológico capaz de adquirir, progressivamente, força criadora e energia
suficiente para atingir e manter relativa autonomia”, nas palavras do titular do
MME na época, o Ministro Antônio Dias Leite Jr. Ao longo da sua história, o C epel
se destacou pela capacidade de transformar ciência em produtos largamente
utilizados pelo setor, com grande importância estratégica, e que influenciaram e
foram influenciados pela evolução do Sistema Interligado Nacional.
As atividades de pesquisa e desenvolvimento ganharam um fôlego
adicional no Brasil com a Lei 9991/2000, que criou o Programa de P&D ANEEL.
Esse programa busca alocar recursos humanos e financeiros em projetos que
demonstrem a originalidade, aplicabilidade, relevância e a viabilidade econômica
de produtos e serviços, nos processos e usos finais de energia. Seu objetivo é
promover a cultura da inovação, estimulando a pesquisa e o desenvolvimento no
setor elétrico brasileiro, aperfeiçoando tecnologias existentes, criando novos
equipamentos e aprimorando a prestação de serviços que contribuam para a
segurança do fornecimento de energia elétrica, a modicidade tarifária, a
diminuição do impacto ambiental do setor e da dependência tecnológica do país.
Centenas de equipes de pesquisadores foram formadas, startups e pequenas
empresas se desenvolveram, laboratórios foram implantados e instituições de
pesquisa se fortaleceram.
Quanto ao Cepel, a MP 998/2020, na forma em que se encontra, provocará
danos irreversíveis ao único centro de pesquisas de energia elétrica de caráter
nacional, o maior do gênero na América do Sul. Mais de 40% dos recursos do
Cepel são oriundos desta fonte de P&D. Em valores atuais, a redução em 30%
desses recursos significará uma perda da ordem de 30 milhões de reais por ano
para o Cepel. Esse valor é relativamente pouco frente ao montante de recursos de
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P&D ANEEL acumulados e ainda não utilizados (de 4 a 5 bilhões de reais) e a
economia esperada pelo governo federal, também da ordem de bilhões de reais.
Sala das Comissões, em

de setembro de 2020.

DEPUTADA LUIZA ERUNDINA
PSOL-SP
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998 , DE 2020
(Do Sr. AMARO NETO)

Altera a Lei nº 9.991, de 24 de julho de
2000, a Lei nº 5.655, de 20 de maio de 1971,
o Decreto-Lei nº 1.383, de 26 de dezembro de
1974, a Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de
1996, a Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002,
a Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, a
Lei nº 12.111, de 9 de dezembro de 2009, e a
Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013,
transfere para a União as ações de
titularidade da Comissão Nacional de Energia
Nuclear representativas do capital social das
Indústrias Nucleares do Brasil S.A. e da
Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A e dá
outras providências.

Emenda Modificativa n° ,de 2020.
Dê-se ao art. 3° da Lei n° 10.824, de 15 de março de 2020, constante do art. 6°
da Medida Provisória 998, de 1 de setembro que 2020, a seguinte redação:
Art. 3o O Poder Concedente homologará a quantidade de energia elétrica
ou de reserva de capacidade a ser contratada para o atendimento de todas as
necessidades do mercado nacional e a relação dos novos e existentes
empreendimentos de geração, que integrarão o processo licitatório, a título de
referência e com o objetivo de oferecer o menor custo ao consumidor.
..........................................................................................................” (NR)
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JUSTIFICATIVA

A Medida Provisória 998/2020 incluiu na redação que o Poder
Concedente

além da homologação

da energia elétrica, também será

responsável pela homologação da reserva de capacidade e manteve o resto da
estrutura do texto de lei.
Concordamos com a proposta, porém entendemos que carece de
adequação textual, visto a situação e mudança temporal que ocorreu nesse
período. No momento em que a Lei entrou em vigor não existia contratos
homologados vigentes, logo não existia a necessidade de por a salvo algum
contrato já efetivado.
Contudo, ao foram homologados diversos contratos que modificaram a
situação fazendo com que hoje existam vários em vigor e decorrente dessa
situação caso mantenha-se a redação da forma que está acabará prejudicando
quem já preencheu os requisitos e tem a homologação garantida, pois a redação
original só garantiu a relação dos novos empreendimentos.
Para evitar que a escolha seja de modo injusto sugerimos a alteração para
salvaguardar o direito de participação de todos, para preservação de empregos
e da economia.
Além de que, esta proposta de exclusão dos empreendimentos existentes
vai contra toda a política e diretriz de modicidade tarifária, e podendo gerar um
custo mais elevado, e desnecessário, para o consumidor na contratação de
energia e reserva.
Ao permitir a participação de empreendimentos existentes, o poder
concedente teria a oportunidade de contratar energia a um custo menos oneroso,
uma vez que o custo de instalação da infraestrutura destes empreendimentos já
está amortizado e pago pelos seus contratos anteriores. Isso traria um benefício
direto para os consumidores e para a sociedade, que pagariam muito menos
pela contratação da energia e ou reserva de capacidade, que como seria feita
Câmara dos Deputados | Anexo IV - Gabinete 515 | CEP 70160-900 - Brasília/DF Tels.
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através de leilões de preços, teria a garantia que eventuais empreendimentos
existentes, com baixa eficiência e custos elevados sejam preteridos.
Por esse motivo, solicitamos apoio dos nobres pares para apoiamento
dessa Emenda, por entender que sua alteração é necessária para garantir além
de tudo direitos dos consumidores.

Sala das Comissões, em
Deputado

de

de 2020.

AMARO NETO

2020-8684
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998, DE 1º DE SETEMBRO DE 2020
ALTERA A LEI Nº 9.991, DE 24 DE JULHO
DE 2000, A LEI Nº 5.655, DE 20 DE MAIO DE
1971, O DECRETO-LEI Nº 1.383, DE 26 DE
DEZEMBRO DE 1974, A LEI Nº 9.427, DE 26
DE DEZEMBRO DE 1996, A LEI Nº 10.438,
DE 26 DE ABRIL DE 2002, A LEI Nº 10.848,
DE 15 DE MARÇO DE 2004, A LEI Nº 12.111,
DE 9 DE DEZEMBRO DE 2009, E A LEI Nº
12.783, DE 11 DE JANEIRO DE 2013,
TRANSFERE PARA A UNIÃO AS AÇÕES DE
TITULARIDADE DA COMISSÃO NACION AL
DE
ENERGIA
NUCLEAR
REPRESENTATIVAS DO CAPITAL SOCIAL
DAS INDÚSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL
S.A. E DA NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS
PESADOS
S.A
E
DÁ
OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
EMENDA Nº _____________
Dá-se a seguinte redação ao Art. 3º da Lei nº 10.848, de 15 de
março de 2004, alterado art. 6º da Medida Provisória 998/2020:
“Art. 3º O Poder Concedente homologará a quantidade de energia
elétrica ou de reserva de capacidade a ser contratada para o
atendimento de todas as necessidades do mercado nacional e a
relação dos empreendimentos de geração que integrarão o processo
licitatório, a título de referência.
......................................................................................................” (NR)
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Justificativa:
Como o primeiro leilão para contratação de energia nova foi
realizado em 2005, agora, 15 anos depois, é necessário atentar para o
tratamento que será dado para as usinas cujos contratos se encerrarão nos
próximos anos. No caso das usinas térmicas, caso não haja renovação dos
contratos, provavelmente serão descomissionadas. Entretanto, tais térmicas
poderiam ser mantidas no sistema para compor a reserva de capacidade e
garantir a segurança eletro energética do sistema. A manutenção de tais usinas
tende a ser mais econômica para o sistema do que se implantar novos
empreendimentos, o que demandaria mais investimentos.
Dessa forma, sugerimos a retirada da palavra “novos” da nova
redação do art. 3º da lei nº 10.848, de forma que isso não represente um entrave
para que usinas que seriam descomissionadas possam ter uma oportunidade
de competir em um Leilão e, caso vencedoras, permanecerem no sistema.
Quando os processos licitatórios forem realizados, o Poder Concedente deverá
detalhar as regras acerca de quais empreendimentos poderão participar, isto é,
a participação deverá ser limitada à empreendimentos que, de fato, agreg uem
capacidade ao sistema, sem discriminar empreendimentos novos de
empreendimentos existentes. Cumpre salientar que os atributos da geração
termelétrica, por exemplo, independem do fato da fonte de geração ser “nova”
ou “existente”. Da mesma forma, o custo da infraestrutura do combustível para
geração termelétrica é o mesmo, tanto para novas quanto para usinas
existentes.

Sala das Sessões, em

de

de 2020.

DELEGADO PABLO
Deputado Federal/AM
Vice-líder PSL
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COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998, DE 1º DE SETEMBRO
DE 2020
Ementa: Altera a Lei nº 9.991, de 24 de julho
de 2000, a Lei nº 5.655, de 20 de maio de
1971, o Decreto-Lei nº 1.383, de 26 de
dezembro de 1974, a Lei nº 9.427, de 26 de
dezembro de 1996, a Lei nº 10.438, de 26 de
abril de 2002, a Lei nº 10.848, de 15 de março
de 2004, a Lei nº 12.111, de 9 de dezembro
de 2009, e a Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de
2013, transfere para a União as ações de
titularidade da Comissão Nacional de Energia
Nuclear representativas do capital social das
Indústrias Nucleares do Brasil S.A. e da
Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A e dá
outras providências.

EMENDA ADITIVA Nº ___________

Inclua-se o seguinte artigo onde couber:
"Art.

As empresas beneficiadas pelas operações financeiras de que trata

o inciso XV, art. 13, da Lei 10.438, de 26 de abril de 2002, durante a vigência da
Medida Provisória nº 950, de 8 de abril de 2020, ficam proibidas de pagar juros
sobre o capital próprio e distribuir dividendos aos acionistas até a quitação integral
do empréstimo. “

JUSTIFICAÇÃO
Um dos efeitos da pandemia foi a redução no consumo da energia elétrica,
principalmente em decorrência da paralisação das atividades produtivas. Essa
queda inesperada do consumo também afetou sobremaneira as distribuidoras de
energia,

que

contratam

antecipadamente,

arcando

com

o

risco

da

comercialização.
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Em face dessa realidade, foram realizados empréstimos ao setor que são
da ordem de R$ 15 bilhões. A ANEEL estabeleceu a chamada ‘Conta-Covid’, com
amparo legal na MP 950, com o objetivo “injetar liquidez no setor e amortecer
aumento nas tarifas”. Conforme consta na página da própria Agência, a ‘ContaCovid’ é um empréstimo de um conjunto de bancos para preservar a situação
financeira das empresas do setor. Com isso, “os aumentos nas tarifas de energia
serão diluídos ao longo de cinco anos”.
Ocorre que essa interpretação assume que todo o custo sobre a
distribuição de energia elétrica decorrente da pandemia será arcado pelos
consumidores na conta de energia elétrica em um prazo de 5 anos. A limitação do
pagamento de dividendos pelas distribuidoras beneficiadas pelos empréstimos da
Conta-Covid é instrumento para garantir um mínimo de justiça para com o
consumidor.
A proposta de limitação da distribuição de dividendos pelas distribuidoras
visa evitar que essas mesmas recebam os recursos da Conta-Covid, fortaleçam
seus caixas e enviem lucros para seus acionistas na forma de dividendos,
enquanto os consumidores arcam com uma tarifa ainda maior, em um momento
de retração na renda das famílias, que já apresentam aumento no endividamento
do orçamento familiar.
Caso as distribuidoras venham a obter resultados positivos durante os cinco
anos destinados ao pagamento da dívida da Conta-Covid, só poderá destinar
dividendo a seus acionistas após quitar seus empréstimos, o que garantiria
a redução do impacto na conta de luz dos consumidores. Não faz sentido o
consumidor pagar por um empréstimo enquanto a distribuidora destina lucros a
seus acionistas.
Sala das Comissões, em

de setembro de 2020.

DEPUTADA LUIZA ERUNDINA
PSOL-SP
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Proposição

04/09/20

Medida Provisória nº 998, de 2020
Autor
DEP. João Carlos Bacelar PL/BA

( ) 1.
Supressiva
Página

( ) 2.
Substitutiva
Artigo

( X ) 3.
Modificativa
Parágrafo

Nº do prontuário
( ) 5.
( ) 4. Aditiva Substitutivo
global
Inciso

Alínea

EMENDA MODIFICATIVA
Modifica-se o artigo 4º § 1º-E do Projeto de Conversão da Medida
Provisória nº 998, de 1º de setembro de 2020, conforme segue:

§ 1º-E O Poder Executivo federal definirá diretrizes para a
implementação no setor elétrico de mecanismos para a consideração d os
benefícios ambientais relacionados à baixa emissão de gases causadores do
efeito estufa, bem como para a valoração dos mecanismos de garantia da
segurança de suprimento, a exemplo da potência e da flexibilidade, no
prazo de doze meses, contado de 1º de setembro de 2020.
JUSTIFICAÇÃO

À luz das discussões que já vêm sendo amadurecidas pela indústria, pela
Agência Nacional de Energia Elétrica e por formuladores de política pública
desde 2017, no âmbito do processo de Modernização do Setor Elétrico, é
fundamental que a valoração dos atributos visando à garantia de suprimento
também ocorra nos próximos meses, juntamente com as diretrizes para fixação
de mecanismos voltados à transição para uma economia de baixo carbono.
Desse modo, características centrais para a expansão e segurança do
sistema como a flexibilidade, serviços ancilares, geração não intermitente,
localização e acesso à transmissão estarão adequadamente precificados, de
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modo a serem considerados na organização de novos leilões de geração de
energia e para a remuneração da geração e formação de preço.
Por esta razão, entendemos ser meritória a apresentação da presente
Emenda.

_____________________________________
DEP. JOÃO CARLOS BACELAR
PL/BA
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Autor
DEP. João Carlos Bacelar PL/BA
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EMENDA MODIFICATIVA

O Art. 4º da Medida Provisória passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 4º - A Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, passa a vigorar com
as seguintes alterações:
“Art.26..............................................................................................................
............................................................................................................................
.
§ 1º-C Os percentuais de redução de que tratam os § 1º, § 1º-A e § 1ºB serão aplicados:
I - aos empreendimentos que solicitarem a outorga, conforme
regulamento da Aneel, no prazo de até dezoito meses, contado de 1º
de setembro de 2020 e que iniciarem a operação de todas as suas
unidades geradoras no prazo de até quarenta e oito meses, contado da
data da outorga;
II - ao montante acrescido de capacidade instalada, caso a solicitação
de alteração da outorga que resulte em aumento na capacidade instalada
do empreendimento seja realizada no prazo de até dezoito meses,
contado de 1º de setembro de 2020, e a operação de todas as unidades
geradoras associadas à solicitação seja iniciada no prazo de até quarenta
e oito meses, contado da data de publicação do ato que autoriza a
alteração da outorga; e
III - aos empreendimentos, cujas outorgas apresentem
percentuais de redução de que tratam os § 1º, § 1º-A, § 1º-B ou II
do § 1º-C, que solicitarem acréscimo de capacidade instalada
após o prazo de dezoito meses, contado de 1º de setembro de
2020, desde que não supere à 15% da capacidade outorgada.
§ 1º-D Os percentuais de redução de que tratam os § 1º, §1º-A e § 1ºB não serão aplicados aos empreendimentos após o fim do prazo das
suas outorgas ou na hipótese de prorrogação de suas outorgas.
1º-E O Poder Executivo deverá implementar plano para a
valoração dos benefícios ambientais e socioeconômicos
relacionados às fontes renováveis e à baixa emissão de gases
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causadores do efeito estufa, em consonância com mecanismos para
a garantia da segurança do suprimento e da competitividade, no prazo
de dezoito meses, contado de 1º de setembro de 2020.
§ 1º-F As diretrizes de que trata o § 1º-E não disporão sobre os
empreendimentos de que tratam os § 1º, § 1º-A, § 1º-B e § 1º-C.
§ 1º-G As diretrizes de que trata o § 1º-E deverão prever a possibilidade
futura de integração desses mecanismos a outros setores, observada a
articulação dos Ministérios envolvidos.
§ 1º-H O §1º-C será aplicado caso o mecanismo para a
consideração dos benefícios ambientais e socioeconômicos seja
implementado conforme disposto no §1º-E.
JUSTIFICAÇÃO
O presente dispositivo tem como principal objetivo a retirada dos
incentivos às fontes renováveis, quais sejam: eólica, solar, PCH e biomassa, no
uso das tarifas de transmissão e distribuição (TUST/TUSD). Para tanto, confere
prazo transitório de algumas obrigações para que novos empreendimentos, bem
como àqueles em desenvolvimento, possam se adequar à nova realidade, a partir
da previsibilidade da valoração dos benefícios ambientais conferidos pelas fontes
renováveis.
Neste contexto, as alterações aqui propostas vão ao encontro à intenção
da presente Medida Provisória, buscando apenas adequar a realidade dos
empreendimentos com as mudanças na legislação, promovendo previsibilidade
e evitando insegurança jurídica e regulatória dos novos investimentos.
Em primeiro lugar, chamamos atenção ao prazo apresentado no teor desta
MP para início da contagem do prazo transitório de 12 meses para o pedido de
novas outorgas com a previsão do incentivo hoje conferido às fontes renováveis.
Tendo em vista a complexidade de todas as etapas que precedem o pedido de
solicitação de outorga na ANEEL, sugerimos que este período seja estendido
para 18 meses. Diante disso, de forma a concatenar a retirada com os incentivos
no mesmo período em que seja implementado o mecanismo de valoração dos
benefícios das fontes renováveis – que aqui reforçamos não se tratar somente de
aspectos ambientais relativos à emissão de gases do efeito estufa, mas também
dos inúmeros benefícios socioeconômicos para as regiões onde são implantados
os empreendimentos – sugerimos ajustes na redação para garantir que não haja
a possibilidade de um período em que o empreendedor de fontes renováveis não
esteja resguardado com nenhuma das regras, isto é, caso o plano de valoração
das fontes renováveis não seja implementado, a regra vigente da concessão dos
descontos na TUSD/TUST será mantida (§1º-H inserido).
Outro aspecto que é importante reforçar refere-se à necessidade de
alteração de características técnicas as quais os empreendimentos estão sujeitos.
Uma vez que o período de outorga dos empreendimentos em discussão
compreende 35 (trinta e cinco) anos, é absolutamente razoável que manutenções
e trocas de equipamentos sejam realizadas neste período. Ao considerar esse
cenário, é imprescindível atentar para a modernização dos equipamentos, haja
vista a inovação tecnológica na qual estamos inseridos, bem como a rapidez com
que os equipamentos anteriores se tornam obsoletos e que, muitas vezes, são
descontinuados. Neste contexto, garantir que eventuais novos equipamentos –
-2-
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fruto de uma manutenção ou modernização em usinas que foram outorgadas na
égide dos descontos hoje previstos na TUSD/TUST – tenham a mesma
capacidade instalada do anterior é difícil prever, visto que estamos considerando
alterações de equipamentos em um horizonte muito distante. Sendo assim, a
sugestão da presente emenda constante no inciso III do §1º-C caracteriza a
possibilidade de promover alterações de características técnicas que resultam em
um acréscimo marginal de capacidade instalada em função de novos
equipamentos, cuja manutenção do desconto originalmente previsto na outorga
do empreendimento compreende apenas uma simplificação dos processos
aplicáveis na contabilização e liquidação na CCEE, de forma que o
empreendimento já outorgado com o incentivo não seja submetido à nova regra
de valoração dos benefícios ambientais em apenas uma pequena parcela da sua
capacidade instalada.
Por esta razão, entendemos ser meritória a apresentação da presente
Emenda.

_____________________________________
DEP. JOÃO CARLOS BACELAR
PL/BA
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Gabinete do Senador RODRIGO PACHECO

EMENDA Nº

Acrescente-se, onde melhor couber, na Medida Provisória nº 998, de 1º
de setembro de 2020, dispositivo com a seguinte redação:
“Art. XX. A Lei n. 13.203, de 8 de dezembro de 2015, passa a vigorar acrescida do
seguinte art. 2º-E:
‘Art. 2º-E Os participantes do Mecanismo de Realocação de Energia – MRE serão
compensados, mediante extensão de outorga, pelos efeitos causados pela
postergação da revisão ordinária de garantia física de usinas hidrelétricas
despachadas centralizadamente pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico –
ONS.

§ 1º São elegíveis à compensação prevista no caput os titulares das usinas
hidrelétricas cujos valores de garantia física não tenham sido reduzidos em virtude
da revisão ordinária promovida pelo Poder Concedente em 2017, com efeitos a
partir de janeiro de 2018, bem como os titulares das usinas hidrelétricas que não
tenham sido alcançados pela referida revisão ordinária.
§ 2º Os efeitos decorrentes da postergação da revisão ordinária de garantia física
de que trata o caput serão calculados pela Agência Nacional de Energia Elétrica
– ANEEL considerando:
I – a redução da garantia física do conjunto de usinas participantes do MRE
verificada na revisão ordinária processada pelo Poder Concedente em 2017, sem
os efeitos da limitação da variação do valor de garantia física a cada processo de
revisão;
II – a compressão dos montantes de energia alocada das usinas hidrelétricas
enquadradas no § 1º no período de 1º de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de
2017;
III – os dados apresentados pela Empresa de Pesquisa Energética – EPE quando
do processamento da revisão ordinária de garantia física ocorrido em 2017; e
IV – o preço da energia no mercado de curto prazo no período estabelecido no
inciso II deste parágrafo.
§ 3º A compensação de que trata o caput deste artigo deverá considerar a
atualização do capital despendido, tanto pelo Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo – IPCA quanto pela taxa de desconto de que trata o § 2º do art.
1º da Lei nº 13.203, de 8 de dezembro de 2015, e dar-se-á mediante extensão do
prazo de outorga dos empreendimentos discriminados no § 1º deste artigo, limitada
a 3 (três) anos, calculada com base nos parâmetros aplicados pela ANEEL para as
extensões decorrentes do inciso II do § 2° do art. 1° desta Lei, dispondo o gerador
livremente da energia nesse período adicional.
§ 4º A extensão de prazo de que trata o § 3° deste artigo será efetivada em até 90
(noventa) dias após a divulgação, pela ANEEL, do cálculo de que trata o § 2º.’

................................ ”
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Gabinete do Senador RODRIGO PACHECO

JUSTIFICAÇÃO
Apesar de o art. 21, § 4º, do Decreto nº 2.655, de 2 de julho de
1998, prever expressamente que a garantia física alocada às usinas hidrelétricas
será revista a cada cinco anos, em 18 de novembro de 2004, a então Ministra
de Estado de Minas e Energia Dilma Rousseff, por meio da Portaria nº 303,
congelou por dez anos – até 31 de dezembro de 2014 – os montantes de garantia
física de tais empreendimentos.
Além de não ser admissível que Portaria frustre o que definido em
Decreto, concretizou-se, com o passar dos anos, o efeito que o Decreto nº
2.655/1998 buscou evitar ao prever revisões com periodicidade menor: os
montantes reais de garantia física de diversas hidrelétricas tornaram-se
significativamente menores do que aqueles artificialmente considerados pelo
Poder Concedente.
O descolamento entre a capacidade efetiva e a capacidade formal
de produção das usinas fez com que, em termos práticos, as usinas com garantia
física artificialmente mantida em patamares mais elevados do que seu real nível
de geração fizessem jus ao recebimento, no Mecanismo de Realocação de
Energia, a parcela de energia em montante superior àquele que de fato
conseguiam gerar, ou seja, em volume superior à sua possibilidade de
contribuição para o Mecanismo, subtraindo, assim, a energia das demais usinas.
A situação tornou-se ainda mais grave em razão de o
congelamento, inicialmente previsto para durar até o fim de 2014, ter se
prolongado até o final de 2017, com a edição sucessiva, pelo MME, das
Portarias nº 681/2014, 537/2015 e 714/2016.
Frise-se que tanto os geradores outorgados após 2004 quanto
aqueles cuja capacidade efetiva de produção era igual ou superior à respectiva
garantia física tinham a legítima expectativa de que, ao final de 2014, quando
findo o prazo previsto na Portaria nº 303/2004, o Poder Concedente enfim
sanaria a sua mora em cumprir o disposto no art. 21, § 4º, do Decreto Federal
nº 2.655/1998, procedendo à revisão imediata das garantias físicas.
Porém, diante da postergação, pelo Poder Concedente, da revisão
das garantias físicas para 2017, com efeitos apenas em 2018, esses geradores
continuaram a suportar – por três anos a mais do que o definido no Decreto nº
2.655/1998 – os efeitos dos montantes artificialmente inflados de garantias
físicas de usinas mais antigas.
Diante da recém-reconhecida necessidade de se garantir a
atratividade e a sustentabilidade econômico-financeira do segmento de geração
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hidrelétrica, retirando-se dos geradores os impactos de eventos que não dizem
respeito aos riscos ínsitos aos seus negócios, cumpre, neste momento de
aperfeiçoamento setorial, endereçar os efeitos da apontada mora do Poder
Concedente, incluindo-se no Projeto de Lei de Conversão da MP nº 998/2020
previsão de compensação, mediante extensão de outorga, aos titulares de usinas
participantes do MRE que tenham sido prejudicados pelas imprevisíveis
postergações de revisão de garantia física para além do ano de 2014.
O tratamento do assunto mediante extensão de outorga evita a
judicialização do assunto, propiciando solução sem ônus ou custo para os
consumidores.
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Gabinete do Senador RODRIGO PACHECO

EMENDA Nº
(à MP nº 998, de 2020)

Altera-se o art. 6º da Medida Provisória nº 998, de 1º de setembro de
2020, para incluir o art. 3º-C à Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, com a
seguinte redação:
“Art. 6º A Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, passa a vigorar acrescida do
seguinte art. 3º-C:
‘Art. 3º-C O titular de novo empreendimento de geração de energia elétrica terá
direito à extensão do prazo de outorga caso o Poder Concedente, na definição
do percentual mínimo de energia elétrica de que trata o § 2º do artigo 3º desta
Lei, tenha deixado de destinar parcela de garantia física ao abatimento de
perdas e à mitigação do risco hidrológico, conforme premissas adotadas pela
EPE para cálculo do custo marginal de referência da usina hidrelétrica licitada.
§ 1º O montante de energia elétrica que tenha extrapolado a alocação
considerada pela EPE para o mercado regulado, ponderado pelo período
integral de suprimento dos respectivos CCEARs, deverá ser convertido em
extensão de outorga pelo prazo necessário à plena compensação da
extrapolação.

§ 2º A extensão de prazo de que trata o caput será efetivada em até 90 (noventa)
dias após a edição, pela ANEEL, de ato que especifique os períodos de extensão
de outorga calculados conforme o § 1º.’
................................ ”

JUSTIFICAÇÃO
Em determinados leilões de geração hidrelétrica, o Poder
Concedente, ao estipular o percentual de energia obrigatoriamente destinado ao
ACR, deixou de observar a parcela de garantia física destinada ao abatimento
de perdas e à mitigação do risco hidrológico, parcela essa que já havia sido
fixada pela Empresa de Pesquisa Energética – EPE quando da realização dos
certames.
Em síntese, em vez de seguir as premissas da EPE e definir a
energia endereçada ao ACR apenas com base na garantia física líquida do
empreendimento, o Poder Concedente fez tal definição a partir da garantia
física bruta, incluindo na base de cálculo a parcela destinada ao abatimento de
perdas e à mitigação do risco hidrológico.
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Vale lembrar que a referida parcela é adotada pela EPE no cálculo
do Custo Marginal de Referência – CMR das usinas hidrelétricas licitadas e,
assim, conforma a estruturação econômico-financeira das concessões, ditando
a adequada distribuição dos montantes de energia entre o ACR e o Ambiente
de Contração Livre – ACL.
Ao considerar a garantia física bruta na definição da energia
reservada ao ACR, o Poder Concedente acabou por ignorar toda a estruturação
desenhada pela EPE, comprimindo expressivamente a parcela destinada ao
ACL.
Ao fim, o gerador ficou duplamente prejudicado, tendo que
entregar ao ACR – no qual os preços são mais rígidos – parcela de energia
maior que a considerada adequada pelos cálculos econômico-financeiros da
EPE e sofrendo expressivo achatamento na parcela que a EPE considerou que
deveria ser destinada ao ACL, ambiente no qual o gerador pode auferir
resultados mais vantajosos com a livre comercialização da energia.
Assim, como medida mitigatória dessa distorção, propõe-se que o
montante de energia que, destinado ao ACR, extrapole a alocação considerada
pela EPE possa ser convertido em extensão de outorga, o que evita
judicialização do tema e, por conseguinte, viabiliza solução sem ônus para os
consumidores.
Sala das Sessões, 4 de setembro de 2020.
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MPV 998
00100

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998, DE 2020

Altera a Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, a
Lei nº 5.655, de 20 de maio de 1971, o DecretoLei nº 1.383, de 26 de dezembro de 1974, a Lei
nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, a Lei nº
10.438, de 26 de abril de 2002, a Lei nº 10.848,
de 15 de março de 2004, a Lei nº 12.111, de 9
de dezembro de 2009, e a Lei nº 12.783, de 11
de janeiro de 2013, transfere para a União as
ações de titularidade da Comissão Nacional de
Energia Nuclear representativas do capital
social das Indústrias Nucleares do Brasil S.A. e
da Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A e dá
outras providências.

EMENDA SUPRESSIVA
Suprima-se o art. 9º da Medida Provisória Nº 998, de 2020.

JUSTIFICAÇÃO
A MP 998/2020 estabelece que a outorga para a exploração de Angra 3
dependerá de autorização do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), quem
igualmente estabelecerá o cronograma para a implantação do empreendimento e a data
de início de operação comercial da unidade.
Em nosso entendimento, essa MP em nenhuma hipótese beneficia o
consumidor, pelo contrário. No caso da Angra 3, a medida provisória permite que o
Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) para outorgar a autorização para
exploração da usina nuclear de Angra 3 e autorizar a celebração do contrato de
comercialização de energia elétrica produzida pela térmica é gravíssimo, pois abre espaço
para substituição do valor de R$ 250 por MWh da usina – previsto anteriormente no
contrato com a Eletrobras – para o valor de R$ 480 por MWh que o CNPE tentou
determinar em meados de 2018. Pode, portanto, aumentar as tarifas de energia.
Outro aspecto importante, é que estudos da Empresa de Pesquisas Energética s
indicam que atualmente o sistema precisa da inserção de fontes flexíveis de energia. O
Plano Decenal de Energia indica que há necessidade de contratação de tecnologias que
possam agregar potência ao sistema de maneira a modular as variações na produtos das
fontes renováveis.
Ressalta-se também o conflito de interesse estabelecido nos termos da medida
provisória, pois se estabelece que o valor do contrato será definido pelo BNDES, no
entanto é também possível que o próprio banco, venha, num segundo momento, ser o
financiador do projeto. Dessa maneira, considera-se fundamental que marcação do preço
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seja feita a partir de valores médios de mercado e com tecnologias similares que consigam
entregar volumes de energia e segurança energética em condições similares como as
usinas termelétricas contratadas nos leilões do ambiente de contratação regulada.
Por estas razões, solicito apoio para a aprovação desta emenda.

Sala da Comissão, 04 de setembro de 2020.

Deputado ENIO VERRI
PT/PR
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MPV 998
00101

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998, DE 2020

Altera a Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, a
Lei nº 5.655, de 20 de maio de 1971, o DecretoLei nº 1.383, de 26 de dezembro de 1974, a Lei
nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, a Lei nº
10.438, de 26 de abril de 2002, a Lei nº 10.848,
de 15 de março de 2004, a Lei nº 12.111, de 9
de dezembro de 2009, e a Lei nº 12.783, de 11
de janeiro de 2013, transfere para a União as
ações de titularidade da Comissão Nacional de
Energia Nuclear representativas do capital
social das Indústrias Nucleares do Brasil S.A. e
da Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A e dá
outras providências.

EMENDA MODIFICATIVA

O art. 5º da Medida Provisória nº 998, de 2020, passa a ter a seguinte redação:
“Art. 5º A Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
“Art. 13. ......................................................................................................
......................................................................................................................
§ 1º Os recursos da CDE serão provenientes:
......................................................................................................................
§ 1º-F Aos recursos de que trata o § 1º serão, excepcionalmente, acrescidos,
os recursos de que trata o art. 5º-B da Lei nº 9.991, de 2000, e também o total
dos dividendos a serem pagos pela Eletrobras à União em 2020, referentes ao
exercício de 2019, conforme regulamento e sob a fiscalização da Aneel.”
(NR)

JUSTIFICAÇÃO
A Medida Provisória 998/2020 determina que os recursos previstos para
projetos de pesquisa e desenvolvimento e de eficiência energética não comprometidos
com projetos contratados ou iniciados deverão ser destinados à CDE, como forma de
favorecer a modicidade tarifária. Os recursos a serem relocados montam a
aproximadamente R$ 3,2 bilhões.
Ocorre que o setor elétrico é, desde 2008, um dos mais lucrativos e que mais
pagam dividendos no Brasil. Nesse período, distribuiu um montante acumulado de R$
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145 bilhões em dividendos e juros sobre o capital próprio. Em 2018, só perdeu para os
bancos, e, em 2019, ficou em terceiro lugar.
Os principais grupos empresariais de energia elétrica do país somaram R$ 31
bilhões de lucro líquido e R$ 59 bilhões de EBITDA, medidas que expressam o potencial
de geração de caixa das empresas. Portanto, vê-se que a maioria apresenta indicadores de
rentabilidade e de endividamento bastante positivos. Para este ano, estão provisionados
R$ 11,65 bilhões para pagamento de dividendos, o que mostra sem sombra de dúvidas
que o setor, embora impactado pela crise, apresenta um potencial de geração de caixa
extremamente propício para enfrentar ciclos de redução de receita e baixo consumo.
Nesse cenário, nada mais justo que o Eletrobras, que provisionou para a
distribuição aos acionistas em 2020 (referente ao exercício 2019) cerca de R$ 2,54
bilhões, também contribua no esforço para manter a modicidade tarifária.
Por estas razões, solicito apoio para a aprovação desta emenda.

Sala da Comissão, 04 de setembro de 2020.

Deputado ENIO VERRI
PT/PR
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MPV 998
00102

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998, DE 2020

Altera a Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, a
Lei nº 5.655, de 20 de maio de 1971, o DecretoLei nº 1.383, de 26 de dezembro de 1974, a Lei
nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, a Lei nº
10.438, de 26 de abril de 2002, a Lei nº 10.848,
de 15 de março de 2004, a Lei nº 12.111, de 9
de dezembro de 2009, e a Lei nº 12.783, de 11
de janeiro de 2013, transfere para a União as
ações de titularidade da Comissão Nacional de
Energia Nuclear representativas do capital
social das Indústrias Nucleares do Brasil S.A. e
da Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A e dá
outras providências.

EMENDA MODIFICATIVA

Modifique-se o artigo 4º da Medida Provisória Nº 998, de 1º de setembro de
2020, que passa a ter a seguinte redação:
“Art. 4º A Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
“Art. 26. .......................................................................................................
......................................................................................................................
§ 1º-C Os percentuais de redução de que tratam os § 1º, § 1º-A e § 1º-B serão
aplicados:
I - aos empreendimentos que solicitarem a outorga, conforme regulamento da
Aneel, no prazo de até doze meses, contado de 1º de setembro de 2020 e que iniciarem a
operação de todas as suas unidades geradoras no prazo de até quarenta e oito meses,
contado da data da outorga; e
II - ao montante acrescido de capacidade instalada, caso a solicitação de
alteração da outorga que resulte em aumento na capacidade instalada do empreendime nto
seja realizada no prazo de até doze meses, contado de 1º de setembro de 2020, e a
operação de todas as unidades geradoras associadas à solicitação seja iniciada no prazo
de até quarenta e oito meses, contado da data de publicação do ato que autoriza a alteração
da outorga.
§ 1º-D Os percentuais de redução de que tratam os § 1º, §1º-A e § 1º-B não
serão aplicados aos empreendimentos após o fim do prazo das suas outorgas ou na
hipótese de prorrogação de suas outorgas.
§ 1º-E O Poder Executivo federal definirá diretrizes para a implementação no
setor elétrico de mecanismos para a consideração dos benefícios ambientais relacionados
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à baixa emissão de gases causadores do efeito estufa, em consonância com mecanis mos
para a garantia da segurança do suprimento e da competitividade, no prazo de doze meses,
contado de 1º de setembro de 2020.
§ 1º-F As diretrizes de que trata o § 1º-E não disporão sobre os
empreendimentos de que tratam os § 1º, § 1º-A, § 1º-B e § 1º-C.
§ 1º-G As diretrizes de que trata o § 1º-E deverão prever a possibilidade futura
e integração desses mecanismos a outros setores, observada a articulação dos Ministé r ios
envolvidos.
§ 2º A regulamentação deste artigo pelo Poder Concedente deverá abranger,
dentre outros critérios, a definição das regras de funcionamento e organização da CCEE,
bem como a forma de participação dos agentes do setor elétrico nessa Câmara.
§ 3º O Conselho de Administração da CCEE será integrado, entre outros, por
representantes dos agentes setoriais de cada uma das categorias de Geração, Distribuição,
Comercialização e Consumidores Livres e Cativos, e a determinação da composição do
Conselho deve ser feita por assembleia, de forma a nenhuma categoria ter maioria.
§ 4º Deverá ser criada a Diretoria Executiva da CCEE, a ser escolhida através
de processo seletivo e nomes submetidos e aprovados pelo Conselho.
§ 5º Deve haver separação contábil das atividades de mercado de curto prazo e
liquidação financeira e das outras de administração das contas setoriais, sendo essa
segunda isenta de taxas e tributos.” (NR)

JUSTIFICAÇÃO

A CCEE tem recebido, nos últimos anos, diversas atribuições que mudaram
significativamente o foco de sua atuação – de gestora do mercado de energia, passou,
além de realizadora de leilões de expansão da geração, gestora de contas e de fundos
setoriais. Destaque-se que ela tem mantido essas atribuições com competência.
No entanto, algumas questões surgem, em especial:
- a necessidade da mudança na governança, pois hoje o Conselho de
Administração tem o papel duplo de Conselho e de Diretoria, ou seja, a necessidade de
dotar a CCEE de uma governança mais moderna e eficaz;
- a confusão de papéis entre as atividades de mercado e as atividades ditas
“reguladas”, ainda que estas últimas tenham, na maioria dos casos seus custos cobertos,
mas a infraestrutura e a administração são comuns;
· as pendências fiscais e tributárias, em particular, mas não se limitando à
cobrança do PIS/Cofins sobre o fluxo de receitas que transita pelas contas da CCEE
(Coner, encargos setoriais, por exemplo);
- o futuro desenvolvimento do mercado, com a necessária liberalização, a
necessidade de bolsa(s) de energia, o crescente aumento no número de agentes, a
necessidade de simplificação das regras do mercado.
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Para sanar essas questões, apresentamos a presente emenda, solicitando o
apoio dos nobres colegas para sua aprovação.

Sala da Comissão, 04 de setembro de 2020.

Deputado ENIO VERRI
PT/PR
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MPV 998
00103

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998, DE 2020

Altera a Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, a
Lei nº 5.655, de 20 de maio de 1971, o DecretoLei nº 1.383, de 26 de dezembro de 1974, a Lei
nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, a Lei nº
10.438, de 26 de abril de 2002, a Lei nº 10.848,
de 15 de março de 2004, a Lei nº 12.111, de 9
de dezembro de 2009, e a Lei nº 12.783, de 11
de janeiro de 2013, transfere para a União as
ações de titularidade da Comissão Nacional de
Energia Nuclear representativas do capital
social das Indústrias Nucleares do Brasil S.A. e
da Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A e dá
outras providências.

EMENDA SUPRESSIVA

Suprimam-se os §§ 1º-C e 1º-D do art. 26 da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro
de 1996, alterados pelo Art. 4º da Medida Provisória nº 998, de 2020.

JUSTIFICAÇÃO
A Medida Provisória 998, de 2020, estabelece um prazo final para os
descontos nas tarifas de transmissão e distribuição concedidos às fontes incentivadas,
como geração hídrica de pequena escala (PCH e CGH), eólica, biomassa e solar
fotovoltaica, cujo desenvolvimento foi fundamental para o país ao longo dos últimos
anos. De acordo com a nova regra, os incentivos somente serão aplicados para
empreendimentos que solicitarem outorga nos próximos 12 meses e entrarem em
operação nos 48 meses seguintes.
Como se sabe, um dos mais importantes benefícios das energias renováveis é
justamente a preservação dos recursos naturais encontrados no meio ambiente. Além do
baixo impacto ambiental, a energia renovável gera eletricidade limpa e não precisa de
água para operar. Isso significa um alívio na pressão dos recursos hídricos em escassez,
além de diminuir o uso de fontes poluentes, como petróleo, gás natural e carvão.
Entre os benefícios das energias renováveis estão a criação de postos de
trabalho – o que, no Brasil, é uma notícia a se comemorar – principalmente em regiões
menos favorecidas, zonas nas quais os investimentos costumam ser destinados para a
construção de usinas. Além disso, esse tipo de negócio sugere muito mais o uso de mão
de obra humana, já que a produção de combustíveis fósseis usufrui de tecnologias
tipicamente mecanizadas. Além disso, o aperfeiçoamento constante do setor e a
fabricação de equipamentos têm sido outros fatores positivos na busca por trabalhadores.
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Em todo o mundo, o uso da energia renovável está em alta, e os governo
continuam a incentivar o desenvolvimento desse setor, por meio de subvenções e
estímulos para seu crescimento. Como resultado, o custo dessas tecnologias vem caindo
rapidamente.
No caso do Brasil, temos uma ampla oferta de fontes de energia alternativa s,
ou fontes renováveis, em especial eólica e solar. São, atualmente, mais de 600 parques
eólicos instalados em todo o país. Já a energia solar é a grande aposta para a geração
elétrica do Brasil nos próximos anos. A tecnologia fotovoltaica tem conquistado a maioria
dos projetos nos últimos leilões de energia. Os preços altamente competitivos da
tecnologia e a maior viabilidade de implantação são algumas das razões para isso. Assim,
as projeções da EPE apontam que a energia solar deverá saltar para 10% de participação
na matriz elétrica brasileira até 2030.
Portanto, entendemos que será prejudicial ao país a definição de um marco
temporal para a retirada desses incentivos, que são indispensáveis para aumentar a
capacidade de geração limpa da matriz elétrica brasileira.
Por estas razões, solicito apoio para a aprovação desta emenda.

Sala da Comissão, 04 de setembro de 2020.

Deputado ENIO VERRI
PT/PR
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MPV 998
00104

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998, DE 2020

Altera a Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, a
Lei nº 5.655, de 20 de maio de 1971, o DecretoLei nº 1.383, de 26 de dezembro de 1974, a Lei
nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, a Lei nº
10.438, de 26 de abril de 2002, a Lei nº 10.848,
de 15 de março de 2004, a Lei nº 12.111, de 9
de dezembro de 2009, e a Lei nº 12.783, de 11
de janeiro de 2013, transfere para a União as
ações de titularidade da Comissão Nacional de
Energia Nuclear representativas do capital
social das Indústrias Nucleares do Brasil S.A. e
da Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A e dá
outras providências.

EMENDA MODIFICATIVA

O §3º do art. 9º da Medida Provisória nº 998, de 2020, passa a ter a seguinte
redação:
“Art. 9º .........................................................
.......................................................................
§ 3º Caberá ao CNPE aprovar o preço da energia elétrica de que trata o inciso
I do § 2º, que será resultante do estudo contratado pela Eletrobrás
Termonuclear S.A. - Eletronuclear junto ao Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES e considerará,
cumulativamente, a viabilidade econômico-financeira do empreendimento e
seu financiamento em condições de mercado, observados os princípios da
razoabilidade e da modicidade tarifária, limitado ao valor médio dos valores de
contratação dos projetos de geração de energia térmica à gás natural com
inflexibilidade entre 40% e 70%.

JUSTIFICAÇÃO
A MP 998/2020 estabelece que a outorga para a exploração de Angra 3
dependerá de autorização do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), quem
igualmente estabelecerá o cronograma para a implantação do empreendimento e a data
de início de operação comercial da unidade.
Em nosso entendimento, essa MP em nenhuma hipótese beneficia o
consumidor, pelo contrário. No caso da Angra 3, a medida provisória permite que o
Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) para outorgar a autorização para
exploração da usina nuclear de Angra 3 e autorizar a celebração do contrato de
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comercialização de energia elétrica produzida pela térmica é gravíssimo, pois abre espaço
para substituição do valor de R$ 250 por MWh da usina – previsto anteriormente no
contrato com a Eletrobras – para o valor de R$ 480 por MWh que o CNPE tentou
determinar em meados de 2018. Pode, portanto, aumentar as tarifas de energia.
Outro aspecto importante, é que estudos da Empresa de Pesquisa Energétic a
indicam que atualmente o sistema precisa da inserção de fontes flexíveis de energia. O
Plano Decenal de Energia indica que há necessidade de contratação de tecnologias que
possam agregar potência ao sistema de maneira a modular as variações na produtos das
fontes renováveis.
Diversos estudos, realizados a partir do valor estabelecido pela resolução de
número 14 do CNPE de 2018, indicam que a sociedade se beneficiaria com a parada e
desmontagem da Usina de Angra III, pois o valor de contratação viabilizaria a oferta de
energia proveniente de outras fontes, mais baratas e também descomissionar Angra III
(PSR, 2018, Escolhas, 2020). Dessa maneira, avalia-se como necessário que o projeto
seja viabilizado a partir de valores de recursos energéticos e tecnologias que possuam as
mesmas características do que a termonuclear.
Ressalta-se também o conflito de interesse estabelecido nos termos da medida
provisória, pois se estabelece que o valor do contrato será definido pelo BNDES, no
entanto é também possível que o próprio banco, venha, num segundo momento, ser o
financiador do projeto. Dessa maneira, considera-se fundamental que marcação do preço
seja feita a partir de valores médios de mercado e com tecnologias similares que consigam
entregar volumes de energia e segurança energética em condições similares como as
usinas termelétricas contratadas nos leilões do ambiente de contratação regulada.
Por estas razões, solicito apoio para a aprovação desta emenda.

Sala da Comissão, 04 de setembro de 2020.

Deputado ENIO VERRI
PT/PR
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MPV 998
00105

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998, DE 2020

Altera a Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, a
Lei nº 5.655, de 20 de maio de 1971, o DecretoLei nº 1.383, de 26 de dezembro de 1974, a Lei
nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, a Lei nº
10.438, de 26 de abril de 2002, a Lei nº 10.848,
de 15 de março de 2004, a Lei nº 12.111, de 9
de dezembro de 2009, e a Lei nº 12.783, de 11
de janeiro de 2013, transfere para a União as
ações de titularidade da Comissão Nacional de
Energia Nuclear representativas do capital
social das Indústrias Nucleares do Brasil S.A. e
da Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A e dá
outras providências.

EMENDA ADITIVA

Adicione-se o seguinte artigo à Medida Provisória n. 998/2020, onde couber:
“Art.
A Lei nº 12.212, de 20 de janeiro de 2010, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
"Art. 1º-A. Durante a vigência do estado de calamidade pública reconhecido
pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, os descontos de que tratam os
incisos I a IV do caput do art. 1º dessa Lei serão únicos, correspondentes à redução de
100% (cem por cento) da tarifa aplicável à classe residencial pelas distribuidoras de
energia elétrica.
Parágrafo único. A aplicação do desconto tarifário previsto no caput contará
a partir da data de promulgação do Decreto Legislativo nº 6, de 2020.
Art. 1º-B. Os recursos orçamentários complementares para o exercício de
2020 serão custeados prioritariamente pela Conta de Desenvolvimento Energético (CDE),
e secundariamente pelo orçamento da União. (NR)”

JUSTIFICAÇÃO
As tarifas de energia elétrica representam parcela significativa das despesas
das famílias brasileiras, sendo a situação especialmente grave para as populações mais
carentes. Atualmente, essa situação é agravada pelos efeitos devastadores da epidemia de
COVID-19, que atinge em especial a população mais carente do nosso país.
De forma a minimizar os impactos das contas de energia elétrica nas
populações carentes, foi instituída, por meio da Lei nº 12.212, de 2010, a Tarifa Social de
Energia Elétrica, que concede descontos tarifários a unidades consumidoras de Baixa
Renda, permitindo maior sobra de recursos para as demais despesas familiares.
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Neste sentido, a presente emenda busca alterar as faixas de consumo e
percentuais de descontos aplicados nas tarifas de energia elétrica dos consumidores de
baixa renda, propiciando melhores condições de vida para esses consumidores.
Entendemos que, a par da situação orçamentária da União, cabe ao governo
federal bancar essa importante medida para resguardar as famílias mais carentes atingidas
pela dramática situação atual. Assim, pretendemos que a União forneça os recursos
necessários para o atendimento da medida, complementando os recursos finance iros
previstos na Conta de Desenvolvimento Energético – CDE já orçados para 2020.
A CDE é um fundo setorial, criado pela Lei 10.438/2002, com o intuito de
prover recursos para o desenvolvimento energético dos estados. Os objetivos da CDE são,
entre outros, viabilizar a competitividade de fontes alternativas, estender o serviço de
fornecimento de energia elétrica a todos os consumidores no território nacional e prover
descontos na conta de energia elétrica para os consumidores residenciais de baixa renda.
O orçamento da CDE (Conta de Desenvolvimento Energético) para 2020, é
de R$ R$ 21,91 bilhões. A parcela da CDE referente à tarifa social de energia é de R$
2,66 bilhões. A adoção da isenção para todos significa um montante irrisório perto do
enorme benefício para os consumidores enquadrados na categoria, reduzindo, desta
forma, as desigualdades regionais existentes no Brasil e diminuindo o sofrimento frente
à grave situação mundial.
Portanto, convictos da importância da presente iniciativa, solicitamos o apoio
dos Nobres Pares para a aprovação do presente Projeto de Lei.
Sala da Comissão, 04 de setembro de 2020.

Deputado ENIO VERRI
PT/PR

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 43CC762100388024.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.089483/2020-15

270

Quinta-feira

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

10 Setembro 2020

MPV 998
00106

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998, DE 2020

Altera a Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, a
Lei nº 5.655, de 20 de maio de 1971, o DecretoLei nº 1.383, de 26 de dezembro de 1974, a Lei
nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, a Lei nº
10.438, de 26 de abril de 2002, a Lei nº 10.848,
de 15 de março de 2004, a Lei nº 12.111, de 9
de dezembro de 2009, e a Lei nº 12.783, de 11
de janeiro de 2013, transfere para a União as
ações de titularidade da Comissão Nacional de
Energia Nuclear representativas do capital
social das Indústrias Nucleares do Brasil S.A. e
da Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A e dá
outras providências.

EMENDA MODIFICATIVA

Modifique-se o §1º do art. 5-B da Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000,
instituído pelo art. 1° Medida Provisória nº 998, de 2020, que passa a ter seguinte redação:

“Art. 1º A Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
.....................................................................................................
Art. 5°-B .....................................................................................
§ 1º A aplicação dos recursos de que tratam o caput em projetos de pesquisa
e desenvolvimento e eficiência energética observará o limite máximo de 70% (setenta por
cento) do valor total disponível. (NR)”

JUSTIFICAÇÃO
A Medida Provisória nº 998/2020, ao propor alteração na Lei nº 9.991 de 24
de julho de 2000, determina que os recursos previstos para projetos de pesquisa e
desenvolvimento e de eficiência energética não comprometidos com projetos contratados
ou iniciados deverão ser destinados à CDE, em favor da modicidade tarifária, entre
01/09/2020 e 31/12/2025. A presente Emenda tem como objetivo garantir o equilíb r io
entre a medida proposta e a sustentabilidade no Centro de Pesquisas de Energia Elétrica
- CEPEL.
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Do mesmo modo que devem ser apoiadas as medidas excepcionais com vistas
a reduzir o impacto da inadimplência nas distribuidoras de energia, bem como
proporcionar a modicidade tarifária pretendida, principalmente neste período de intensa
crise decorrente da pandemia da Covid-19, também temos a obrigação constitucional de
apoiar o desenvolvimento de projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (P&D+I)
e de eficiência energética (EE).
O Centro de Pesquisas de Energia Elétrica foi criado em 1975, com o objetivo
de promover uma infraestrutura científica e de pesquisa, visando ao desenvolvimento, no
país, de avançada tecnologia no campo dos equipamentos e sistemas elétricos, conforme
reza o art. 1º de seu Estatuto. Ao longo da sua trajetória, o Centro se destaca pela
capacidade de transformar ciência em produtos largamente utilizados pelo setor, com
grande importância estratégica, e que influenciaram, e foram influenciados, pela evolução
do Sistema Interligado Nacional.
Como exemplo, pode-se destacar o desenvolvimento, pelo CEPEL, de um
conjunto de ferramentas computacionais que desempenham papel fundamental no
planejamento e operação do Sistema Interligado Nacional. A operação interligada gera
uma economia de cerca de 22% quando comparada a uma alternativa não interligada,
viabilizando o uso ótimo e múltiplo dos recursos hídricos, proporcionando segurança
elétrica e energética, e ao mesmo tempo minimizando os impactos ambientais e os custos
de geração e operação. Esse resultado dificilmente seria possível com o uso de
ferramentas similares desenvolvidas no exterior, eis que não contemplam as adaptações
necessárias ao tratamento das particularidades únicas do Sistema Interligado Nacional.
A Medida Provisória nº 998 de 2020, ao destinar de forma geral os recursos
de P&D não utilizados à modicidade tarifária, e ao limitar explicitamente o uso de
recursos das empresas vinculadas ao MME ao CEPEL (§3 do Art. 4°) em setenta por
cento, impõe uma punição dupla ao Centro, pois além de privar o CEPEL da sua
capacidade geral como as demais Instituições, retira-lhe, também, a sua principal fonte
de receita que provém dos recursos do §3° do Art. 4° da Lei 9.991 de 2000.
A maior parte dos recursos do CEPEL são oriundos desta fonte. A redução
em 30% desses recursos significará uma perda irreparável ao CEPEL, condenando o
Centro ao fechamento de laboratórios e à perda de equipes altamente qualificadas
formadas ao longo de décadas.
Entretanto, a destinação dos recursos previstos no §º3 do Art. 4 da Lei nº
9.991/2000, mencionado na MP 998/2020, tem um efeito irrisório perante a modicidade
tarifária – inferior a 1 centavo para cada 100 reais –, se comparado à queda de
aproximadamente 30% da receita do CEPEL, o que impacta diretamente na sobrevivê nc ia
do Centro.
A irrelevante influência na modicidade tarifária representada pelos 30% dos
recursos de P&D do CEPEL, não compensa o custo futuro de perda tecnológica para o
país. Um estudo desenvolvido pela equipe do professor Ruy Quadros, da UNICAMP,
("Projeto para Desenvolvimento de Metodologia para Mensuração de Benefícios das
Linhas de Pesquisa do CEPEL e das Empresas Eletrobras" - AS.3 PDNG 2018-2022),
iniciou o desenvolvimento de uma metodologia para avaliar o retorno financeiro dos
projetos do CEPEL. O retorno dos projetos da pequena amostra inicial esteve entre 9,35
e 14,85. Ou seja, para cada 1 real investido nesses projetos o retorno para o interessado
(“múltiplo”) variou entre 9,35 reais e 14,85 reais.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 43CC762100388024.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.089483/2020-15

272

Quinta-feira

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

10 Setembro 2020

Dessa forma, é preciso encontrar um equilíbrio entre as necessidades
imediatas de evitar a inadimplência das distribuidoras, e a preservação do futuro do maior
centro de pesquisas de energia elétrica da América Latina.
Nesse sentido, a presente emenda sugere que os recursos destinados a CDE
sejam as verbas mencionadas no caput do Art.5°B, preservando-se os recursos do §3° do
Art.4 da Lei nº 9.991 de 2000 para a manutenção da capacitação técnica do CEPEL,
voltada para serviços de alto valor agregado, que geraram, e continuam a gerar, elevados
retornos para ao Sistema Interligado Nacional e a Sociedade.
Por esses motivos, solicitamos o apoio dos nobres pares para a aprovação
desta Emenda, com vistas a equilibrar o uso dos recursos para mitigar os efeitos da
pandemia, mas sem acarretar prejuízo irreparável à inovação e ao desenvolvime nto
científico e tecnológico do Setor Elétrico brasileiro.
Sala da Comissão, 04 de setembro de 2020.

Deputado ENIO VERRI
PT/PR

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 43CC762100388024.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.089483/2020-15

10 Setembro 2020

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

Quinta-feira

273

MPV 998
00107

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998, DE 2020
Altera a Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, a
Lei nº 5.655, de 20 de maio de 1971, o DecretoLei nº 1.383, de 26 de dezembro de 1974, a Lei
nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, a Lei nº
10.438, de 26 de abril de 2002, a Lei nº 10.848,
de 15 de março de 2004, a Lei nº 12.111, de 9
de dezembro de 2009, e a Lei nº 12.783, de 11
de janeiro de 2013, transfere para a União as
ações de titularidade da Comissão Nacional de
Energia Nuclear representativas do capital
social das Indústrias Nucleares do Brasil S.A. e
da Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A e dá
outras providências.

EMENDA ADITIVA
Incluam-se, onde couber, o seguinte art. à MP 998/2020:
“Art. A Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
Art. 14º………………………………………………………………
I - …………………………......................................................…….
II - ……………………..................................................……………
III - Regiões Remotas: pequenos agrupamentos de consumidores situados em
sistema isolado, afastados das sedes municipais, e caracterizados pela ausência de
economias de escala ou de densidade; e
IV - Sistemas Isolados: sistemas elétricos de serviço público de distribuição de
energia elétrica que, em sua configuração normal, não estejam eletricamente conectados
ao Sistema Interligado Nacional – SIN, por razões técnicas ou econômicas.
§ 8º Fica estabelecido o ano de 2025 como prazo para a completa
universalização do acesso à energia elétrica nos municípios da Região da Amazônia
Legal, preferencialmente por fonte renovável, devendo a União adotar as medidas
necessárias para o cumprimento dessa meta.
§ 9º O órgão regulador do setor elétrico deverá aprovar plano de execução das
ações de universalização de acesso à energia elétrica previstas nesta lei a partir de
informações oficiais dos órgãos federais, estaduais e municipais.
§ 10º Durante o período previsto no § 2º do art. 1º da Lei nº 13.979, de 6 de
fevereiro de 2020, ficam sem efeito as disposições dos §§ 3º e 4º do art. 14 da Lei nº
10.438, de 26 de abril de 2002.” (NR)
JUSTIFICAÇÃO
A crise desencadeada pela Pandemia do covid-19 evidenciou um cenário de
vulnerabilidade dos povos que vivem isolados na Região da Amazônia Legal. Quanto
mais distantes dos grandes centros e, por conseguinte, de leitos hospitalares, maior o nível
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de vulnerabilidade enfrentado pelos povos da região Amazônica. A falta de energia
elétrica também contribui com essa vulnerabilidade, dificultando o acesso a serviços de
saúde locais e a conservação de alimentos. Por outro lado, essa mesma característica
também dificulta o contágio, se os povos conseguem se manter isolados.
Nesse sentido, atividades como o desmatamento e garimpo ilegal ampliam os
riscos de contágio desses povos. Segundo pesquisa anterior à atual pandemia, essas
atividades já eram percebida pelos indígenas com problemas de saúde pública.
A crise do covid-19 trouxe à tona, portanto, a necessidade de se fortalecer a
resiliência dos povos amazônicos, favorecendo sua subsistência e também criando
condições para que as comunidades possam se desenvolver e ter acesso a serviços
públicos essenciais.
Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultur a,
o acesso a energia e combustíveis gera importantes efeitos multiplicadores: segurança
alimentar, redução de desnutrição, gestão sustentável dos recursos naturais, geração local
de trabalho, etc (FAO, 2018).
Os próprios resultados do Programa de Eletrificação Luz para Todos
identificam que a eletrificação gera impactos positivos na qualidade de vida, pois: reduz
a pobreza, facilita a integração de serviços públicos, melhora o abastecimento de água,
saneamento e educação entre outros.,
O Instituto de Energia e Meio Ambiente (2019) identificou que o acesso a
energia elétrica em instalações comunitárias das comunidades indígenas do Território
Indígena do Xingu (TIX) ampliou a sensação de segurança da comunidade devido à
possibilidade de oferta de atendimentos básico de saúde e maior oferta de ensino noturno,
entre outros. Desse modo, o acesso a energia elétrica de origem renovável, além de ser
preferida pelos povos também fortalece a resiliência das Comunidades Amazônicas.
O fornecimento de energia elétrica é considerado essencial pela legislaç ão
vigente e a universalização do acesso a esse serviço é um dos compromissos mais
importantes que o Poder Público pode celebrar com as comunidades de regiões remotas
do País. No período de crise decorrente da pandemia do coronavírus, a importância desse
serviço cresce exponencialmente, considerando os programas adicionais de apoio às
comunidades isoladas que se viabilizam com o acesso à energia elétrica.
As políticas públicas de universalização de acesso à energia atualmente em
vigor não fixam metas para a consecução desse importante tarefa, razão pela qual a
presente proposição estabelece o ano de 2025 como prazo máximo para a universalização
do acesso a esse serviço na região da Amazônia Legal. Pela proposta, as distribuidoras de
energia deverão assegurar o cumprimento desse prazo, sob pena de serem impedidas de
reajustar a tarifa em suas áreas de concessão.

Sala da Comissão, 04 de setembro de 2020.

Deputado ENIO VERRI
PT/PR
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MPV 998
00108

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998, DE 2020

Altera a Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, a
Lei nº 5.655, de 20 de maio de 1971, o DecretoLei nº 1.383, de 26 de dezembro de 1974, a Lei
nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, a Lei nº
10.438, de 26 de abril de 2002, a Lei nº 10.848,
de 15 de março de 2004, a Lei nº 12.111, de 9
de dezembro de 2009, e a Lei nº 12.783, de 11
de janeiro de 2013, transfere para a União as
ações de titularidade da Comissão Nacional de
Energia Nuclear representativas do capital
social das Indústrias Nucleares do Brasil S.A. e
da Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A e dá
outras providências.

EMENDA MODIFICATIVA E ADITIVA

O art. 4º da Medida Provisória nº 998, de 2020, passa a ter a seguinte redação:
“Art. 4º A Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
“Art. 26. ......................................................................................................
......................................................................................................................
§ 1º-E O Poder Executivo federal definirá diretrizes para a implementação, no
setor elétrico, de mecanismos para a consideração dos benefícios ambientais, em
consonância com mecanismos para a garantia da segurança do suprimento e da
competitividade, no prazo de doze meses, contado de 1º de setembro de 2020.
§ 1º-H Caberá à ANEEL regulamentar a incorporação desses atributos
ambientais das diferentes fontes na formação do preço.” (NR)

JUSTIFICAÇÃO

O artigo é pertinente no que diz respeito à valoração dos atributos ambienta is
das diferentes fontes, inclusive em determinar que essas diretrizes serão definidas
posteriormente pela ANEEL. Certamente um dos atributos ambientais mais relevantes
das fontes renováveis são os relacionados à emissão de gases de efeito estufa, porém não
ficam restritos somente a isso. Outros atributos ambientais também podem ser valorados,
como emissões de poluentes locais ou regionais, impacto na vegetação e no uso do solo.
Por isso, esta emenda se justifica, pois, além de contribuir com o avanço de energia de
fontes mais limpas, abre a possibilidade de serem considerados outros atributos
ambientais e técnicos. E a melhor forma para que isso seja incorporado às regras do setor
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é justamente fazendo-se que o órgão regulador cumpra o seu papel também de executor
de políticas públicas.
Por estas razões, solicito apoio para a aprovação desta emenda.

Sala da Comissão, 04 de setembro de 2020.

Deputado ENIO VERRI
PT/PR
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00109

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998, DE 2020

Altera a Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, a
Lei nº 5.655, de 20 de maio de 1971, o DecretoLei nº 1.383, de 26 de dezembro de 1974, a Lei
nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, a Lei nº
10.438, de 26 de abril de 2002, a Lei nº 10.848,
de 15 de março de 2004, a Lei nº 12.111, de 9
de dezembro de 2009, e a Lei nº 12.783, de 11
de janeiro de 2013, transfere para a União as
ações de titularidade da Comissão Nacional de
Energia Nuclear representativas do capital
social das Indústrias Nucleares do Brasil S.A. e
da Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A e dá
outras providências.

EMENDA MODIFICATIVA

Modifique-se o artigo 1º da Medida Provisória Nº 998, de 2020, conforme a
seguinte redação:

"Art. 5º.............................................................................
.........................................................................................
Art. 5º-B Até no máximo 30% dos recursos de que tratam o inciso II do caput
do art.4º e a alínea “a” do inciso I do caput do art.5º não comprometidos com projetos
contratados ou iniciados deverão ser destinados à CDE em favor da modicidade tarifária
entre 1º de setembro de 2020 e 31 de dezembro de 2025.
§ 1º Prevê-se 10% de multa, corrigida pelo IPCA, calculada sobre o montante
dos recursos de que tratam o inciso II do caput do art.4º e a alínea “a” do inciso I do caput
do art.5º, para as concessionárias que não cumprirem os prazos de alocação estabelecidos
no regulamento da ANEEL.
§ 2º A Aneel deverá realizar avaliação de impacto e de processo do Programa
de P&D e de Eficiência Energética a cada três anos, conforme metodologia a ser
regulamentada pelo próprio órgão regulador já incorporando, onde couber, contribuições
recebidas em consulta pública.”

JUSTIFICAÇÃO
Os recursos a serem investidos em projetos de pesquisa e desenvolvime nto
(P&D) e em eficiência energética possuem objetivos claros de promover o
desenvolvimento científico e tecnológico do setor elétrico brasileiro e de fomentar o
mercado de eficiência energética. Tais objetivos trazem benefícios para a sociedade,
como inovação tecnológica, competitividade e produtividade da indústria de bens e
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serviços. Também possibilita que consumidores acessem serviços de eficiência energética
para redução de suas contas de eletricidade.
O Art. 5º-B e seu § 1º da maneira como estão redigidos originalmente abrem
a possibilidade das empresas não se verem obrigadas a investir a totalidade dos recursos
de P&D e eficiência energética, pois os recursos não utilizados seriam destinados para a
CDE. Dessa forma, para garantir o investimento desses recursos aos seus fins principa is,
propõe-se que haja um limite máximo a ser transferido para a CDE. Propõe-se que esse
limite a ser transferido para a CDE seja de 30%, garantindo assim que no mínimo 70%
seja investido pelas empresas. Além disso, a proposta procura dar mais clareza ao texto.
Importante observar que aqui são denominadas “empresas” todas as empresas
responsáveis pelos recursos de que tratam o inciso II do caput do art.4º e a alínea “a” do
inciso I do caput do art.5º da Lei 9.991/2000.
Até dezembro de 2018, de acordo com dados da Aneel, existia um total de R$
8,2 bilhões não utilizados de P&D (R$ 5,1 bilhões) e de eficiência energética (R$ 3,1
bilhões) que vieram se acumulando ao longo dos anos. São recursos coletados das tarifas
dos consumidores que não tiveram a devida destinação prevista em lei. Isso poderia ter
sido evitado se tivesse sido feita uma avaliação periódica, pela Aneel, do Programa de
P&D e do Programa de Eficiência Energética regulados pela Agência. Tais avaliações,
tornadas públicas, apontariam caminhos e ensejariam eventuais ajustes, além de dar mais
transparência e adequada prestação de contas sobre o uso e os benefícios desses recurso s
para a sociedade. Dessa forma, propõe-se a inserção, na MP, de um parágrafo no qual se
estipula uma periodicidade de realização de avaliação de impacto e de processo pela
Aneel desses programas.
Por estas razões, solicito apoio para a aprovação desta emenda.

Sala da Comissão, 04 de setembro de 2020.

Deputado ENIO VERRI
PT/PR
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998, DE 2020

Altera a Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, a
Lei nº 5.655, de 20 de maio de 1971, o DecretoLei nº 1.383, de 26 de dezembro de 1974, a Lei
nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, a Lei nº
10.438, de 26 de abril de 2002, a Lei nº 10.848,
de 15 de março de 2004, a Lei nº 12.111, de 9
de dezembro de 2009, e a Lei nº 12.783, de 11
de janeiro de 2013, transfere para a União as
ações de titularidade da Comissão Nacional de
Energia Nuclear representativas do capital
social das Indústrias Nucleares do Brasil S.A. e
da Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A e dá
outras providências.

EMENDA MODIFICATIVA

Modifique-se o art. 5-B da Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, alterado pelo
art. 1° Medida Provisória nº 998, de 2020, que passa a ter seguinte redação:
"Art. 5º-B Os recursos de que tratam o inciso II do caput do art. 4º e a alínea
"a" do inciso I do caput do art. 5º não comprometidos com projetos contratados ou
iniciados deverão ser destinados à CDE em favor da modicidade tarifária entre 1º de
setembro de 2020 e 31 de dezembro de 2025.
§ 1º A aplicação dos recursos de que tratam o caput em projetos de pesquisa
e desenvolvimento e eficiência energética observará o limite máximo de setenta por cento
do valor total disponível.
§ 2º Os recursos de que tratam o inciso II do caput do art. 4º e a alínea "a" do
inciso I do caput do art. 5º não comprometidos com projetos contratados até 1º de
setembro de 2020 e aqueles relativos a projetos reprovados ou cuja execução não tenha
sido comprovada serão destinados à CDE em favor da modicidade tarifária, conforme
regulamento da Aneel.
§ 3º A destinação de recursos desse artigo não se aplica a empresas associadas
a Centros de Pesquisas sem fins lucrativos."(NR)”

JUSTIFICAÇÃO
A Medida Provisória 998/2020 determina que os recursos previstos para
projetos de pesquisa e desenvolvimento e de eficiência energética não comprometidos
com projetos contratados ou iniciados deverão ser destinados à CDE em favor da
modicidade tarifária.
As atividades nos Centros de Pesquisa e Desenvolvimento ganharam um
fôlego adicional no Brasil com a Lei 9991/2000, que criou o Programa de P&D ANEEL.
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Centenas de equipes de pesquisadores foram formadas, startups e pequenas empresas se
desenvolveram, laboratórios foram implantados e instituições de pesquisa se
fortaleceram. O Setor elétrico tem por natureza uma base altamente tecnológica. Podemos
destacar a necessidade de um conjunto de ferramentas computacionais para desempenhar
o planejamento e operação do Sistema Interligado Nacional. A operação interligada gera
uma economia de cerca de 22% quando comparada a uma alternativa não interligada,
viabilizando o uso ótimo e múltiplo dos recursos hídricos, proporcionando segurança
elétrica e energética, e ao mesmo tempo minimizando os impactos ambientais e os custos
de geração e operação. Tal resultado dificilmente seria possível com o uso de ferramentas
similares, desenvolvidas no exterior, mas que não trazem as adaptações necessárias ao
tratamento das particularidades únicas do Sistema Interligado Nacional. Outras atividades
específicas desenvolvidas em Centros de Pesquisas têm impacto nos custos da energia
elétrica, como por exemplo a questão das perdas comerciais (“gatos”, fraudes e
irregularidades), que são um dos fatores que mais pressionam as tarifas. Assim como em
outras áreas, a redução do investimento em pesquisa na área de combate às perdas
comerciais levará a resultado oposto à diminuição da tarifa pretendida pela medida
provisória. Atualmente, estas perdas chegam a 6,6 bilhões de reais por ano, conforme
relatório da ANEEL (Edição 01/2019).
A influência da redução de recursos vitais para os Centros de Pesquisa é
irrisória no objetivo de atenuar os aumentos tarifários pretendidos na Medida Provisória
998/2020, e vai comprometer a continuidade de trabalhos, ensaios e desenvolvime ntos
tecnológicos que que são fundamentais para o desenvolvimento de nossa economia,
redução de perdas e melhorias de eficiência que tem exatamente objetivo de redução de
custos de geração, transmissão e distribuição da energia elétrica. Em outras instituições
que atualmente desenvolvem sua atividade de P&D com recursos advindos da Lei 9991,
como as Universidades, que tem seu custo operacional principal (incluindo os salários
dos principais pesquisadores) custeado pela mantenedora, o custeio dos Centros de
Pesquisa depende fortemente dos recursos advindos exatamente da parcela não
comprometida de recursos do P&D ANEEL de empresas associadas ao Centro.
Na prática, a MP representa o desmonte súbito de um ecossistema de
inovação que se formou ao longo de duas décadas, que trará consequências previsíve is
para o setor elétrico brasileiro. Haverá um aumento gradual da dependência tecnológica
do exterior, perda gradual de eficiência, aumento de custos operacionais, refletindo-se em
maiores tarifas para os consumidores e perda de competitividade do país.
Assim, visando evitar os efeitos danosos aos Centros de Pesquisa que teriam
resultados opostos aos pretendidos, solicitamos o apoio dos nobres pares para o
apoiamento desta Emenda, com vistas a reduzir o prazo de utilização desses recursos para
mitigar os efeitos da pandemia, minorando assim os prejuízos à inovação e ao
desenvolvimento tecnológico do setor elétrico.
Sala da Comissão, 04 de setembro de 2020.

Deputado ENIO VERRI
PT/PR
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998, DE 2020

Altera a Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, a
Lei nº 5.655, de 20 de maio de 1971, o DecretoLei nº 1.383, de 26 de dezembro de 1974, a Lei
nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, a Lei nº
10.438, de 26 de abril de 2002, a Lei nº 10.848,
de 15 de março de 2004, a Lei nº 12.111, de 9
de dezembro de 2009, e a Lei nº 12.783, de 11
de janeiro de 2013, transfere para a União as
ações de titularidade da Comissão Nacional de
Energia Nuclear representativas do capital
social das Indústrias Nucleares do Brasil S.A. e
da Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A e dá
outras providências.

EMENDA ADITIVA

Inclua-se § 1°-H, no art. 26, da Lei 9.427, de 26 de dezembro de 1996, alterado
pelo art. 4º da MP 998/2020, com a seguinte redação:
"Art. 26 ....
............................................................
§ 1º-H. Aneel estipulará percentual de redução não inferior a 50% (cinquenta
por cento) a ser aplicado às tarifas de uso dos sistemas elétricos de transmissão e de
distribuição, incidindo na produção e no consumo da energia, para os empreendime ntos
com base em fontes solar fotovoltaica, biomassa e cogeração, incluindo proveniente de
resíduos sólidos urbanos e rurais, cuja potência injetada nos sistemas de transmissão ou
distribuição seja menor ou igual a 5.000 kW (cinco mil quilowatts).” (NR)

JUSTIFICAÇÃO
O desconto nos sistemas de transmissão e distribuição para fontes de
capacidade reduzida ligadas em tensão de distribuição, não é um subsídio, mas sim uma
compensação pelo efeito que estas fontes produzem na redução das perdas elétricas e na
postergação de novos investimentos em expansão das redes de transmissão e distribuição.
Manter o incentivo a essas fontes limitadas a 5.000 kW vem beneficia r
enormemente pequenos cogeradores, cooperativas, consórcios municipais, ou seja,
arranjos econômicos produtores de energia que crescem a cada dia em diversas regiões
do país. A eles se somam a grandes resultados socioeconômicos, como a criação de
empregos diretos no país.

Essas fontes de capacidade reduzida ligadas em tensão de distribuiç ão,
produzem um efeito importante na redução das perdas energéticas, que são da ordem de
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16% e constituem o 3º maior consumidor de eletricidade do país, à frente de todo o setor
comercial brasileiro. Aliviam a carga do sistema e aumentando a segurança energética.
Por essas razões, apresentamos a presente emenda e solicitamos o apoio dos
nobres pares para sua aprovação.
Sala da Comissão, 04 de setembro de 2020.

Deputado ENIO VERRI
PT/PR
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998, DE 2020

Altera a Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, a
Lei nº 5.655, de 20 de maio de 1971, o DecretoLei nº 1.383, de 26 de dezembro de 1974, a Lei
nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, a Lei nº
10.438, de 26 de abril de 2002, a Lei nº 10.848,
de 15 de março de 2004, a Lei nº 12.111, de 9
de dezembro de 2009, e a Lei nº 12.783, de 11
de janeiro de 2013, transfere para a União as
ações de titularidade da Comissão Nacional de
Energia Nuclear representativas do capital
social das Indústrias Nucleares do Brasil S.A. e
da Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A e dá
outras providências.

EMENDA ADITIVA

Incluam-se, onde couber, o seguinte art. à MP 998/2020:
“Art. As empresas beneficiadas pelas operações financeiras de que trata o
inciso XV, art. 13, da Lei 10.438, de 26 de abril de 2002, durante a vigência da Medida
provisória 950, de 8 de abril de 2020, ficam proibidas de pagar juros sobre o capital
próprio e distribuir dividendos aos acionistas até a quitação integral do empréstimo.”

JUSTIFICAÇÃO
Um dos efeitos da pandemia foi a redução no consumo da energia elétrica,
principalmente em decorrência da paralisação das atividades produtivas. Essa queda
inesperada do consumo também afetou sobremaneira as distribuidoras de energia, que
contratam antecipadamente, arcando com o risco da comercialização.
Em face dessa realidade, foram realizados empréstimos ao setor que são da
ordem de R$ 15 bilhões. A ANEEL estabeleceu a chamada ‘Conta-Covid’, com amparo
legal na MP 950, com o objetivo “injetar liquidez no setor e amortecer aumento nas
tarifas”. Conforme consta na página da própria Agência, a ‘Conta-Covid’ é um
empréstimo de um conjunto de bancos para preservar a situação financeira das empresas
do setor. Com isso, “os aumentos nas tarifas de energia serão diluídos ao longo de cinco
anos”.
Ocorre que essa interpretação assume que todo o custo sobre a distribuiç ão
de energia elétrica decorrente da pandemia será arcado pelos consumidores na conta de
energia elétrica em um prazo de 5 anos. A limitação do pagamento de dividendos pelas
distribuidoras beneficiadas pelos empréstimos da Conta Covid é instrumento para garantir
um mínimo de justiça para com o consumidor.
A proposta de limitação da distribuição de dividendos pelas distribuidora s
visa evitar que essas mesmas recebam os recursos da Conta Covid, fortaleçam seus caixas
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e enviem lucros para seus acionistas na forma de dividendos, enquanto os consumidores
arcam com uma tarifa ainda maior, em um momento de retração na renda das famílias,
que já apresentam aumento no endividamento do orçamento familiar.
Caso as distribuidoras venham a obter resultados positivos durante os cinco
anos destinados ao pagamento da dívida da Conta Covid, só poderá destinar a seus
acionistas dividendos após quitar seus empréstimos, o que garantiria a redução do
impacto na conta de luz dos consumidores.
Sala da Comissão, 04 de setembro de 2020.

Deputado ENIO VERRI
PT/PR

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 43CC762100388024.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.089483/2020-15

10 Setembro 2020

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

Quinta-feira

285

MPV 998
00113

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998, DE 2020

Altera a Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, a
Lei nº 5.655, de 20 de maio de 1971, o DecretoLei nº 1.383, de 26 de dezembro de 1974, a Lei
nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, a Lei nº
10.438, de 26 de abril de 2002, a Lei nº 10.848,
de 15 de março de 2004, a Lei nº 12.111, de 9
de dezembro de 2009, e a Lei nº 12.783, de 11
de janeiro de 2013, transfere para a União as
ações de titularidade da Comissão Nacional de
Energia Nuclear representativas do capital
social das Indústrias Nucleares do Brasil S.A. e
da Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A e dá
outras providências.

EMENDA ADITIVA

Adicione-se o seguinte artigo à Medida Provisória n. 998/2020, onde couber:
“Art. XX A Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
..........................................................................................................................
"Art. 3º-A Os custos decorrentes da contratação de reserva de capacidade de
geração de que trata o art. 3º, inclusive a energia de reserva, contendo, dentre outros, os
custos administrativos, financeiros e encargos tributários, serão rateados entre todos os
usuários finais de energia elétrica do SIN, incluídos os consumidores referidos nos art. 15
e art. 16 da Lei nº 9.074, de 1995, e no § 5º do art. 26 da Lei nº 9.427, de 1996, e os
autoprodutores, esses apenas na parcela da energia elétrica decorrente da interligação ao
SIN, conforme regulamento.
..........................................................................................................................
§ 1º O encargo de que trata o caput será cobrado com base na proporção do
consumo de energia elétrica.
§ 2º A proporção do consumo de que trata o § 1 poderá ser apurada:
I – em periodicidade horária ou inferior;
II – considerando a localização do consumo.
§3º A proporção do consumo de que trata o § 1º, no caso de autoprodutores:
I – deverá ser com base no consumo medido no ponto de carga;
II – deverá considerar a capacidade de geração do empreendimento de
autoprodução;
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III – poderá considerar, além dos parâmetros previstos no § , a localização do
empreendimento de autoprodução. (NR)”

JUSTIFICAÇÃO
A possibilidade de contratação de usinas para atender as necessidades de
potência do sistema como energia de reserva é muito preocupante porque vai em direção
contrária aos esforços que vinham sendo feitos em favor da maior transparência da
contratação dos atributos de lastro e energia, como vinha sendo discutido no Congresso
Nacional em outras proposições legislativas.
Avalia-se que a aprovação de modificações do setor elétrico poderia ser parte
importante para a resolução dos aspectos associados à energia de reserva e demanda
atualmente presente no sistema de contratação de capacidade de geração. Nesse cenário,
algumas proposições definiram-se lastro de maneira genérica e, portanto, a partir dos
distintos requerimentos do sistema seria possível se definir qual o atributo necessário.
Podendo esse ser de energia, potência, modulação, etc.
Em nossa avaliação, esse aspecto de confiabilidade (lastro), combinado à
separação do produto “energia”, permitiria a alocação dos custos de maneira correta,
permitindo que cada tecnologia fosse remunerada a partir de seus atributos e sua
capacidade de entregar de determinado produto. Além disso, garantiria que todos os
consumidores tivessem um tratamento isonômico.
Ao permitir a licitação para a contratação de reserva de capacidade, a MP
deveria ter orientado a correta distribuição dos custos entre os agentes. Quando se trata
de energia reserva, é correto que os custos do encargo sejam distribuídos na proporção do
consumo. Entretanto, é equivocado considerar o mesmo racional para a reserva de
capacidade de geração
Portanto, convictos da importância da presente iniciativa, solicitamos o apoio
dos Nobres Pares para a aprovação do presente Projeto de Lei.

Sala da Comissão, 04 de setembro de 2020.

Deputado ENIO VERRI
PT/PR
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
Deputado Federal Rodrigo Agostinho

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998, DE 2020
Altera a Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000,
a Lei nº 5.655, de 20 de maio de 1971, o
Decreto-Lei nº 1.383, de 26 de dezembro de
1974, a Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de
1996, a Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002,
a Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, a
Lei nº 12.111, de 9 de dezembro de 2009, e a
Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013,
transfere para a União as ações de
titularidade da Comissão Nacional de Energia
Nuclear representativas do capital social das
Indústrias Nucleares do Brasil S.A. e da
Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A e dá
outras providências.

EMENDA MODIFICATIVA
(Dep. Rodrigo Agostinho – PSB/SP)
Modifique-se o artigo 6º da Medida Provisória nº 998, de 1º de setembro
de 2020, conforme a seguinte redação renumerando os incisos subsequentes:
“Art. 4º .....................................
§ 2º A regulamentação deste artigo pelo Poder Concedente deverá
abranger, dentre outras matérias, a definição das regras de
funcionamento e organização da CCEE, bem como a forma de
participação dos agentes do setor elétrico nessa Câmara.
§ 3º O Conselho de Administração da CCEE será integrado, entre outros,
por representantes dos agentes setoriais de cada uma das categorias de
Geração, Distribuição, Comercialização e Consumidores Livres e
Cativos. A determinação da composição do Conselho deve ser feita por
assembleia, de forma a nenhuma categoria ter maioria.
§ 4º Deverá ser criada a Diretoria Executiva da CCEE, a ser escolhida
através de processo seletivo e nomes submetidos e aprovados pelo
Conselho.
1
Câmara dos Deputados, Anexo IV, Gabinete n.º 801 – Brasília/DF – CEP: 70160-900
Fones: 14 99772-6570 e 61 3215-5801 - E-mail: dep.rodrigoagostinho@camara.leg.br
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§ 5º Deve haver separação contábil das atividades de mercado de curto
prazo e liquidação financeira e das outras de administração das contas
setoriais, sendo essa segunda isenta de taxas e tributos.” (NR)

JUSTIFICAÇÃO
A CCEE tem recebido, nos últimos anos, diversas atribuições que
mudaram significativamente o foco de sua atuação – de gestora do mercado de
energia, passou, além de realizadora de leilões de expansão da geração, gestora
de contas e de fundos setoriais.
Destaque-se que ela tem mantido essas atribuições com competência.
No entanto, algumas questões surgem, em especial:
- a necessidade da mudança na governança, pois hoje o Conselho de
Administração tem o papel duplo de Conselho e de Diretoria, ou seja, a necessidade
de dotar a CCEE de uma governança mais moderna e eficaz
- a confusão de papéis entre as atividades de mercado e as atividades
ditas “reguladas”, ainda que estas últimas tenham, na maioria dos casos seus
custos cobertos, mas a infraestrutura e a administração são comuns
- as pendências fiscais e tributárias, em particular, mas não se limitando
à cobrança do PIS/Cofins sobre o fluxo de receitas que transita pelas contas da
CCEE (Coner, encargos setoriais, por exemplo)
- o futuro desenvolvimento do mercado, com a necessária liberalização,
a necessidade de bolsa(s) de energia, clearing house, o crescente aumento no
número de agentes, a necessidade de simplificação das regras do mercado.
Por estas razões, solicito apoio para a aprovação desta emenda.
Sala das Comissões, em 03 de setembro de 2020.

Deputado Rodrigo Agostinho
PSB/SP

2
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Fones: 14 99772-6570 e 61 3215-5801 - E-mail: dep.rodrigoagostinho@camara.leg.br

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 43CC762100388024.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.089483/2020-15

10 Setembro 2020

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

Quinta-feira

289

MPV 998
00115

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Deputado Federal Rodrigo Agostinho

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998, DE 2020

Altera a Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000,
a Lei nº 5.655, de 20 de maio de 1971, o
Decreto-Lei nº 1.383, de 26 de dezembro de
1974, a Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de
1996, a Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002,
a Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, a
Lei nº 12.111, de 9 de dezembro de 2009, e a
Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013,
transfere para a União as ações de
titularidade da Comissão Nacional de Energia
Nuclear representativas do capital social das
Indústrias Nucleares do Brasil S.A. e da
Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A e dá
outras providências.

EMENDA MODIFICATIVA
(Dep. Rodrigo Agostinho – PSB/SP)
Modifique-se o § 3º do artigo 9º da Medida Provisória Nº 998, de 1º De
setembro De 2020, conforme a seguinte redação:
“Art. 9º ....
§ 3º O preço da energia elétrica de que trata o inciso I do § 2º, que deverá
ser aprovado pelo CNPE, será resultante do estudo contratado pela
Eletrobrás Termonuclear S.A. - Eletronuclear junto ao Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES e considerará,
cumulativamente,

a

viabilidade

econômico-financeira

do

empreendimento e seu financiamento em condições de mercado,
observados os princípios da razoabilidade e da modicidade tarifária. O
Preço da energia elétrica não deverá ser maior do que a média dos
1
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valores de contratação dos projetos de geração de energia térmica à gás
natural com inflexibilidade entre 40% e 70%.” (NR)

JUSTIFICAÇÃO
O processo de construção da Usina de Angra III foi recoberto de
irregularidades, conforme

noticiado na

grande

imprensa. Além disso, a

Eletronuclear aceitou realizar o desenvolvimento do projeto a preços muito menores
do que o valor necessário para viabilizar o empreendimento. A situação atual impõe
que novos valores sejam redefinidos para a viabilidade do projeto.
Outro aspecto importante, é que estudos da Empresa de Pesquisa
Energética indicam que atualmente o sistema precisa da inserção de fontes
flexíveis de energia. O Plano Decenal de Energia indica que há necessidade de
contratação de tecnologias que possam agregar potência ao sistema de maneira a
modular as variações na produtos das fontes renováveis.
Diversos estudos, realizados a partir do valor estabelecido pela
resolução de número 14 do CNPE de 2018, indicam que a sociedade se beneficiaria
com a parada e desmontagem da Usina de Angra III, pois o valor de contratação
viabilizaria a oferta de energia proveniente de outras fontes, mais baratas e também
descomissionar Angra III (PSR, 2018, Escolhas, 2020). Dessa maneira, avalia-se
como necessário que o projeto seja viabilizado a partir de valores de recursos
energéticos e tecnologias que possuam as mesmas características do que a
termonuclear.
Ressalta-se também o conflito de interesse estabelecido nos termos da
medida provisória, pois se estabelece que o valor do contrato será definido pelo
BNDES, no entanto é também possível que o próprio banco, venha, num segundo
momento, ser o financiador do projeto. Dessa maneira, considera-se fundamental
que marcação do preço seja feita a partir de valores médios de mercado e com
tecnologias similares que consigam entregar volumes de energia e segurança
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energética em condições similares como as usinas termelétricas contratadas nos
leilões do ambiente de contratação regulada.
Por estas razões, solicito apoio para a aprovação desta emenda.
Sala das Comissões, em 03 de setembro de 2020.

Deputado Rodrigo Agostinho
PSB/SP
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998, DE 2020
Altera a Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000,
a Lei nº 5.655, de 20 de maio de 1971, o
Decreto-Lei nº 1.383, de 26 de dezembro de
1974, a Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de
1996, a Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002,
a Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, a
Lei nº 12.111, de 9 de dezembro de 2009, e a
Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013,
transfere para a União as ações de
titularidade da Comissão Nacional de Energia
Nuclear representativas do capital social das
Indústrias Nucleares do Brasil S.A. e da
Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A e dá
outras providências.

EMENDA SUPRESSIVA
(Dep. Rodrigo Agostinho – PSB/SP)
Suprima-se o artigo 9º da Medida Provisória nº 998, de 1º de setembro
de 2020.

JUSTIFICAÇÃO
A chamada MP do consumidor, que visa reduzir as tarifas de todos os
consumidores traz proposta que em nenhuma hipótese beneficia o consumidor,
pelo contrário, O fato de a MP dar poderes ao Conselho Nacional de Política
Energética (CNPE) para outorgar a autorização para exploração da usina nuclear
de Angra 3 e autorizar a celebração do contrato de comercialização de energia
elétrica produzida pela térmica é gravíssimo, pois abre espaço para substituição do
1
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valor de R$ 250 por MWh da usina previsto anteriormente no contrato com a
Eletrobras para o valor de R$ 480 por MWh que o CNPE tentou determinar em
meados de 2018. Pode, portanto, aumentar as tarifas de energia.
O processo de construção da Usina de Angra III foi recoberto de
irregularidades, conforme

noticiado na

grande

imprensa. Além disso, a

Eletronuclear aceitou realizar o desenvolvimento do projeto a preços muito menores
do que o valor necessário para viabilizar o empreendimento. A situação atual impõe
que novos valores seja redefinidos para a viabilidade do projeto.
Outro aspecto importante, é que estudos da Empresa de Pesquisas
Energéticas indicam que atualmente o sistema precisa da inserção de fontes
flexíveis de energia. O Plano Decenal de Energia indica que há necessidade de
contratação de tecnologias que possam agregar potência ao sistema de maneira a
modular as variações na produtos das fontes renováveis.
Diversos estudos, realizados a partir do valor estabelecido pela
Resolução n.º 14 do CNPE de 2018, indicam que a sociedade se beneficiaria com
a parada e desmontagem da Usina da Angra III, pois o valor de contratação
viabilizaria a oferta de energia proveniente de outras fontes, mais baratas e também
descomissionar Angra III (PSR, 2018, Escolhas, 2020). Dessa maneira, avalia-se
como necessário que o projeto seja viabilizado a partir de valores de recursos
energético e tecnologias que possuam as mesmas características do que a
termonuclear.
Ressalta-se também o conflito de interesse estabelecido nos termos da
medida provisória, pois se estabelece que o valor do contrato será definido pelo
BNDES, no entanto é também possível que o próprio banco, venha, num segundo
momento, ser o financiador do projeto. Dessa maneira, considera-se fundamental
que marcação do preço seja feita a partir de valores médios de mercado e com
tecnologias similares que consigam entregar volumes de energia e segurança
energética em condições similares como as usinas termelétricas contratadas nos
leilões do ambiente de contratação regulada.
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Por estas razões, solicito apoio para a aprovação desta emenda.
Sala das Comissões, em 03 de setembro de 2020.

Deputado Rodrigo Agostinho
PSB/SP
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998, DE 2020

Altera a Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, a
Lei nº 5.655, de 20 de maio de 1971, o DecretoLei nº 1.383, de 26 de dezembro de 1974, a Lei
nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, a Lei nº
10.438, de 26 de abril de 2002, a Lei nº 10.848,
de 15 de março de 2004, a Lei nº 12.111, de 9
de dezembro de 2009, e a Lei nº 12.783, de 11
de janeiro de 2013, transfere para a União as
ações de titularidade da Comissão Nacional de
Energia Nuclear representativas do capital
social das Indústrias Nucleares do Brasil S.A. e
da Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A e dá
outras providências.

EMENDA N.º
(Dep. Rodrigo Agostinho – PSB/SP)
Modifique-se o § 1º-E e acrescente-se o § 1º-H ambos no artigo 4º da
Medida Provisória nº 998, de 1º de setembro de 2020, conforme a seguinte redação:
"Art. 26. ...........................................
.........................................................
§ 1º-E O Poder Executivo federal definirá diretrizes para a implementação,
no setor elétrico, de mecanismos para a consideração dos benefícios
ambientais, em consonância com mecanismos para a garantia da
segurança do suprimento e da competitividade, no prazo de doze meses,
contado de 1º de setembro de 2020.
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§ 1º-H Caberá à ANEEL regulamentar a incorporação desses atributos
ambientais das diferentes fontes na formação do preço.

JUSTIFICAÇÃO
O artigo é pertinente no que diz respeito à valoração dos atributos
ambientais das diferentes fontes, inclusive em determinar que essas diretrizes serão
definidas posteriormente pela ANEEL. Certamente um dos atributos ambientais mais
relevantes das fontes renováveis são os relacionados à emissão de gases de efeito
estufa, porém não ficam restritos somente a isso. Outros atributos ambientais também
podem ser valorados, como emissões de poluentes locais ou regionais, impacto na
vegetação e no uso do solo. Por isso, esta emenda se justifica, pois, além de contribuir
com o avanço de energia de fontes mais limpas, abre a possibilidade de serem
considerados outros atributos ambientais e técnicos. E a melhor forma para que isso
seja incorporado às regras do setor é justamente fazendo-se que o órgão regulador
cumpra o seu papel também de executor de políticas públicas.
Por estas razões, solicito apoio para a aprovação desta emenda.
Sala das Comissões, em 03 de setembro de 2020.

Deputado Rodrigo Agostinho
PSB/SP
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998, DE 2020
Altera a Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000,
a Lei nº 5.655, de 20 de maio de 1971, o
Decreto-Lei nº 1.383, de 26 de dezembro de
1974, a Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de
1996, a Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002,
a Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, a
Lei nº 12.111, de 9 de dezembro de 2009, e a
Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013,
transfere para a União as ações de
titularidade da Comissão Nacional de Energia
Nuclear representativas do capital social das
Indústrias Nucleares do Brasil S.A. e da
Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A e dá
outras providências.

EMENDA ADITIVA
(Dep. Rodrigo Agostinho – PSB/SP)
Acrescente-se ao artigo 5º da Medida Provisória nº 998, de 1º de
setembro de 2020, conforme a seguinte redação:
Art. 5º. A Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
“Art. 14º………………………
I - ……………………………
II - …………………………..
III - Regiões Remotas: pequenos agrupamentos de consumidores
situados em sistema isolado, afastados das sedes municipais, e
caracterizados pela ausência de economias de escala ou de densidade;
e
1
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IV - Sistemas Isolados: sistemas elétricos de serviço público de
distribuição de energia elétrica que, em sua configuração normal, não
estejam eletricamente conectados ao Sistema Interligado Nacional –
SIN, por razões técnicas ou econômicas.
§ 8º Fica estabelecido o ano de 2025 como prazo para a completa
universalização do acesso à energia elétrica nos municípios da Região
da Amazônia Legal, preferencialmente por fonte renovável, devendo a
União adotar as medidas necessárias para o cumprimento dessa meta.
§ 9º O órgão regulador do setor elétrico deverá aprovar plano de
execução das ações de universalização de acesso à energia elétrica
previstas nesta lei a partir de informações oficiais dos órgãos federais,
estaduais e municipais.
§ 10 Durante o período previsto no § 2º do art. 1º da Lei nº 13.979, de 6
de fevereiro de 2020, ficam sem efeito as disposições dos §§ 3º e 4º do
art. 14 da Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002.”

JUSTIFICAÇÃO
A crise desencadeada pela Pandemia do covid-19 evidenciou um
cenário de vulnerabilidade dos povos que vivem isolados na Região da Amazônia
Legal. Quanto mais distantes dos grandes centros e, por conseguinte, de leitos
hospitalares, maior o nível de vulnerabilidade enfrentado pelos povos da região
Amazônica. A falta de energia elétrica também contribui com essa vulnerabilidade,
dificultando o acesso a serviços de saúde locais e a conservação de alimentos. Por
outro lado, essa mesma característica também dificulta o contágio, se os povos
conseguem se manter isolados.
Nesse sentido, atividades como o desmatamento e garimpo ilegal
ampliam os riscos de contágio desses povos. Segundo pesquisa anterior à atual
pandemia, essas atividades já eram percebidas pelos indígenas com problemas de
saúde pública.
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A crise do covid-19 trouxe à tona, portanto, a necessidade de se
fortalecer a resiliência dos povos amazônicos, favorecendo sua subsistência e
também criando condições para que as comunidades possam se desenvolver e ter
acesso a serviços públicos essenciais.
Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e
Agricultura, o acesso a energia e combustíveis

gera importantes efeitos

multiplicadores: segurança alimentar, redução de desnutrição, gestão sustentável
dos recursos naturais, geração local de trabalho etc. (FAO, 2018).
Os próprios resultados do Programa de Eletrificação Luz para Todos
identificam que a eletrificação gera impactos positivos na qualidade de vida, pois:
reduz a pobreza, facilita a integração de serviços públicos, melhora o
abastecimento de água, saneamento e educação entre outros.,
O Instituto de Energia e Meio Ambiente (2019) identificou que o acesso
a energia elétrica em instalações comunitárias das comunidades indígenas do
Território Indígena

do Xingu (TIX) ampliou a sensação de segurança da

comunidade devido à possibilidade de oferta de atendimentos básico de saúde e
maior oferta de ensino noturno, entre outros. Desse modo, o acesso a energia
elétrica de origem renovável, além de ser preferida pelos povos também fortalece
a resiliência das Comunidades Amazônicas.
O fornecimento de energia elétrica é considerado essencial pela
legislação vigente e a universalização do acesso a esse serviço é um dos
compromissos mais importantes que o Poder Público pode celebrar com as
comunidades de regiões remotas do País. No período de crise decorrente da
pandemia do coronavírus, a importância desse serviço cresce exponencialmente,
considerando os programas adicionais de apoio às comunidades isoladas que se
viabilizam com o acesso à energia elétrica.
As políticas públicas de universalização de acesso à energia atualmente
em vigor não fixam metas para a consecução dessa importante tarefa, razão pela
qual a presente proposição estabelece o ano de 2025 como prazo máximo para a
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universalização do acesso a esse serviço na região da Amazônia Legal. Pela
proposta, as distribuidoras de energia deverão assegurar o cumprimento desse
prazo, sob pena de serem impedidas de reajustar a tarifa em suas áreas de
concessão.
Por estas razões, solicito apoio para a aprovação desta emenda.
Sala das Comissões, em 03 de setembro de 2020.

Deputado Rodrigo Agostinho
PSB/SP
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998, DE 2020

Altera a Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, a
Lei nº 5.655, de 20 de maio de 1971, o DecretoLei nº 1.383, de 26 de dezembro de 1974, a Lei
nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, a Lei nº
10.438, de 26 de abril de 2002, a Lei nº 10.848,
de 15 de março de 2004, a Lei nº 12.111, de 9
de dezembro de 2009, e a Lei nº 12.783, de 11
de janeiro de 2013, transfere para a União as
ações de titularidade da Comissão Nacional de
Energia Nuclear representativas do capital
social das Indústrias Nucleares do Brasil S.A.
e da Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A e
dá outras providências.

EMENDA MODIFICATIVA
(Dep. Rodrigo Agostinho – PSB/SP)
Modifique-se o artigo 1º da Medida Provisória Nº 998, de 1º de setembro
de 2020, conforme a seguinte redação:

"Art. 5º .........................................
.....................................................
Art. 5º-B Até no máximo 30% dos recursos de que tratam o inciso II do
caput do art.4º e a alínea “a” do inciso I do caput do art.5º não
comprometidos com projetos contratados ou iniciados deverão ser
destinados à CDE em favor da modicidade tarifária entre 1º de setembro
de 2020 e 31 de dezembro de 2025.
§ 1º Prevê-se 10% de multa, corrigida pelo IPCA, calculada sobre o
montante dos recursos de que tratam o inciso II do caput do art.4º e a
1
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alínea “a” do inciso I do caput do art.5º, para as concessionárias que não
cumprirem os prazos de alocação estabelecidos no regulamento da
ANEEL.
§ 2º A Aneel deverá realizar avaliação de impacto e de processo do
Programa de P&D e de Eficiência Energética a cada três anos, conforme
metodologia a ser regulamentada pelo próprio órgão regulador já
incorporando, onde couber, contribuições recebidas em consulta pública.”

JUSTIFICAÇÃO
Os recursos a serem investidos em projetos de pesquisa e
desenvolvimento (P&D) e em eficiência energética possuem objetivos claros de
promover o desenvolvimento científico e tecnológico do setor elétrico brasileiro e de
fomentar o mercado de eficiência energética. Tais objetivos trazem benefícios para
a sociedade, como inovação tecnológica, competitividade e produtividade da
indústria de bens e serviços. Também possibilita que consumidores acessem
serviços de eficiência energética para redução de suas contas de eletricidade.
O Art. 5º-B e seu § 1º da maneira como estão redigidos originalmente
abrem a possibilidade das empresas não se verem obrigadas a investir a totalidade
dos recursos de P&D e eficiência energética, pois os recursos não utilizados seriam
destinados para a CDE. Dessa forma, para garantir o investimento desses recursos
aos seus fins principais, propõe-se que haja um limite máximo a ser transferido para
a CDE. Propõe-se que esse limite a ser transferido para a CDE seja de 30%,
garantindo assim que no mínimo 70% seja investido pelas empresas. Além disso, a
proposta procura dar mais clareza ao texto.
Importante observar que aqui são denominadas “empresas” todas as
empresas responsáveis pelos recursos de que tratam o inciso II do caput do art.4º e
a alínea “a” do inciso I do caput do art.5º da Lei 9.991/2000.
Até dezembro de 2018, de acordo com dados da Aneel, existia um total
de R$ 8,2 bilhões não utilizados de P&D (R$ 5,1 bilhões) e de eficiência energética
(R$ 3,1 bilhões) que vieram se acumulando ao longo dos anos. São recursos
coletados das tarifas dos consumidores que não tiveram a devida destinação prevista
em lei. Isso poderia ter sido evitado se tivesse sido feita uma avaliação peri ódica,
pela Aneel, do Programa de P&D e do Programa de Eficiência Energética regulados
pela Agência. Tais avaliações, tornadas públicas, apontariam caminhos e ensejariam
eventuais ajustes, além de dar mais transparência e adequada prestação de contas
sobre o uso e os benefícios desses recursos para a sociedade. Dessa forma, propõese a inserção, na MP, de um parágrafo no qual se estipula uma periodicidade de
realização de avaliação de impacto e de processo pela Aneel desses programas.
2
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Por estas razões, solicito apoio para a aprovação desta emenda.
Sala das Comissões, em 03 de setembro de 2020.

Deputado Rodrigo Agostinho
PSB/SP
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998, DE 2020
Altera a Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, a
Lei nº 5.655, de 20 de maio de 1971, o DecretoLei nº 1.383, de 26 de dezembro de 1974, a Lei
nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, a Lei nº
10.438, de 26 de abril de 2002, a Lei nº 10.848,
de 15 de março de 2004, a Lei nº 12.111, de 9
de dezembro de 2009, e a Lei nº 12.783, de 11
de janeiro de 2013, transfere para a União as
ações de titularidade da Comissão Nacional de
Energia Nuclear representativas do capital
social das Indústrias Nucleares do Brasil S.A.
e da Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A e
dá outras providências.

EMENDA ADITIVA
(Dep. Rodrigo Agostinho – PSB/SP)
Acrescente-se ao artigo 5º da Medida Provisória Nº 998, de 1º de setembro
de 2020, conforme a seguinte redação:
A Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
"Art. 3º-A Os custos decorrentes da contratação de reserva de capacidade
de geração de que trata o art. 3º, inclusive a energia de reserva, contendo,
dentre outros, os custos administrativos, financeiros e encargos
tributários, serão rateados entre todos os usuários finais de energia
elétrica do SIN, incluídos os consumidores referidos nos art. 15 e art. 16
da Lei nº 9.074, de 1995, e no § 5º do art. 26 da Lei nº 9.427, de 1996, e
os autoprodutores, esses apenas na parcela da energia elétrica
decorrente da interligação ao SIN, conforme regulamento.
1
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.....................................
§ 1. O encargo de que trata o caput será cobrado com base na proporção
do consumo de energia elétrica.
§ 2. A proporção do consumo de que trata o § 1 poderá ser apurada:
I – em periodicidade horária ou inferior;
II – considerando a localização do consumo.
§3. A proporção do consumo de que trata o § 1, no caso de
autoprodutores:
I – deverá ser com base no consumo medido no ponto de carga;
II – deverá considerar a capacidade de geração do empreendimento de
autoprodução;
III – poderá considerar, além dos parâmetros previstos no § Y, a
localização do empreendimento de autoprodução.

JUSTIFICAÇÃO
A possibilidade de contratação de usinas para atender as necessidades
de potência do sistema como energia de reserva é muito preocupante porque vai em
direção contrária aos esforços que vinham sendo feitos em favor da maior
transparência da contratação dos atributos de lastro e energia, como vinha sendo
discutido no PLS 232/16.
Avalia-se que a aprovação da reforma do setor elétrico, notadamente o
PLS 232/2016, atualmente no Senado Federal, aguardando para ir à plenário,
poderia ser parte importante para a resolução dos aspectos associados à energia de
reserva e demanda atualmente presente no sistema de contratação de capacidade
de geração. Nesse projeto, definiu-se lastro de maneira genérica e, portanto, a partir
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dos distintos requerimentos do sistema seria possível se definir qual o atributo
necessário. Podendo esse ser de energia, potência, modulação etc.
O MME em linha com o CP33, a partir de estudos realizados pela EPE,
havia indicado a perspectiva de trabalhar com atributo de lastro de potência e de
energia.
Em nossa avaliação, esse aspecto de confiabilidade (lastro), combinado
à separação do produto “energia”, permitiria a alocação dos custos de maneira
correta, permitindo que cada tecnologias fosse remunerada a partir de seus atributos
e sua capacidade de entregar de determinado produto. Além disso, garantiria que
todos os consumidores tivessem um tratamento isonômico.
Ao permitir a licitação para a contratação de reserva de capacidade, a MP
deveria ter orientado a correta distribuição dos custos entre os agentes. Quando se
trata de energia reserva, é correto que os custos do encargo sejam distribuídos na
proporção do consumo. Entretanto, é equivocado considerar o mesmo racional para
a reserva de capacidade de geração.
Por estas razões, solicito apoio para a aprovação desta emenda.
Sala das Comissões, em 03 de setembro de 2020.

Deputado Rodrigo Agostinho
PSB/SP
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EMENDA SUPRESSIVA À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998, DE 1º DE
SETEMBRO DE 2020

Suprimir o artigo 9º, da Medida Provisória nº
998, de 1º de setembro de 2020 com vistas a
impedir que o Executivo transfira para a
iniciativa privada, sob regime de autorização, a
exploração da usina nuclear de Angra 3

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se o art. 9º.
JUSTIFICAÇÃO

O artigo 9º da Medida Provisória, permite ao Poder Executivo transferir
para a iniciativa privada, sob regime de autorização, a exploração da usina
nuclear de Angra 3 pelo prazo de 50 anos, que poderá ser prorrogado por mais
20. Portanto, por medida provisória, pretendem entregar para a inciativa privada
um setor no qual a exploração de energia nuclear é exclusiva da União, além de
ser fundamental para a manutenção da nossa soberania nacional e energética.
Hoje a Eletronuclear é a única empresa estatal, com autorização do Congresso,
que pode gerir energia elétrica a partir de fonte nuclear.
Em primeiro lugar, é importante destacarmos que a proposição em tela
viola as normas sobre a edição de Medida Provisória (MP) contidas no artigo 62
da Constituição Federal, já que não contém os pré-requisitos de relevância e
urgência para o país. Em segundo lugar, ao produzir efeitos imediatos, pretende
entregar para a iniciativa privada um setor no qual a exploração de energia
nuclear é exclusiva da União, sem o necessário debate democrática e a
avaliação pela Câmara e Senado. Por fim, e mais importante, é inadmissível que
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em um momento de forte crise social e econômica o governo esteja discutindo a
entrega de patrimônio público para a exploração por agentes privados. Poucos
momentos poderiam ser tão inapropriados para a imposição de uma medida
como essa.

Sâmia Bomfim
Líder do PSOL

Edmilson Rodrigues
PSOL/PA

Marcelo Freixo
PSOL/RJ

Fernanda Melchionna
PSOL/SP

Áurea Carolina
PSOL/MG

David Miranda
PSOL/RJ

Glauber Braga
PSOL/RJ

Ivan Valente
PSOL/SP

Luiza Erundina
PSOL/SP

Talíria Petrone
PSOL/RJ

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 43CC762100388024.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.089483/2020-15

10 Setembro 2020

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

Quinta-feira

309

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Liderança do Partido Socialismo e Liberdade
Assessoria Técnica

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 43CC762100388024.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.089483/2020-15

310

Quinta-feira

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

10 Setembro 2020

MPV 998
00122

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Liderança do Partido Socialismo e Liberdade
Assessoria Técnica

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998, DE 1º DE SETEMBRO DE 2020
Altera a Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, a
Lei nº 5.655, de 20 de maio de 1971, o DecretoLei nº 1.383, de 26 de dezembro de 1974, a Lei
nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, a Lei nº
10.438, de 26 de abril de 2002, a Lei nº 10.848,
de 15 de março de 2004, a Lei nº 12.111, de 9
de dezembro de 2009, e a Lei nº 12.783, de 11
de janeiro de 2013, transfere para a União as
ações de titularidade da Comissão Nacional de
Energia Nuclear representativas do capital
social das Indústrias Nucleares do Brasil S.A. e
da Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A e dá
outras providências

EMENDA ADITIVA Nº ___________

Inclua-se o seguinte artigo onde couber:

"Art.

As empresas beneficiadas pelas operações financeiras de que trata o inciso

XV, art. 13, da Lei 10.438, de 26 de abril de 2002, durante a vigência da Medida provisória
950, de 8 de abril de 2020, ficam proibidas de pagar juros sobre o capital próprio e distribuir
dividendos aos acionistas até a quitação integral do empréstimo. “

JUSTIFICAÇÃO
Um dos efeitos da pandemia foi a redução no consumo da energia elétrica,
principalmente em decorrência da paralisação das atividades produtivas. Essa queda
inesperada do consumo também afetou sobremaneira as distribuidoras de energia, que
contratam antecipadamente, arcando com o risco da comercialização.
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Em face dessa realidade, foram realizados empréstimos ao setor que são da ordem de
R$ 15 bilhões. A ANEEL estabeleceu a chamada ‘Conta-Covid’, com amparo legal na MP
950, com o objetivo “injetar liquidez no setor e amortecer aumento nas tarifas”. Conforme
consta na página da própria Agência, a ‘Conta-Covid’ é um empréstimo de um conjunto de
bancos para preservar a situação financeira das empresas do setor. Com isso, “os aumentos
nas tarifas de energia serão diluídos ao longo de cinco anos”.
Ocorre que essa interpretação assume que todo o custo sobre a distribuição de energia
elétrica decorrente da pandemia será arcado pelos consumidores na conta de energia elétrica
em um prazo de 5 anos. A limitação do pagamento de dividendos pelas distribuidoras
beneficiadas pelos empréstimos da Conta COVID é instrumento para garantir um mínimo de
justiça para com o consumidor.
A proposta de limitação da distribuição de dividendos pelas distribuidoras visa evitar
que essas mesmas recebam os recursos da conta covid, fortaleçam seus caixas e enviem
lucros para seus acionistas na forma de dividendos, enquanto os consumidores arcam com
uma tarifa ainda maior, em um momento de retração na renda das famílias, que já apresentam
aumento no endividamento do orçamento familiar.
Caso as distribuidoras venham a obter resultados positivos durante os cinco anos
destinados ao pagamento da dívida da conta covid, só poderá destinar a seus acionistas
dividendo após quitar seus empréstimos, o que garantiria a redução do impacto na
conta de luz dos consumidores. Não faz sentido o consumidor pagar por um empréstimo
enquanto a distribuidora destina lucros a seus acionistas.

Sala das Sessões, em __ de setembro de 2020.

Sâmia Bomfim
Líder do PSOL
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Edmilson Rodrigues
PSOL/PA

Marcelo Freixo
PSOL/RJ

Fernanda Melchionna
PSOL/SP

Áurea Carolina
PSOL/MG

David Miranda
PSOL/RJ

Glauber Braga
PSOL/RJ

Ivan Valente
PSOL/SP

Luiza Erundina
PSOL/SP

Talíria Petrone
PSOL/RJ
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998, DE 1º DE SETEMBRO DE 2020
Altera a Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, a
Lei nº 5.655, de 20 de maio de 1971, o
Decreto-Lei nº 1.383, de 26 de dezembro de
1974, a Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de
1996, a Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, a
Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, a Lei nº
12.111, de 9 de dezembro de 2009, e a Lei nº
12.783, de 11 de janeiro de 2013, transfere para
a União as ações de titularidade da Comissão
Nacional de Energia Nuclear representativas do
capital social das Indústrias Nucleares do
Brasil S.A. e da Nuclebrás Equipamentos
Pesados S.A e dá outras providências

EMENDA MODIFICATIVA Nº ___________

Dê-se ao § 1°, do art. 5º-B, da Lei 9.991, de 24 de julho de 2000, introduzido pelo
art. 1º da MP 998/2020, a seguinte redação:
"Art. 5º-B ....
§ 1º A aplicação dos recursos de que tratam o caput em projetos de
pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética, excetuando-se os
relativos ao § 3º do art. 4º, observará o limite máximo de setenta por
cento do valor total disponível.
................“

Justificação:
A presente emenda pretende alterar a redação dada pela MP ao novo art. 5º-B
introduzido na Lei 9991/2000, especificamente para excluir do §1º os recursos referentes ao
§ 3º do art. 4º, evitando a perda abrupta de 30% dos recursos aportados, via Lei 9.991/2000,
ao Cepel, evitando a inviabilização da instituição.
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É bem sabido que o desenvolvimento tecnológico é essencial para o aumento da
eficiência e para a redução de custos, em qualquer área. No Setor Elétrico, que é um setor
de base tecnológica, isso é facilmente verificado.
A operação interligada, por exemplo, gera uma economia de cerca de 22% quando
comparada a uma alternativa não interligada, viabilizando o uso ótimo e múltiplo dos
recursos hídricos, proporcionando segurança elétrica e energética, e ao mesmo tempo
minimizando os impactos ambientais e os custos de geração e operação.
Entretanto, tal operação interligada foi possível graças ao desenvolvimento pelo
Cepel de um conjunto de ferramentas computacionais que desempenham um papel
fundamental no planejamento e operação do Sistema Interligado Nacional. Isto dificilmente
seria possível com o uso de ferramentas similares, desenvolvidas no exterior, pois estas não
consideram as adaptações necessárias ao tratamento das particularidades únicas do Sistema
Interligado Nacional.
Para atender necessidades do setor elétrico brasleiro, em 1974, foi criado o Centro
de Pesquisas de Energia Elétrica - Cepel, por iniciativa do Ministério de Minas e Energia
(MME). A iniciativa estava alinhada com a visão estratégica de um país em “busca de
soluções para o problema crucial de criar as bases de um processo de desenvolvimento
tecnológico capaz de adquirir, progressivamente, força criadora e energia suficiente para
atingir e manter relativa autonomia”, nas palavras do titular do MME na época, o Ministro
Antônio Dias Leite Jr. Ao longo da sua história, o Cepel se destacou pela capacidade de
transformar ciência em produtos largamente utilizados pelo setor, com grande importância
estratégica, e que influenciaram e foram influenciados pela evolução do Sistema Interligado
Nacional.
As atividades de pesquisa e desenvolvimento ganharam um fôlego adicional no
Brasil com a Lei 9991/2000, que criou o Programa de P&D ANEEL. Esse programa busca
alocar recursos humanos e financeiros em projetos que demonstrem a originalidade,
aplicabilidade, relevância e a viabilidade econômica de produtos e serviços, nos processos e
usos finais de energia. Seu objetivo é promover a cultura da inovação, estimulando a
pesquisa e o desenvolvimento no setor elétrico brasileiro, aperfeiçoando tecnologias
existentes, criando novos equipamentos e aprimorando a prestação de serviços que
contribuam para a segurança do fornecimento de energia elétrica, a modicidade tarifária, a
diminuição do impacto ambiental do setor e da dependência tecnológica do país. Centenas
de equipes de pesquisadores foram formadas, startups e pequenas empresas se
desenvolveram, laboratórios foram implantados e instituições de pesquisa se fortaleceram.
Quanto ao Cepel, a MP 998/2020, na forma em que se encontra, provocará danos
irreversíveis ao único centro de pesquisas de energia elétrica de caráter nacional, o maior
do gênero na América do Sul. Mais de 40% dos recursos do Cepel são oriundos desta fonte
de P&D. Em valores atuais, a redução em 30% desses recursos significará uma perda da
ordem de 30 milhões de reais por ano para o Cepel. Esse valor é relativamente pouco frente
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ao montante de recursos de P&D ANEEL acumulados e ainda não utilizados (de 4 a 5
bilhões de reais) e a economia esperada pelo governo federal, também da ordem de bilhões
de reais

Sala das Sessões, em __ de setembro de 2020.

Sâmia Bomfim
Líder do PSOL

Edmilson Rodrigues
PSOL/PA

Marcelo Freixo
PSOL/RJ

Fernanda Melchionna
PSOL/SP

Áurea Carolina
PSOL/MG

David Miranda
PSOL/RJ

Glauber Braga
PSOL/RJ

Ivan Valente
PSOL/SP

Luiza Erundina
PSOL/SP

Talíria Petrone
PSOL/RJ
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Gabinete do Senador IZALCI LUCAS

EMENDA Nº ______ - CM
( à MPV 998, de 2020)

Dê-se ao § 1º do art. 5º da Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, incluído
pelo art. 1º da Medida Provisória nº 998, de 2020, a seguinte redação:
“§ 1º Os investimentos em eficiência energética de que trata o art. 1º
deverão priorizar iniciativas, serviços e produtos de empresas nacionais,
bem como a inovação e a pesquisa produzida no país, conforme
regulamento a ser editado pela Aneel.”

JUSTIFICAÇÃO

O atual contexto de retração da economia se reflete na redução drástica
da distribuição de recursos para a pesquisa, inovação, ciência e tecnologia.
É fundamental, nesse momento, que o Poder Público se utilize de toda e
qualquer oportunidade para promover o investimento, tanto o público quanto
o privado, nessas áreas do conhecimento que são tão vitais para o futuro de
qualquer país.
Mormente em uma nação como a brasileira, que tanto se ressente dos
processos educativos deficientes ao longo dos séculos, é importante
estimular a inovação e a pesquisa produzida internamente.
Por outro lado, a Medida Provisória trata de incentivar “iniciativa e
produtos da indústria nacional”, mas deixa de citar setor fundamental, que é
o de serviços nacional, tão afetado pela crise atual, provocada pela pandemia.
Pensamos que esse reparo é absolutamente necessário.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 43CC762100388024.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.089483/2020-15

10 Setembro 2020

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

Quinta-feira

317

Gabinete do Senador IZALCI LUCAS
Cada vez mais são as soluções inovadoras e os serviços os maiores
responsáveis pelos ganhos de produtividade e pelo crescimento econômico.
Por essa razão, pedimos o apoio dos nobres Pares a esta modificação aqui
proposta.
Sala da Comissão,

setembro de 2020.

Senador IZALCI LUCAS
PSDB/DF
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Gabinete do Senador IZALCI LUCAS

EMENDA Nº ______ - CM
( à MPV 998, de 2020)

Dê-se ao caput do art. 5º-B da Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000,
incluído pelo art. 1º da Medida Provisória nº 998, de 2020, a seguinte redação,
suprimindo seus parágrafos 1° e 2°:
“Art. 5º-B Os recursos de que tratam o inciso II do caput do art. 4º e a
alínea “a” do inciso I do caput do art. 5º não comprometidos com
projetos contratados até 1º de dezembro de 2015 e aqueles relativos a
projetos reprovados ou cuja execução não tenha sido comprovada
serão destinados à CDE em favor da modicidade tarifária, conforme
regulamento da Aneel.”
JUSTIFICAÇÃO
A Medida Provisória 998/2020 determina que os recursos previstos para
projetos de pesquisa e desenvolvimento e de eficiência energética não
comprometidos com projetos contratados ou iniciados deverão ser
destinados à CDE em favor da modicidade tarifária até primeiro de setembro
de 2020 e entre 01/09/2020 e 31/12/2025 A presente Emenda tem como
objetivo garantir o equilíbrio entre a sustentabilidade do ecossistema de pesquisa
desenvolvimento e inovação do setor elétrico sem comprometer os esforços da
modicidade tarifária. .
Do mesmo modo que devemos apoiar medidas excepcionais com
vistas a contribuir para a inadimplência das distribuidoras e modicidade
tarifária, principalmente neste período de intensa crise decorrente da
pandemia da Covid-19, também temos a obrigação constitucional de apoiar
o desenvolvimento de projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação
(P&D+I) e de eficiência energética (PEE).
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Gabinete do Senador IZALCI LUCAS
A medida provisória visa destinar 6,9 bilhões de reais ao
financiamento para auxílio às distribuidoras pela Conta Covid. Sendo que
4,6 bilhões de reais de projetos ainda não executados referente aos anos
pretéritos e 2,3 bilhões distribuídos nos próximos 05 anos.
Dos recursos futuros, ou seja, 420 milhões para a Conta Covid por ano
representam uma redução linear de aproximadamente 0,076 na tarifa do
consumidor. Por outro lado, representam 30% na queda de investimentos em
pesquisa e inovação do setor elétrico, o que impacta diretamente na
sobrevivência de diversos laboratórios, linhas de pesquisa e inovação.
O setor elétrico é essencialmente tecnológico e depende da pesquisa
setorial para seu aprimoramento, desenvolvimento e o aumento da eficiência
para a redução de custos.
A redução de 30% das verbas do setor nos próximos cinco anos
implicará em um aumento gradual da dependência tecnológica do exterior,
levando à adoção de soluções que não são as mais indicadas para lidar com
as inúmeras especificidades do sistema brasileiro. A perda gradual de
eficiência e o aumento de custos operacionais, refletindo-se em maiores
tarifas para os consumidores e perda de competitividade do país, serão
inexoráveis. .
A irrelevante diminuição na modicidade tarifária, representada pelos
30 % do P&D entre 2020 e 2025, não compensa o custo futuro de perda
tecnológica para o país.
Entre 2000-2019, apenas em P&D, foram executados 6.061 projetos,
327 patentes e licenças registradas, 4.785 artigos científicos e trabalhos
publicados, obtenção de 1.549 títulos de pós-graduação em decorrência dos
projetos desenvolvidos no programa. Os investimentos acumulados alcançaram
R$ 7,6 bilhões.
A concretização destes projetos só foi possível devido aos investimentos
em P&D da Lei 9.991/200, que possibilitaram estruturar a indústria brasileira e os
laboratórios de pesquisa, produzindo conhecimento e experiência e agregando
infraestrutura, além de manter equipes no ramo da pesquisa e desenvolvimento,
aprimorando a capacidade de propor soluções para a atual crise sanitária.
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Dessa forma, é preciso encontrar um equilíbrio entre a necessidade
imediata, que ajude a equacionar a inadimplência das distribuidoras sem
comprometer o futuro do país.
Nesse sentido, a presente emenda sugere que os recursos destinados a
CDE sejam as verbas pretéritas com prazo prescricional de utilização de
P&D e EE e os recursos futuros sejam preservados para novos projetos.
Por esses motivos, solicitamos o apoio dos nobres pares para a presente
Emenda, com vistas a equilibrar os recursos para mitigar os efeitos da
pandemia, sem acarretar em prejuízo irreparável à inovação e ao
desenvolvimento científico e tecnológico do Setor Elétrico brasileiro.
Sala da Comissão,

setembro de 2020.

Senador IZALCI LUCAS
PSDB/DF
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MEDIDA PROVISÓRIA nº 998/2020.

Altera a Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, a Lei
nº 5.655, de 20 de maio de 1971, o Decreto-Lei nº
1.383, de 26 de dezembro de 1974, a Lei nº 9.427,
de 26 de dezembro de 1996, a Lei nº 10.438, de 26
de abril de 2002, a Lei nº 10.848, de 15 de março de
2004, a Lei nº 12.111, de 9 de dezembro de 2009, e a
Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013, transfere
para a União as ações de titularidade da Comissão
Nacional de Energia Nuclear representativas do
capital social das Indústrias Nucleares do Brasil S.A.
e da Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A e dá
outras providências.

EMENDA À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998/2020

Acrescenta-se, onde couber, artigo à Medida Provisória n.º 998/2020, com a seguinte redação:
Art. A Lei nº 12.111, de 9 de dezembro de 2009, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 4-Aº ..........................................................................
III – no processo tarifário de 2021, 20% do montante de perdas técnicas e não técnicas
regulatórias resultante da aplicação do inciso II será custeado pela CCC.
IV – no processo tarifário de 2022, 10% do montante de perdas técnicas e não técnicas
regulatórias resultante da aplicação do inciso II será custeado pela CCC.

JUSTIFICAÇÃO
A emenda tem por objetivo reduzir o montante de perdas regulatórias suportadas
pelo consumidor de energia elétrica das concessões que foram interligadas tardiamente. A
proposta visa um escalonamento da assunção desses valores pelos consumidores até 2023. A
alteração se justifica em razão do elevado nível de perdas regulatórias consideradas. Assim, o
que se pretende aqui é que essas perdas sejam arcadas pelo consumidor de forma mais gradual
por meio da tarifa.

Sala das Comissões

de

2020

Deputada Bia Kicis
(PSL/DF)
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998, DE 1º DE SETEMBRO DE 2020

Altera a Lei nº 9.991, de 24 de julho de
2000, a Lei nº 5.655, de 20 de maio de
1971, o Decreto-Lei nº 1.383, de 26 de
dezembro de 1974, a Lei nº 9.427, de 26 de
dezembro de 1996, a Lei nº 10.438, de 26
de abril de 2002, a Lei nº 10.848, de 15 de
março de 2004, a Lei nº 12.111, de 9 de
dezembro de 2009, e a Lei nº 12.783, de 11
de janeiro de 2013, transfere para a União
as ações de titularidade da Comissão
Nacional
de
Energia
Nuclear
representativas do capital social das
Indústrias Nucleares do Brasil S.A. e da
Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A e dá
outras providências

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se o art. 9º.

JUSTIFICAÇÃO

O artigo 9º da Medida Provisória, permite ao Poder Executivo transferir para a
iniciativa privada, sob regime de autorização, a exploração da usina nuclear de Angra 3
pelo prazo de 50 anos, que poderá ser prorrogado por mais 20. Portanto, por medida
provisória, pretendem entregar para a inciativa privada um setor no qual a exploração de
energia nuclear é exclusiva da União, além de ser fundamental para a manutenção da
nossa soberania nacional e energética. Hoje a Eletronuclear é a única empresa estatal,
com autorização do Congresso, que pode gerir energia elétrica a partir de fonte nuclear.
Em primeiro lugar, é importante destacarmos que a proposição em tela viola as
normas sobre a edição de Medida Provisória (MP) contidas no artigo 62 da Constituição
Federal, já que não contém os pré-requisitos de relevância e urgência para o país. Em
segundo lugar, ao produzir efeitos imediatos, pretende entregar para a iniciativa privada
um setor no qual a exploração de energia nuclear é exclusiva da União, sem o
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necessário debate democrática e a avaliação pela Câmara e Senado. Por fim, e mais
importante, é inadmissível que em um momento de forte crise social e econômica o
governo esteja discutindo a entrega de patrimônio público para a exploração por agentes
privados. Poucos momentos poderiam ser tão inapropriados para a imposição de uma
medida como essa.

Sala das Sessões, em __ de setembro de 2020.

______________________________________
DEPUTADO EDMILSON RODRIGUES
PSOL/PA
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998, DE 1º DE SETEMBRO DE 2020
Altera a Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, a
Lei nº 5.655, de 20 de maio de 1971, o
Decreto-Lei nº 1.383, de 26 de dezembro de
1974, a Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de
1996, a Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, a
Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, a Lei nº
12.111, de 9 de dezembro de 2009, e a Lei nº
12.783, de 11 de janeiro de 2013, transfere para
a União as ações de titularidade da Comissão
Nacional de Energia Nuclear representativas do
capital social das Indústrias Nucleares do
Brasil S.A. e da Nuclebrás Equipamentos
Pesados S.A e dá outras providências

EMENDA MODIFICATIVA Nº ___________

Dê-se ao § 1°, do art. 5º-B, da Lei 9.991, de 24 de julho de 2000, introduzido pelo
art. 1º da MP 998/2020, a seguinte redação:
"Art. 5º-B ....
§ 1º A aplicação dos recursos de que tratam o caput em projetos de
pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética, excetuando-se os
relativos ao § 3º do art. 4º, observará o limite máximo de setenta por
cento do valor total disponível.
................“

Justificação:
A presente emenda pretende alterar a redação dada pela MP ao novo art. 5º-B
introduzido na Lei 9991/2000, especificamente para excluir do §1º os recursos referentes ao
§ 3º do art. 4º, evitando a perda abrupta de 30% dos recursos aportados, via Lei 9.991/2000,
ao Cepel, evitando a inviabilização da instituição.
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É bem sabido que o desenvolvimento tecnológico é essencial para o aumento da
eficiência e para a redução de custos, em qualquer área. No Setor Elétrico, que é um setor
de base tecnológica, isso é facilmente verificado.
A operação interligada, por exemplo, gera uma economia de cerca de 22% quando
comparada a uma alternativa não interligada, viabilizando o uso ótimo e múltiplo dos
recursos hídricos, proporcionando segurança elétrica e energética, e ao mesmo tempo
minimizando os impactos ambientais e os custos de geração e operação.
Entretanto, tal operação interligada foi possível graças ao desenvolvimento pelo
Cepel de um conjunto de ferramentas computacionais que desempenham um papel
fundamental no planejamento e operação do Sistema Interligado Nacional. Isto dificilmente
seria possível com o uso de ferramentas similares, desenvolvidas no exterior, pois estas não
consideram as adaptações necessárias ao tratamento das particularidades únicas do Sistema
Interligado Nacional.
Para atender necessidades do setor elétrico brasleiro, em 1974, foi criado o Centro
de Pesquisas de Energia Elétrica - Cepel, por iniciativa do Ministério de Minas e Energia
(MME). A iniciativa estava alinhada com a visão estratégica de um país em “busca de
soluções para o problema crucial de criar as bases de um processo de desenvolvimento
tecnológico capaz de adquirir, progressivamente, força criadora e energia suficiente para
atingir e manter relativa autonomia”, nas palavras do titular do MME na época, o Ministro
Antônio Dias Leite Jr. Ao longo da sua história, o Cepel se destacou pela capacidade de
transformar ciência em produtos largamente utilizados pelo setor, com grande importância
estratégica, e que influenciaram e foram influenciados pela evolução do Sistema Interligado
Nacional.
As atividades de pesquisa e desenvolvimento ganharam um fôlego adicional no
Brasil com a Lei 9991/2000, que criou o Programa de P&D ANEEL. Esse programa busca
alocar recursos humanos e financeiros em projetos que demonstrem a originalidade,
aplicabilidade, relevância e a viabilidade econômica de produtos e serviços, nos processos e
usos finais de energia. Seu objetivo é promover a cultura da inovação, estimulando a
pesquisa e o desenvolvimento no setor elétrico brasileiro, aperfeiçoando tecnologias
existentes, criando novos equipamentos e aprimorando a prestação de serviços que
contribuam para a segurança do fornecimento de energia elétrica, a modicidade tarifária, a
diminuição do impacto ambiental do setor e da dependência tecnológica do país. Centenas
de equipes de pesquisadores foram formadas, startups e pequenas empresas se
desenvolveram, laboratórios foram implantados e instituições de pesquisa se fortaleceram.
Quanto ao Cepel, a MP 998/2020, na forma em que se encontra, provocará danos
irreversíveis ao único centro de pesquisas de energia elétrica de caráter nacional, o maior
do gênero na América do Sul. Mais de 40% dos recursos do Cepel são oriundos desta fonte
de P&D. Em valores atuais, a redução em 30% desses recursos significará uma perda da
ordem de 30 milhões de reais por ano para o Cepel. Esse valor é relativamente pouco frente
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ao montante de recursos de P&D ANEEL acumulados e ainda não utilizados (de 4 a 5
bilhões de reais) e a economia esperada pelo governo federal, também da ordem de bilhões
de reais

Sala das Sessões, em __ de setembro de 2020.

_____________________________________
DEPUTADO EDMILSON RODIGUES
PSOL/PA
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998, DE 1º DE SETEMBRO DE 2020
Altera a Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, a
Lei nº 5.655, de 20 de maio de 1971, o
Decreto-Lei nº 1.383, de 26 de dezembro de
1974, a Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de
1996, a Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, a
Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, a Lei nº
12.111, de 9 de dezembro de 2009, e a Lei nº
12.783, de 11 de janeiro de 2013, transfere para
a União as ações de titularidade da Comissão
Nacional de Energia Nuclear representativas do
capital social das Indústrias Nucleares do
Brasil S.A. e da Nuclebrás Equipamentos
Pesados S.A e dá outras providências

EMENDA ADITIVA Nº ___________

Inclua-se o seguinte artigo onde couber:

"Art.

As empresas beneficiadas pelas operações financeiras de

que trata o inciso XV, art. 13, da Lei 10.438, de 26 de abril de 2002,
durante a vigência da Medida provisória 950, de 8 de abril de 2020,
ficam proibidas de pagar juros sobre o capital próprio e distribuir
dividendos aos acionistas até a quitação integral do empréstimo. “

JUSTIFICAÇÃO
Um dos efeitos da pandemia foi a redução no consumo da energia elétrica,
principalmente em decorrência da paralisação das atividades produtivas. Essa queda
inesperada do consumo também afetou sobremaneira as distribuidoras de energia, que
contratam antecipadamente, arcando com o risco da comercialização.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 43CC762100388024.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.089483/2020-15

328

Quinta-feira

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

10 Setembro 2020

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Liderança do Partido Socialismo e Liberdade
Assessoria Técnica
Em face dessa realidade, foram realizados empréstimos ao setor que são da ordem
de R$ 15 bilhões. A ANEEL estabeleceu a chamada ‘Conta-Covid’, com amparo legal na
MP 950, com o objetivo “injetar liquidez no setor e amortecer aumento nas tarifas”.
Conforme consta na página da própria Agência, a ‘Conta-Covid’ é um empréstimo de um
conjunto de bancos para preservar a situação financeira das empresas do setor. Com isso,
“os aumentos nas tarifas de energia serão diluídos ao longo de cinco anos”.
Ocorre que essa interpretação assume que todo o custo sobre a distribuição de
energia elétrica decorrente da pandemia será arcado pelos consumidores na conta de
energia elétrica em um prazo de 5 anos. A limitação do pagamento de dividendos pelas
distribuidoras beneficiadas pelos empréstimos da Conta COVID é instrumento para garantir
um mínimo de justiça para com o consumidor.
A proposta de limitação da distribuição de dividendos pelas distribuidoras visa
evitar que essas mesmas recebam os recursos da conta covid, fortaleçam seus caixas e
enviem lucros para seus acionistas na forma de dividendos, enquanto os consumidores
arcam com uma tarifa ainda maior, em um momento de retração na renda das famílias, que
já apresentam aumento no endividamento do orçamento familiar.
Caso as distribuidoras venham a obter resultados positivos durante os cinco anos
destinados ao pagamento da dívida da conta covid, só poderá destinar a seus acionistas
dividendo após quitar seus empréstimos, o que garantiria a redução do impacto na
conta de luz dos consumidores. Não faz sentido o consumidor pagar por um empréstimo
enquanto a distribuidora destina lucros a seus acionistas.

Sala das Sessões, em __ de setembro de 2020.

______________________________________
DEPUTADO EDMILSON RODRIGUES
PSOL/PA
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998, DE 2020
Altera a Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, a Lei nº 5.655, de
20 de maio de 1971, o Decreto-Lei nº 1.383, de 26 de dezembro
de 1974, a Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, a Lei nº
10.438, de 26 de abril de 2002, a Lei nº 10.848, de 15 de março
de 2004, a Lei nº 12.111, de 9 de dezembro de 2009, e a Lei nº
12.783, de 11 de janeiro de 2013, transfere para a União as
ações de titularidade da Comissão Nacional de Energia Nuclear
representativas do capital social das Indústrias Nucleares do
Brasil S.A. e da Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A e dá
outras providências.
EMENDA À MEDIDA PROVISÓRIA nº 998, de 2020.
Acrescenta-se, onde couber, artigo à Medida Provisória n.º 998/2020, com a seguinte redação:
Inserir no art. 3º da Lei 12.111/2009, os seguintes parágrafos.
“Art. 3º ........................................................................................................
......................................................................................................................
§ 2º-E Para as concessionárias da região norte não alcançadas pelo art. 4º, §4º, inciso VIII da
Lei nº 5.655, de 20 de maio de 1971, e para as concessionárias de que trata o § 1º-C do art. 8º
da Lei 12.783, de 11 de janeiro de 2013, deverá ser aplicado desconto adicional de 100%
sobre o custo médio da potência e energia comercializadas no ACR do SIN, além do previsto
no § 2º-D.
§ 2º-F O desconto a que se refere o § 2º-E deverá ser reduzido em um quinto, anualmente,
até sua extinção em 31 de dezembro de 2025.

JUSTIFICAÇÃO
Para as empresas da região norte beneficiadas simultaneamente pelos arts. 2º e 7º da presente MP a
ANEEL estima redução tarifária de até 13%, resultando em um desequilíbrio para as empresas não
alcançadas por ambos os mecanismos. De forma a sanar esta questão, propõe-se um benefício
adicional para as empresas afetadas apenas pelo art. 7º, qual seja, a aplicação de um desconto integral
sobre o custo médio da potência e energia comercializadas no ACR do SIN, resultando em um
benefício global mais equilibrado entre as empresas da região.
O benefício proposto é limitado temporalmente (até 2025), sendo reduzido gradativamente ao
longo do tempo. O prazo de 2025 coincide que fim da amortização da chamada Conta Covid, e
também após o término das indenizações da rede básica, que deve resultar em redução da tarifa de
uso de transmissão a partir de 2023.
A expectativa é que o benefício proposto resulte em redução tarifária de até 4%, a depender
do montante de energia associado aos sistemas isolados. O custo anual para a CDE, por sua vez, será
de aproximadamente de R$ 210 milhões no primeiro ano.
Sala das comissões

de

2020

Bia Kicis
Deputada Federal – PSL/DF
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MPV 998
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COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998/2020

EMENDA SUPRESSIVA

Altera a Lei nº 9.991, de 24 de julho de2000, a Lei nº 5.655 ,
de 20 de maio de 1971, o Decreto-Lei nº 1.383, de 26 de
dezembro de 1974, a Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de
1996, a Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, a Lei nº 10.848,
de 15 de março de 2004, a Lei nº 12.111, de 9 de dezembro de
2009, e a Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013, transfere
para a União as ações de titularidade da Comissão Nacional de
Energia Nuclear representativas do capital social das Indústrias
Nucleares do Brasil S.A. e da Nuclebrás Equipamentos Pesados
S.A e dá outras providências.

Suprima-se o art.9º da Medida Provisória nº 998/2020.

JUSTIFICATIVA
A Constituição Federal determina em seu art.21 que compete à União explorar os
serviços e instalações nucleares de qualquer natureza e exercer monopólio estatal sobre a pesquisa,
a lavra, o enriquecimento e reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios nucleares
e seus derivados.
Tendo em vista o preceito constitucional entendemos não haver autorização
constitucional para a delegação a outros entes federativos de tal função, conforme proposto pela
Medida Provisória em questão, devendo a União atuar exclusivamente nesta área.

Sala da Comissão, ______/______/_______

Deputado DANILO CABRAL
PSB/PE
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COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998/2020





EMENDA MODIFICATIVA



Altera a Lei nº 9.991, de 24 de julho de2000, a Lei
nº 5.655, de 20 de maio de 1971, o Decreto-Lei nº
1.383, de 26 de dezembro de 1974, a Lei nº
9.427, de 26 de dezembro de 1996, a Lei nº 10.438,
de 26 de abril de 2002, a Lei nº 10.848, de 15 de
março de 2004, a Lei nº 12.111, de 9 de dezembro
de 2009, e a Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de
2013,
transfere para a União as ações de
titularidade da Comissão Nacional de Energia
Nuclear representativas do capital social das
Indústrias Nucleares do Brasil S.A. e da Nuclebrás
Equipamentos Pesados S.A e dá outras providências.


Dê-se ao art. 1º da Medida Provisória nº 998, de 2020, a seguinte redação:
“Art. 1º A Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
“Art. 5º.......................................................................................................................
§ 1º Os investimentos em eficiência energética de que trata o art. 1º deverão
priorizar iniciativas e produtos da indústria nacional, conforme regulamento a ser editado
pela Aneel.
§ 2º A aplicação dos recursos em projetos de pesquisa e desenvolvimento e para a
eficiência energética, de que tratam o art. 1º ao art. 3º, deverá estar orientada à busca do uso
consciente e racional dos recursos energéticos e à modicidade tarifária quando os recursos
forem destinados à Conta de Desenvolvimento Energético - CDE.” (NR)
“Art. 5º-B Os recursos de que tratam o inciso II do caput do art. 4º e a alínea “a”
do inciso I do caput do art. 5º relativos a projetos reprovados ou cuja execução não tenha
sido comprovada deverão ser destinados à CDE em favor da modicidade tarifária. (NR)
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JUSTIFICATIVA



A Medida Provisória nº 998/2020 determina que os recursos previstos para

projetos de pesquisa e desenvolvimento e de eficiência energética sejam redirecionados à CDE em
favor da modicidade tarifária, com vistas a reduzir a obrigação dos consumidores, de recolhimento
de quotas a essa Conta, durante o período em que estarão pagando pela amortização da CONTACOVID.
Cabe ressaltar que a pesquisa para o aprimoramento e desenvolvimento do setor
elétrico, assim como o aumento da eficiência para a redução de custos, é vital para um setor de alta
tecnologia como o setor eleétrico. O texto ora proposto na MP em questão, com a redução de 30%
das verbas do setor nos próximos cinco anos, impedirá o desenvolvimento de soluções mais indicadas
para lidar com as inúmeras especificidades do sistema brasileiro. Com a perda gradual de eficiência
e o aumento de custos operacionais, levará a maiores tarifas para os consumidores e perda de
competitividade do país.
Dessa forma, o que se tenciona com a medida, que é a busca da modicidade tarifária, será
apenas uma ação pontual, com pouca eficiência, e que mais para frente devido à falta de desenvolvimento do
setor em função da escassez de recursos acarretará em tarifas mais elevadas.
Com essa emenda objetivamos que haja um equilíbrio entre as condições para pesquisa
desenvolvimento e inovação do setor elétrico e os esforços da modicidade tarifária. Propomos que
sejam somente destinados à CDE aqueles recursos relativos a projetos reprovados ou cuja execução não
tenha sido comprovada, o que equivale a R$ 3,4 bilhões. Assim conseguiremos atingir o objetivo de
fomentar com recursos a CDE, em busca da modicidade tarifária, e preservaremos o investimento
projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (P&D+I) e de eficiência energética (PEE), que trarão
inúmeros benefícios ao setor energético.





Sala da Comissão, ______/______/_______

Deputado DANILO CABRAL
PSB/PE
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MPV 998
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998, DE 2020

Altera a Lei nº 9.991, de 24 de julho de
2000, a Lei nº 5.655, de 20 de maio de
1971, o Decreto-Lei nº 1.383, de 26 de
dezembro de 1974, a Lei nº 9.427, de 26
de dezembro de 1996, a Lei nº 10.438, de
26 de abril de 2002, a Lei nº 10.848, de 15
de março de 2004, a Lei nº 12.111, de 9 de
dezembro de 2009, e a Lei nº 12.783, de
11 de janeiro de 2013, transfere para a
União as ações de titularidade da
Comissão Nacional de Energia Nuclear
representativas do capital social das
Indústrias Nucleares do Brasil S.A. e da
Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A e dá
outras providências.

EMENDA N.
(Do Sr. André Figueiredo)
Dê-se ao art. 5º-B da Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, constante
do art. 1º da Medida Provisória nº 998, de 2020, a seguinte redação:
“Art. 5º-B Os recursos de que tratam o inciso II do caput do art. 4º e
a alínea “a” do inciso I do caput do art. 5º não comprometidos com projetos
contratados até 1º de dezembro de 2015 e aqueles relativos a projetos
reprovados ou cuja execução não tenha sido comprovada serão destinados à
CDE em favor da modicidade tarifária, conforme regulamento da Aneel.
Supressão dos § 1° e § 2° do Art. 5°-B da Medida Provisória 998 de
2020.
JUSTIFICATIVA

A Medida Provisória 998/2020 determina que os recursos previstos para
projetos de pesquisa e desenvolvimento e de eficiência energética não
comprometidos com projetos contratados ou iniciados deverão ser destinados
à CDE em favor da modicidade tarifária até primeiro de setembro de 2020 e
entre 01/09/2020 e 31/12/2025 A presente Emenda tem como objetivo garantir
o equilíbrio entre a sustentabilidade do ecossistema de pesquisa
desenvolvimento e inovação do setor elétrico sem comprometer os esforços da
modicidade tarifária. .
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Do mesmo modo que devemos apoiar medidas excepcionais com vistas a
contribuir para a inadimplência das distribuidoras e modicidade tarifária,
principalmente neste período de intensa crise decorrente da pandemia da
Covid-19, também temos a obrigação constitucional de apoiar o
desenvolvimento de projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação
(P&D+I) e de eficiência energética (PEE).
A medida provisória visa destinar 6,9 bilhões de reais ao financiamento para
auxílio às distribuidoras pela Conta Covid. Sendo que 4,6 bilhões de reais de
projetos ainda não executados referente aos anos pretéritos e 2,3 bilhões
distribuídos nos próximos 05 anos.
Dos recursos futuros, ou seja, 420 milhões para a Conta Covid por ano
representam uma redução linear de aproximadamente 0,076 na tarifa do
consumidor . Por outro lado, representam 30% na queda de investimentos em
pesquisa e inovação do setor elétrico, o que impacta diretamente na
sobrevivência de diversos laboratórios, linhas de pesquisa e inovação.
O setor elétrico é essencialmente tecnológico e depende da pesquisa setorial
para seu aprimoramento, desenvolvimento e o aumento da eficiência para a
redução de custos.
A redução de 30% das verbas do setor nos próximos cinco anos implicará em
um aumento gradual da dependência tecnológica do exterior, levando à
adoção de soluções que não são as mais indicadas para lidar com as inúmeras
especificidades do sistema brasileiro. A perda gradual de eficiência e o
aumento de custos operacionais, refletindo-se em maiores tarifas para os
consumidores e perda de competitividade do país, serão inexoráveis. .
A irrelevante diminuição na modicidade tarifária, representada pelos 30 % do
P&D entre 2020 e 2025, não compensa o custo futuro de perda tecnológica
para o país.
Entre 2000-2019, apenas em P&D, foram executados 6.061 projetos, 327
patentes e licenças registradas, 4.785 artigos científicos e trabalhos publicados,
obtenção de 1.549 títulos de pós-graduação em decorrência dos projetos
desenvolvidos no programa. Os investimentos acumulados alcançaram R$ 7,6
bilhões.
A concretização destes projetos só foi possível devido aos investimentos em P&D
da Lei 9.991/200, que possibilitaram estruturar a indústria brasileira e os
laboratórios de pesquisa, produzindo conhecimento e experiência e agregando
infraestrutura, além de manter equipes no ramo da pesquisa e desenvolvimento,
aprimorando a capacidade de propor soluções para a atual crise sanitária.
Dessa forma, é preciso encontrar um equilíbrio entre a necessidade imediata,
que ajude a equacionar a inadimplência das distribuidoras sem comprometer
o futuro do país.
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Nesse sentido, a presente emenda sugere que os recursos destinados a CDE
sejam as verbas pretéritas com prazo prescricional de utilização de P&D e EE
e os recursos futuros sejam preservados para novos projetos.
Por esses motivos, solicitamos o apoio dos nobres pares para o apoio
desta Emenda, com vistas a equilibrar os recursos para mitigar os efeitos da
pandemia sem acarretar em prejuízo irreparável à inovação e ao
desenvolvimento científico e tecnológico do Setor Elétrico brasileiro.

Sala das Comissões,

de setembro de 2020.

Deputado André Figueiredo
PDT/CE
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(B)

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998, DE 2020

Altera a Lei nº 9.991, de 24 de julho de
2000, a Lei nº 5.655, de 20 de maio de
1971, o Decreto-Lei nº 1.383, de 26 de
dezembro de 1974, a Lei nº 9.427, de 26
de dezembro de 1996, a Lei nº 10.438, de
26 de abril de 2002, a Lei nº 10.848, de 15
de março de 2004, a Lei nº 12.111, de 9 de
dezembro de 2009, e a Lei nº 12.783, de
11 de janeiro de 2013, transfere para a
União as ações de titularidade da
Comissão Nacional de Energia Nuclear
representativas do capital social das
Indústrias Nucleares do Brasil S.A. e da
Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A e dá
outras providências.

EMENDA N.
(Do Sr. André Figueiredo)
Dê-se ao art. 5º-B da Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, constante
do art. 1º da Medida Provisória nº 998, de 2020, a seguinte redação:
“Art. 5º-B Os Cinquenta por cento dos recursos de que tratam o inciso
II do caput do art. 4º e a alínea "a" do inciso I do caput do art. 5º não
comprometidos com projetos contratados ou iniciados deverão ser destinados
à CDE em favor da modicidade tarifária entre 1º de setembro de 2020 e 31 de
dezembro de 2025.
§ 1º A aplicação dos recursos de que tratam o caput em projetos de
pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética observará o limite máximo
de oitenta por cento do valor total disponível. ”
§ 2º Os cinquenta por cento dos recursos de que tratam o inciso II do
caput do art. 4º e a alínea “a” do inciso I do caput do art. 5º não comprometidos
com projetos contratados até 1º de setembro de 2020 e aqueles relativos a
projetos reprovados ou cuja execução não tenha sido comprovada serão
destinados à CDE em favor da modicidade tarifária, conforme regulamento da
Aneel.”
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JUSTIFICATIVA
A Medida Provisória 998/2020 determina que os recursos previstos para
projetos de pesquisa e desenvolvimento e de eficiência energética não
comprometidos com projetos contratados ou iniciados deverão ser destinados
à CDE em favor da modicidade tarifária até primeiro de setembro de 2020 e
entre 01/09/2020 e 31/12/2025 A presente Emenda tem como objetivo garantir
o equilibrio entre a sustentabilidade do ecosistema de pesquisa desenvolvimento
e inovação do setor elétrico sem comprometer os eforços da modicidade
tarifária. .
Do mesmo modo que devemos apoiar medidas excepcionais com vistas a
contribuir para a inadimplência das distribuidoras e modicidade tarifária,
principalmente neste período de intensa crise decorrente da pandemia da
Covid- 19, também temos a obrigação constitucional de apoiar o
desenvolvimento de projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação
(P&D+I) e de eficiência energética (PEE).
A pandemia causada pelo Covid-19 explicitou desigualdades estruturais e
acelerou processos e desenvolvimentos tecnológicos em diversas direções. No
campo energetico, as potências internacionais e grandes empresas vêm
dirigindo esforços para criar uma base sólida de trasinção energetica para uma
matriz limpa com fontes alternativas de energia. Somente a Alemanhã está
investindo cerca de 50 bilhões de reais em pesquisas voltadas ao Hidrogênio
verde. Sendo que Europa ja anunciou o investimento de 750 bilhões de euros
para recuperação economica tendo com um dos pilares a economia verde.
Abrir mão de 6,9 bilhões de reais na área ciêntifica e de inovação do setor
eletrico significará um aumento gradual da dependência tecnológica do
exterior, levando à adoção de soluções que não são as mais indicadas para
lidar com as inúmeras especificidades do sistema brasileiro. A perda gradual
de eficiência e o aumento de custos operacionais, refletindo-se em maiores
tarifas para os consumidores e perda de competitividade do país, serão
inexoráveis.
O Brasil, hoje, detém um conjunto de ferramentas computacionais, fruto da
pesquisa nacional, que desempenham um papel fundamental no planejamento
e operação do Sistema Interligado Nacional. Estima-se que a operação
interligada gere uma economia de cerca de 22% quando comparada a uma
alternativa não interligada, viabilizando o uso ótimo e múltiplo dos recursos
hídricos, proporcionando segurança elétrica e energética, e ao mesmo tempo
minimizando os impactos ambientais e os custos de geração e operação. Tal
resultado dificilmente seria possível com o uso de ferramentas similares,
desenvolvidas no exterior, mas que não trazem as adaptações necessárias ao
tratamento das particularidades únicas do Sistema Interligado Nacional.
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As empresas do setor elétrico, os centros de pesquisa, as Universidades e a
própria Aneel vem evoluindo em sua gestão do processo de inovação ao longo
dos últimos anos, desenvolvendo projetos que alcançam os níveis mais altos
da cadeia de inovação, mediante contratação de pessoas e qualificação dos
profissionais com o objetivo de promover o desenvolvimento científico e
tecnológico do setor elétrico.
Esse processo crescente de estruturação em todas as empresas do Setor
Elétrico é explicitado através do gráfico exibido no próprio site da ANEEL
(/programa de P&D/Transparência), onde constam valores crescentes de
utilizações de recursos de P&D+I. No ano de 2018, por exemplo, o valor total
realizado pelas empresas do setor elétrico foi de R$ 870 milhões de reais,
enquanto que a obrigação legal era de R$ 660 milhões de reais. Essa é uma
realidade dos últimos sete anos (2012-2018), a soma total investida pelas
empresas corresponde a 4,4 bilhões de reais, enquanto a obrigação legal era
significativamente menor, no valor de 3,6 bilhões de reais.
Entre 2000-2019, apenas em P&D, foram executados 6.061 projetos, 327
patentes e licenças registradas, 4.785 artigos científicos e trabalhos publicados,
obtenção de 1.549 títulos de pós-graduação em decorrência dos projetos
desenvolvidos no programa. Os investimentos acumulados alcançaram R$ 7,6
bilhões.
A concretização destes projetos só foi possível devido aos investimentos em P&D
da Lei 9.991/200, que possibilitaram estruturar a indústria brasileira e os
laboratórios de pesquisa, produzindo conhecimento e experiência e agregando
infraestrutura, além de manter equipes no ramo da pesquisa e desenvolvimento,
aprimorando a capacidade de propor soluções para a atual crise sanitária.
Por esses motivos, solicitamos o apoio dos nobres pares para o apoio
desta Emenda, com vistas a equilibrar os recursos para mitigar os efeitos
da pandemia e minorar os prejuízos à inovação e ao desenvolvimento
tecnológico do setor elétrico.

Sala das Comissões,

de setembro de 2020.

Deputado André Figueiredo
PDT/CE
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MPV 998
00135

COMISSÃO MISTA DESTINADA A APRECIAR A MEDIDA
PROVISÓRIA Nº 998, DE 2020
Altera a Lei nº 9.991, de 24 de julho de
2000, a Lei nº 5.655, de 20 de maio de
1971, o Decreto-Lei nº 1.383, de 26 de
dezembro de 1974, a Lei nº 9.427, de 26
de dezembro de 1996, a Lei nº 10.438,
de 26 de abril de 2002, a Lei nº 10.848,
de 15 de março de 2004, a Lei nº
12.111, de 9 de dezembro de 2009, e a
Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de
2013, transfere para a União as ações
de titularidade da Comissão Nacional de
Energia Nuclear representativas do
capital social das Indústrias Nucleares
do Brasil S.A. e da Nuclebrás
Equipamentos Pesados S.A e dá outras
providências.

EMENDA MODIFICATIVA Nº
O artigo 2º da Medida Provisória nº 998, de 1º de setembro de 2020, passa a
vigorar com as seguintes modificações:
“Art. 2º ...................................................................................................................
...............................................................................................................................
§ 12º A obrigação de pagamento dos empréstimos de que trata o
inciso VI do § 4º no montante correspondente à parcela com direito a
reconhecimento tarifário e que não tenha sido objeto de deságio, nos
termos do edital da licitação de que tratam os §1º-A e § 1º - C do art.8º
da Lei nº12.783,de 2013, terá seu prazo de amortização ampliado
em 4 anos." (NR)
”

JUSTIFICAÇÃO

O texto original da MP 998/2020 apresenta medida para evitar um aumento de
custo em momento inoportuno, dado que os pagamentos dos empréstimos de
que trata o inciso VI do § 4º no montante correspondente à parcela com direito a
reconhecimento tarifário e que não tenha sido objeto de deságio começariam a
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ser cobrados nas tarifas de consumidores atendidos por distribuidoras
privatizadas ainda em 2020, quando muitos brasileiros enfrentam dificuldades
econômicas provocadas pela situação excepcional da pandemia de Covid-19.
Embora o objetivo seja louvável, a proposta apresentada é excessivamente
desvantajosa para os demais consumidores brasileiros, que tinham a expectativa
legítima de ver suas contas reduzidas por este recurso adicional da RGR, que
seria destinado para aliviar o peso do maior encargo do setor elétrico, a CDE.
Até o momento, tais empréstimos já somam quase R$ 7 bilhões, que fariam uma
enorme diferença se usados para reduzir o encargo tarifário.
Assim, esta emenda apresenta uma proposta mais equilibrada, que alivia as
tarifas dos consumidores atendidos por distribuidoras privatizadas neste
momento crítico, porém não suprime o benefício para os demais consumidores.

Sala da Comissão, em

de

de 2020

Deputado KIM KATAGUIRI
DEM/SP
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00136

COMISSÃO MISTA DESTINADA A APRECIAR A MEDIDA
PROVISÓRIA Nº 998, DE 2020
Altera a Lei nº 9.991, de 24 de julho de
2000, a Lei nº 5.655, de 20 de maio de
1971, o Decreto-Lei nº 1.383, de 26 de
dezembro de 1974, a Lei nº 9.427, de 26
de dezembro de 1996, a Lei nº 10.438,
de 26 de abril de 2002, a Lei nº 10.848,
de 15 de março de 2004, a Lei nº
12.111, de 9 de dezembro de 2009, e a
Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de
2013, transfere para a União as ações
de titularidade da Comissão Nacional de
Energia Nuclear representativas do
capital social das Indústrias Nucleares
do Brasil S.A. e da Nuclebrás
Equipamentos Pesados S.A e dá outras
providências.

EMENDA MODIFICATIVA Nº
O artigo 1º da Medida Provisória nº 998, de 1º de setembro de 2020, passa a
vigorar com as seguintes modificações:
“Art. 1º ...................................................................................................................
...............................................................................................................................
"Art. 5º-B Os recursos de que tratam o inciso II do caput do art. 4º e a
alínea "a" do inciso I do caput do art. 5º não comprometidos com projetos
contratados ou iniciados deverão ser destinados à CDE em favor da
modicidade tarifária entre 1º de setembro de 2020 e 31 de dezembro de
2030.
§ 1º A aplicação dos recursos de que tratam o caput em projetos de
pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética e o § 3º do art. 4º
observará o limite máximo de trinta por cento do valor total disponível.
...............................................................................................................................
..............................................................................................................................”
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JUSTIFICAÇÃO
Ao destinar recursos para a CDE, a Medida Provisória nº 998/20 trará um
alívio importante nos custos de encargos setoriais percebidos pelos
consumidores de todo o país, na medida em que o custo com o encargo mais
pesado nas tarifas será reduzido.
No entanto, na busca por um alívio consistente na conta de energia dos
brasileiros, é fundamental pequenos aprimoramentos no texto da MP 998/20, de
modo a ampliar os benefícios para os consumidores.
Dado esse objetivo, esta emenda traz duas mudanças ao texto da MP
998/20. O primeiro aprimoramento amplia o prazo de destinação de recursos de
P&D e Eficiência Energética para a CDE até 2030, de modo a torná-lo compatível
com prazos de transição de processos já em curso na CDE, como a equalização
regional das cotas unitárias, e o cálculo do parâmetro ACR Médio considerando
a totalidade de custos de aquisição de energia no Sistema Interligado Nacional
(SIN), cujas transições serão concluídas apenas em 2030.
O novo prazo também está mais alinhado com as medidas de redução
estrutural da CDE apresentadas na MP, que só começarão a ter efeitos
importantes sobre o orçamento da conta a longo prazo. O segundo
aprimoramento majora o percentual de recursos que será destinado à
modicidade tarifaria por meio da CDE. Esta alteração permitirá um alívio mais
intenso para os custos suportados pelos consumidores, sem prejuízo às
aplicações em P&D e Eficiência Energética, uma vez que, historicamente,
verifica-se que tais recursos são subutilizados.

Sala da Comissão, em

de

de 2020

Deputado KIM KATAGUIRI
DEM/SP
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998 DE 2020

Altera a Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000,
a Lei nº 5.655, de 20 de maio de 1971, o
Decreto-Lei nº 1.383, de 26 de dezembro de
1974, a Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de
1996, a Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002,
a Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, a
Lei nº 12.111, de 9 de dezembro de 2009, e a
Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013,
transfere

para

a

União

as

ações

de

titularidade da Comissão Nacional de Energia
Nuclear representativas do capital social das
Indústrias Nucleares do Brasil S.A. e da
Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A e dá
outras providências.

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se nova redação aos §§1º e 2º do artigo 5º-B a Lei nº 9.991, de 24 de
julho de 2000, constante do art. 1º da Medida Provisória nº 998, de 2020:
“Art. 5º-B......................................................................................................
§

1º A

aplicação

dos

recursos

em projetos

de

pesquisa

e

desenvolvimento e eficiência energética e o § 3º do art. 4º observará o
limite máximo de setenta por cento do valor total disponível.
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§ 2º Os recursos de que tratam o inciso II do caput do art. 4º e a alínea
"a" do inciso I do caput do art. 5º não comprometidos com projetos
contratados até 90 dias a contar de 1º de setembro de 2020 e aqueles
relativos a projetos reprovados ou cuja execução não tenha sido
comprovada serão destinados à CDE em favor da modicidade tarifária,
conforme regulamento da Aneel." (NR)

JUSTIFICAÇÃO

A presente emenda tem como objetivo realizar um pequeno ajuste no
§1º do art. 5º-B de modo a dar maior clareza de que o percentual que será
destinado a aplicação em pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética
será de 70%.
Além disso, altera o §2º com o intuito de dar um prazo de 90 dias a
contar da data de 1º de setembro de 2020 para a destinação dos recursos à
CDE, de forma a não inviabilizar os projetos que estão na iminência de serem
assinados.
Nesse sentido, solicito o apoio dos nobres pares para a aprovação da
presente emenda.

Deputado Federal EDUARDO BISMARCK
PDT-CE
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998 DE 2020

Altera a Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000,
a Lei nº 5.655, de 20 de maio de 1971, o
Decreto-Lei nº 1.383, de 26 de dezembro de
1974, a Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de
1996, a Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002,
a Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, a
Lei nº 12.111, de 9 de dezembro de 2009, e a
Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013,
transfere

para

a

União

as

ações

de

titularidade da Comissão Nacional de Energia
Nuclear representativas do capital social das
Indústrias Nucleares do Brasil S.A. e da
Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A e dá
outras providências.

EMENDA ADITIVA

Inclua-se na MP 998, onde couber:

“Art. O art. 26 da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 26..............................................................................................
....................................................................................................................
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§ 1º-B. Os aproveitamentos com base em fontes solar, eólica, de
biomassa

e,

conforme

regulamentação

da

ANEEL,

cogeração

qualificada, cuja potência injetada nos sistemas de transmissão e
distribuição seja maior que 30.000 kW (trinta mil quilowatts) e menor ou
igual a 50.000 kW (cinquenta mil quilowatts) que não atendam aos
critérios definidos no § 1º-A, bem como aqueles previstos no inciso VI do
caput, terão direito ao percentual de redução sobre as tarifas de uso dos
sistemas elétricos de transmissão e de distribuição previsto no § 1º,
limitando-se a aplicação do desconto a 30.000 kW (trinta mil quilowatts)
de potência injetada nos sistemas de transmissão e distribuição.
...........................................................................................................” (NR)

JUSTIFICAÇÃO

A Lei Nº 13.203/2015, publicada em 08 de dezembro de 2015, trouxe em
sua redação um importante avanço legislativo acerca do tratamento conferido
ao desconto nas tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e
distribuição (TUSD) para fontes renováveis, no que tange ao limite de potência
injetada.
A referida Lei, ao alterar o limite de potência injetada de 30.000 kW para
300.000 kW, permitiu remover uma restrição ao dinamismo natural de
crescimento das fontes de energia renováveis e, sem dúvida, melhorou sua
oportunidade de alavancagem. Não menos importante, a alteração culminou
substancialmente para a redução do volume de processos e burocracia para
toda a cadeia envolvida.
Ocorre que o avanço mencionado não pode ser observado por todas as
fontes renováveis, uma vez que fora restrito a novas outorgas ou projetos
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resultantes de leilões realizados a partir de 1º de janeiro de 2016. Ou seja,
usinas autorizadas antes da publicação da Lei nº 13.203/2015 permaneceram
observando o limite de injeção de potência de 30.000 kW, que restringe a
produção de energia, com prejuízos tanto para o setor elétrico quanto para a
sociedade. Esta limitação de injeção de potência representa uma sinalização
econômica deficiente, ao tempo em que determina a perda integral do desconto
sobre a tarifa de uso do sistema de transmissão ou distribuição quando a
potência injetada pela fonte renovável ultrapassa o limite determinado,
inviabilizando a possibilidade de expansão da capacidade de geração de
empreendimentos existentes.
Caso não houvesse essa restrição, estes empreendimentos seriam
incentivados a aumentar sua produção de energia sem que houvesse
necessidade de realizar grandes investimentos, ou mesmo utilizando os
recursos já disponíveis na planta. Tal expediente seria alcançado, por exemplo,
a partir de ajustes nas turbinas dos parques eólicos (componentes de hardware
ou software), o que resultaria em aumento de produção de energia até 7%
acima de sua capacidade nominal.
Nesse sentido, a presente emenda inclui uma alteração na Lei Nº 9.427,
de 26 de dezembro de 1996, para viabilizar imediatamente um aumento
significativo na oferta de energia renovável, considerando os ganhos de escala
que seriam obtidos a partir de uma capacidade instalada que está atualmente
ociosa no país, ou melhor, “vertendo” recursos significativamente. Nesse
sentido, a proposta disposta no § 1º-B, modifica o art. 26 da referida Lei
permite que empreendimentos existentes de fonte solar, eólica e, conforme
regulamentação da ANEEL, cogeração qualificada, injetem potência acima de
30.000 kW, limitada a 50.000 kW, mantendo o direito ao desconto no uso da
rede limitado à 30.000 kW.
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Cabe

ressaltar

que

a

alteração

proposta

já

é

aplicada

para

empreendimentos existentes de fonte biomassa e de potencial hidráulico (cuja
potência seja superior 5 MW e igual ou inferior a 50 MW, independentemente
de ter ou não característica de PCH), conforme disposto no texto vigente do
§1º B do art. 26 da Lei nº 9.427, estabelecido pela Lei Nº 13.299, de 21 de
junho de 2016. Desta forma, a alteração solicitada, além reconhecer a
necessidade de aperfeiçoamento na legislação vigente, fato alcançado pela
biomassa desde o ano de 2016, possibilita o tratamento isonômico entre as
fontes renováveis.
Reforçamos ainda que esta proposição permitirá ganhos imediatos, pois
os projetos viabilizados antes da Lei Nº 13.203/2015 não terão que reduzir seu
aproveitamento energético dado o limite legal à época (30.000 kW), evitando o
desperdício de eficiência e de energia em prol do enquadramento legal para
uso do desconto na tarifa da rede.
Apenas em levantamento realizado com empresas geradoras de energia
a partir de fonte eólica indica-se que a adoção dessa proposta de emenda
implicará em um acréscimo potencial de oferta de energia em cerca de 50
parques já operacionais, que representam 10% da atual capacidade instalada,
1,4 GW. São benefícios líquidos claros para o consumidor final de energia e
para a sociedade em geral.
A energia adicional potencial a ser gerada é equivalente ao atendimento
de novos lares brasileiros e é responsável por evitar novas emissões de Gases
de Efeito Estufa para atmosfera, o que corrobora com as diretrizes do acordo
sobre o clima, adotado na 21ª Conferência das Nações Unidas sobre
Mudanças

Climáticas (COP 21/UNFCCC), já que o Brasil, em suas

Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDC), compromete-se a reduzir
as emissões de gases de efeito estufa em 37% até 2025, e em 43% até o ano
de 2030 (tendo como base o ano de 2005) através de alguns objetivos, sendo
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um deles alcançar uma participação estimada de 45% de energias renováveis
na composição da matriz energética em 2030.
Financeiramente, importa referir que o impacto econômico líquido dessa
medida para o consumidor final de energia é nulo, pois o desconto
permanecerá limitado à parcela de potência injetada inferior a 30.000 kW. Ou
seja, medida não traz impacto nenhum para a Conta de Desenvolvimento
Energético (CDE), já que não será concedido nenhum benefício adicional às
fontes de energia renovável.
Indo além, poderíamos dizer inclusive que o impacto econômico se faz
positivo, pois o efeito principal desta emenda é a disponibilização de mais
energia renovável, sustentável e competitiva à disposição do setor elétrico, sem
custos adicionais de investimento. Energia esta que tem predominância de
geração durante o período seco, quando nosso sistema (predominante
hidráulico) mais precisa.
Para fins de regulamentação setorial, entende-se ser perfeitamente
possível adotar as propostas em tela, devendo-se apenas promover algumas
alterações regulatórias por parte da Agência Nacional de Energia Elétrica
(ANEEL), meramente para refletir a diretriz proposta pela emenda Regras de
Comercialização da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE).
Portanto, nesse momento de necessidade de agregar ao sistema fontes
renováveis e estimular o desenvolvimento destas, o País não pode prescindir
de qualquer oferta adicional para o Sistema Interligado Nacional, sobretudo se
for renovável e sustentável. O ganho líquido gerado pelo ajuste regulatório ora
proposto justifica em muito a aprovação desta emenda, que merece atenção
redobrada dos nobres parlamentares, em vista da possibilidade de aumento da
produção de energia renovável no país sem custo adicional para a sociedade.
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Nesse sentido, solicito o apoio dos nobres pares para a aprovação da
presente emenda.

Deputado Federal EDUARDO BISMARCK
PDT-CE
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998, DE 2020

Altera a Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, a Lei
nº 5.655, de 20 de maio de 1971, o Decreto-Lei nº
1.383, de 26 de dezembro de 1974, a Lei nº 9.427,
de 26 de dezembro de 1996, a Lei nº 10.438, de 26
de abril de 2002, a Lei nº 10.848, de 15 de março de
2004, a Lei nº 12.111, de 9 de dezembro de 2009, e a
Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013, transfere
para a União as ações de titularidade da Comissão
Nacional de Energia Nuclear representativas do
capital social das Indústrias Nucleares do Brasil S.A.
e da Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A e dá
outras providências.

EMENDA SUPRESSIVA

Suprimam-se os §§ 1º-C e 1º-D do art. 26 da Lei nº 9.427, de 26 de
dezembro de 1996, alterados pelo Art. 4º da Medida Provisória nº 998, de 2020.
JUSTIFICAÇÃO
A Medida Provisória 998, de 2020, estabelece um prazo final para os
descontos nas tarifas de transmissão e distribuição concedidos às fontes incentivadas, como
geração hídrica de pequena escala (PCH e CGH), eólica, biomassa e solar fotovoltaica, cujo
desenvolvimento foi fundamental para o país ao longo dos últimos anos. De acordo com a
nova regra, os incentivos somente serão aplicados para empreendimentos que solicitarem
outorga nos próximos 12 meses e entrarem em operação nos 48 meses seguintes.
Como se sabe, um dos mais importantes benefícios das energias renováveis
é justamente a preservação dos recursos naturais encontrados no meio ambiente. Além do
baixo impacto ambiental, a energia renovável gera eletricidade limpa e não precisa de água
para operar. Isso significa um alívio na pressão dos recursos hídricos em escassez, além de
diminuir o uso de fontes poluentes, como petróleo, gás natural e carvão.
Entre os benefícios das energias renováveis estão a criação de postos de
trabalho – o que, no Brasil, é uma notícia a se comemorar – principalmente em regiões menos
favorecidas, zonas nas quais os investimentos costumam ser destinados para a construção de
usinas. Além disso, esse tipo de negócio sugere muito mais o uso de mão de obra humana, já
que a produção de combustíveis fósseis usufrui de tecnologias tipicamente mecanizadas.
Além disso, o aperfeiçoamento constante do setor e a fabricação de equipamentos têm sido
outros fatores positivos na busca por trabalhadores.
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Em todo o mundo, o uso da energia renovável está em alta, e os governo
continuam a incentivar o desenvolvimento desse setor, por meio de subvenções e estímulos
para seu crescimento. Como resultado, o custo dessas tecnologias vem caindo rapidamente.
No caso do Brasil, temos uma ampla oferta de fontes de energia alternativas,
ou fontes renováveis, em especial eólica e solar. São, atualmente, mais de 600 parques eólicos
instalados em todo o país. Já a energia solar é a grande aposta para a geração elétrica do Brasil
nos próximos anos. A tecnologia fotovoltaica tem conquistado a maioria dos projetos nos
últimos leilões de energia. Os preços altamente competitivos da tecnologia e a maior
viabilidade de implantação são algumas das razões para isso. Assim, as projeções da EPE
apontam que a energia solar deverá saltar para 10% de participação na matriz elétrica
brasileira até 2030.
Portanto, entendemos que será prejudicial ao país a definição de um marco
temporal para a retirada desses incentivos, que são indispensáveis para aumentar a capacidade
de geração limpa da matriz elétrica brasileira.
Por estas razões, solicito apoio para a aprovação desta emenda.
Sala das Sessões, em 04 de setembro de 2020.

João Daniel
Deputado Federal (PT-SE)
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COMISSÃO MISTA DESTINADA A APRECIAR A MEDIDA
PROVISÓRIA Nº 998, DE 2020
Altera a Lei nº 9.991, de 24 de julho de
2000, a Lei nº 5.655, de 20 de maio de
1971, o Decreto-Lei nº 1.383, de 26 de
dezembro de 1974, a Lei nº 9.427, de 26
de dezembro de 1996, a Lei nº 10.438,
de 26 de abril de 2002, a Lei nº 10.848,
de 15 de março de 2004, a Lei nº
12.111, de 9 de dezembro de 2009, e a
Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de
2013, transfere para a União as ações
de titularidade da Comissão Nacional de
Energia Nuclear representativas do
capital social das Indústrias Nucleares
do Brasil S.A. e da Nuclebrás
Equipamentos Pesados S.A e dá outras
providências.

EMENDA MODIFICATIVA Nº
O artigo 7º da Medida Provisória nº 998, de 1º de setembro de 2020, passa a
vigorar com as seguintes modificações:
“Art. 7º ...................................................................................................................
...............................................................................................................................
"Art.3º ....................................................................................................
..................................................................................................................
§ 2º-B A partir de 1º de janeiro de 2025, a valoração da quantidade
correspondente de energia elétrica pelo custo médio da potência e
energia comercializadas no ACR do SIN incluirá a totalidade dos custos
de transmissão e dos encargos setoriais, exceto os apurados pela Aneel
para a composição das tarifas de energia elétrica que são
dimensionados considerado o mercado dos sistemas isolados.
§ 2º-C De 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2024, a valoração
da quantidade correspondente de energia elétrica pelo custo médio da
potência e energia comercializadas no ACR do SIN será acrescentado,
gradativa e anualmente, um quinto dos custos de transmissão e dos
encargos setoriais de que trata o § 2º-B.
...............................................................................................................................
.............................................................................................................................."
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JUSTIFICAÇÃO

A Conta de Consumo de Combustíveis (CCC) é um subsídio desenhado
a partir do conceito de isonomia entre consumidores do Sistema Interligado
Nacional (SIN) e dos sistemas isolados, atendidos, em geral, por uma geração
de energia elétrica mais cara do que a disponível no SIN. Para evitar que o custo
da energia suportado pelas tarifas de consumidores desses Sistemas Isolados
seja muito superior aquele do resto do Brasil, criou-se uma referência de custo
de aquisição de energia, conhecido como parâmetro ACR Médio, que é
repassado às tarifas dos consumidores dos Sistemas Isolados.
Desta forma, o atual encargo da CCC, funciona como um subsídio direto,
suportando a diferença entre o valor arrecadado de tarifas de consumidores
locais e o custo efetivo de geração de energia. Para preservar este conceito de
isonomia, é desejável que o ACR Médio reflita, de modo mais realista possível,
os custos de aquisição de energia no SIN.
A MP 988/20 exclui do cálculo do ACR Médio os custos de transmissão,
tornando-o menos realista, e ainda, impõe uma longa regra de transição para
que este custo volte a ser considerado. Esta medida tem como objetivo aliviar a
pressão tarifária em algumas das distribuidoras recém privatizadas, aumentando
o reembolso da CCC para estas localidades. No entanto, a mesma medida terá
como efeito colateral o aumento tarifário para os consumidores do resto do país,
que também estão sofrendo com a atual pandemia e seus efeitos econômicos,
mas serão obrigados a custear este subsídio adicional.
A proposta desta emenda oferece uma solução mais equilibrada, capaz
de aliviar, a curto prazo, os custos para os consumidores atendidos por
distribuidoras recém privatizadas, porém com restabelecimento mais rápido do
parâmetro ACR Médio para o conceito adequado, de modo a evitar prejuízos
mais duradouros para os demais consumidores brasileiros.

Sala da Comissão, em

de

de

2020

Deputado KIM KATAGUIRI
DEM/SP
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998, DE 2020

Altera a Lei nº 9.991, de 24 de julho de
2000, a Lei nº 5.655, de 20 de maio de 1971,
o Decreto-Lei nº 1.383, de 26 de dezembro de
1974, a Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de
1996, a Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002,
a Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, a
Lei nº 12.111, de 9 de dezembro de 2009, e a
Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013,
transfere para a União as ações de
titularidade da Comissão Nacional de Energia
Nuclear representativas do capital social das
Indústrias Nucleares do Brasil S.A. e da
Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A e dá
outras providências.

EMENDA Nº

Acrescente-se, no art. 4º da Medida Provisória nº 998, de 2020,
o art. 26-A à Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, com a seguinte redação:
“Art. 26-A Fica vedada a cobrança de valores relativos ao
sistema de bandeiras tarifárias das unidades consumidoras
localizadas em Unidades da Federação em que se apresente, a
cada mês, consumo inferior ao total geração de energia elétrica
a partir de fontes renováveis e gás natural.” (NR)

JUSTIFICAÇÃO
As bandeiras tarifárias, instituídas pela ANEEL e tratadas no
Decreto nº 8.401, de 4 de fevereiro de 2015, introduziram um sinal econômico
no sistema de cobrança por serviços de fornecimento de energia elétrica, que
permitiu ao consumidor acompanhar, no curto prazo, a evolução do custo de
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geração. O objetivo do mecanismo é o atingimento do ponto de equilíbrio entre
oferta e demanda de energia, a partir de um incentivo negativo para que o
usuário reduza seus níveis de consumo em períodos em que a energia gerada
seja mais cara.
O mecanismo de bandeira tarifária foi introduzido de forma
indiscriminada para todas as Unidades da Federação, mesmo para aquelas que
exportam energia barata para o restante do País. Logo, gera distorções ao
desconsiderar a fonte de geração de energia predominante em cada lugar.
A geração mais cara disponível é aquela a partir de termelétricas
a óleo combustível, cujo valor pode ultrapassar R$ 1.000 por MWh gerado, frente
aos R$ 200 pela mesma energia gerada a partir do gás natural.
Consideramos equilibrada, portanto, a medida aqui proposta que
estabelece redefinição dos valores pagos a título de bandeiras tarifárias, tendo
em vista que Estados superavitários em energia limpa e barata, que já são
injustamente onerados por tarifas elevadas, não deveriam ter que pagar mais
pelo custo da geração a óleo combustível realizada em outras unidades
federativas.
Nesta Medida Provisória que busca reduzir os valores pagos
pelos consumidores de energia elétrica, solicitamos ao ilustre relator que acate
a presente emenda, para reduzir as distorções geradas pelo sistema de
bandeiras tarifárias.

Sala da Comissão, em 04 de setembro de 2020.

Deputado EDUARDO COSTA
PTB/PA
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998, DE 2020

Altera a Lei nº 9.991, de 24 de julho de
2000, a Lei nº 5.655, de 20 de maio de 1971,
o Decreto-Lei nº 1.383, de 26 de dezembro de
1974, a Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de
1996, a Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002,
a Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, a
Lei nº 12.111, de 9 de dezembro de 2009, e a
Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013,
transfere para a União as ações de
titularidade da Comissão Nacional de Energia
Nuclear representativas do capital social das
Indústrias Nucleares do Brasil S.A. e da
Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A e dá
outras providências.

EMENDA Nº

Acrescente-se ao art. 4º da Medida Provisória no 998, de 1º de
setembro de 2020, o art. 16-A da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, com
a seguinte redação:
“Art. 16-A A partir de 1º de janeiro de 2025, as perdas elétricas
relativas ao consumo de equipamentos e infraestrutura da rede
de distribuição da energia elétrica deverão ser suportadas pelas
concessionárias e permissionárias que exploram esses serviços,
sendo vedado o repasse desses custos para a estrutura tarifária.
Parágrafo único. O órgão responsável pela regulação do setor
elétrico deverá reduzir gradualmente os valores de remuneração
de perdas até o atingimento da meta estabelecida no caput.”
(NR)

JUSTIFICAÇÃO
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As perdas técnicas são aquelas relacionadas ao transporte da
energia elétrica na rede, e podem ocorrer no processo de transformação de
energia elétrica em energia térmica por meio do aquecimento de condutores,
perdas por magnetização nos transformadores de energia, e outras relacionadas
à sua distribuição.
Ainda que não possam ser totalmente eliminadas, as perdas
técnicas podem estar diretamente relacionadas à qualidade dos equipamentos
empregados no sistema de distribuição. Dessa forma, é necessário estabelecer
um incentivo verdadeiramente eficiente para que as concessionárias invistam em
equipamentos adequados de distribuição.
A emenda

propõe

que

essas

perdas

deixem de

ser

contabilizadas para efeito de cálculos tarifários, o que impelirá o agente
distribuidor a realizar investimentos que reduzam drasticamente essas perdas.
Propõe, ainda, a implementação de um escalonamento temporal para a adoção
dessa medida, que possibilitará os ajustes necessários nos investimentos das
concessionárias.
Solicito, portanto, a inclusão dessa emenda ao projeto de lei de
conversão da Medida Provisória no 998, de 2020.

Sala da Comissão, em 04 de setembro de 2020.

Deputado EDUARDO COSTA
PTB/PA
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998, DE 2020

Altera a Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, a Lei nº
5.655, de 20 de maio de 1971, o Decreto-Lei nº 1.383,
de 26 de dezembro de 1974, a Lei nº 9.427, de 26 de
dezembro de 1996, a Lei nº 10.438, de 26 de abril de
2002, a Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, a Lei
nº 12.111, de 9 de dezembro de 2009, e a Lei nº
12.783, de 11 de janeiro de 2013, transfere para a
União as ações de titularidade da Comissão Nacional
de Energia Nuclear representativas do capital social
das Indústrias Nucleares do Brasil S.A. e da
Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A e dá outras
providências.

EMENDA ADITIVA
Incluam-se, onde couber, os seguintes arts. à MP 998/2020:
“Art. Fica estabelecido o ano de 2025 como prazo para a completa universalização
do acesso à energia elétrica para regiões remotas da Região da Amazônia Legal, devendo a
União adotar as medidas necessárias para o cumprimento dessa meta.
Parágrafo único. Para efeitos desta Lei, consideram-se regiões remotas os pequenos
grupamentos de consumidores não estejam conectados ao serviço público de distribuição de
energia elétrica do Sistema Interligado Nacional – SIN, por razões técnicas ou econômicas,
localmente afastados das sedes municipais e caracterizados pela ausência de economias de
escala ou de densidade.
Art. O órgão regulador do setor elétrico deverá aprovar plano de execução das ações
de universalização de acesso a energia elétrica previstas nesta lei a partir de informações oficiais
dos órgãos federais, estaduais e municipais.
Parágrafo Único. Para execução do disposto no caput, poderão ser utilizadas
informações complementares de organizações da sociedade civil.
Art.
alterações:

A Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, passa a vigorar com as seguintes

"Art.13 ..........................................................................................
......................................................................................................
§ 1º-F. Fica a União autorizada a destinar recursos da CDE, limitado a R$
6.000.000.000,00 (seis bilhões de reais), para cobertura dos custos de contratação e implantação
dos sistemas de geração de energia elétrica nas regiões remotas e sistemas isolados da Região
Amazônica Legal.
Art. 14 ..........................................................................................
Câmara dos Deputados
Anexo IV, Gab. 327
+55 (61) 3215.5327 / 3327
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......................................................................................................
§ 14. As ações prioritárias para execução da meta de universalização definida no
caput deverão atender Municípios e comunidades localizadas em regiões remotas em que se
tenha:
I – dificuldade de deslocamento via transportes aéreos, terrestres ou aquáticos;
II – distância para centros hospitalares em condições de tratamento do Covid-19;
IV – maior número de casos ou de óbitos por Covid-19, segundo informações
consolidadas pelo Ministério da Saúde.
§ 15. No atendimento ao disposto no § 14, cada Município e comunidade localizada
em região remota deverá receber no mínimo uma instalação elétrica coletiva, prioritariamente
com energia proveniente de recursos energéticos renováveis para suportar o provimento de
serviços públicos essenciais e emergenciais de controle e informação para o enfrentamento à
pandemia.” (NR)

JUSTIFICAÇÃO
A Medida Provisória 998, de 2020, determina que os recursos previstos para
projetos de pesquisa e desenvolvimento e de eficiência energética não comprometidos com
projetos contratados ou iniciados deverão ser destinados à CDE em favor da modicidade
tarifária. A presente Emenda pretende que se complementa esse objetivo também com a
completa universalização das comunidades isoladas, para que se viabilize o acesso à energia
elétrica em todo o território nacional.
As políticas públicas de universalização de acesso à energia atualmente em vigor
não fixam metas para a consecução dessa importante tarefa, razão pela qual a presente
proposição estabelece o ano de 2023 como prazo máximo para a universalização do acesso a
esse serviço na região da Amazônia Legal.
A proposição inclui, ainda, a possibilidade de uso de informações provenientes de
organizações da sociedade civil para a elaboração de planos de execução das ações previstas no
projeto. Essa medida confere maior flexibilidade ao Poder Público para obtenção de dados que,
em muitos casos, são de difícil obtenção, mesmo por órgãos oficiais.
Importante mencionar que o projeto prevê a destinação de parte do recurso a ser
aportado na CDE para os projetos de universalização de acesso a regiões remotas ocupadas por
povos indígenas e pescadores tradicionais, previstos na Lei nº 14.021 de 2020, o que
possibilitará o alcance a populações em situação de grande vulnerabilidade.
Por estas razões, solicito apoio para a aprovação desta emenda.
Sala da Comissão, de

de 2020.

DEPUTADO AIRTON FALEIRO
PT/PA
Câmara dos Deputados
Anexo IV, Gab. 327
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998, DE 2020

Altera a Lei nº 9.991, de 24 de julho de
2000, a Lei nº 5.655, de 20 de maio de 1971, o
Decreto-Lei nº 1.383, de 26 de dezembro de
1974, a Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de
1996, a Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, a
Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, a Lei nº
12.111, de 9 de dezembro de 2009, e a Lei nº
12.783, de 11 de janeiro de 2013, transfere
para União as ações de titularidade da Comissão
Nacional de Energia Nuclear representativas do
capital social das Indústrias Nucleares do Brasil
S.A. e da Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A
e dá outras providências.

EMENDA N.

Dê-se ao art. 5º-B da Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, constante do art.
1º da Medida Provisória nº 998, de 2020, a seguinte redação:
“Art. 5º-B Os recursos de que tratam o inciso II do caput do art. 4º e a
alínea “a” do inciso I do caput do art. 5º não comprometidos com projetos
contratados até 1º de dezembro de 2015 e aqueles relativos a projetos reprovados
ou cuja execução não tenha sido comprovada serão destinados à CDE em favor da

Câmara dos Deputados │Anexo IV – 4° andar - Gabinete 409 │70160-900 Brasília DF
Tel: (61) 3215-5409 - 53409│E-mail: dep.joaohcampos@camara.leg.br
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modicidade tarifária, conforme regulamento da Aneel.
Supressão dos § 1° e § 2° do Art. 5°-B da Medida Provisória 998 de2020.

JUSTIFICATIVA
A Medida Provisória 998/2020 determina que os recursos previstos para projetos de
pesquisa e desenvolvimento e de eficiência energética não comprometidos com
projetos contratados ou iniciados deverão ser destinados à CDE em favor da
modicidade tarifária até primeiro de setembro de 2020 e entre 01/09/2020 e 31/12/2025
A presente Emenda tem como objetivo garantir o equilíbrio entre a sustentabilidade do
ecossistema de pesquisa desenvolvimento e inovação do setor elétrico sem
comprometer os esforços da modicidade tarifária. .

Do mesmo modo que devemos apoiar medidas excepcionais com vistas a contribuir
para a inadimplência das distribuidoras e modicidade tarifária, principalmente neste
período de intensa crise decorrente da pandemia da Covid-19, também temos a
obrigação constitucional de apoiar o desenvolvimento de projetos de Pesquisa,
Desenvolvimento e Inovação (P&D+I) e de eficiência energética (PEE).
A medida provisória visa destinar 6,9 bilhões de reais ao financiamento para auxílio
às distribuidoras pela Conta Covid. Sendo que 4,6 bilhões de reais de projetos ainda
não executados referente aos anos pretéritos e 2,3 bilhões distribuídos nos próximos
05 anos.
Dos recursos futuros, ou seja, 420 milhões para a Conta Covid por ano representam
uma redução linear de aproximadamente 0,076 na tarifa do consumidor . Por outro
lado, representam 30% na queda de investimentos em pesquisa e inovação do setor
elétrico, o que impacta diretamente na sobrevivência de diversos laboratórios, linhas
de pesquisa e inovação.
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O setor elétrico é essencialmente tecnológico e depende da pesquisa setorial para
seu aprimoramento, desenvolvimento e o aumento da eficiência para a redução de
custos.
A redução de 30% das verbas do setor nos próximos cinco anos implicará em um
aumento gradual da dependência tecnológica do exterior, levando à adoção de
soluções que não são as mais indicadas para lidar com as inúmeras especificidades
do sistema brasileiro.

A perda gradual de eficiência e o aumento de custos

operacionais, refletindo-se em maiores tarifas para os consumidores e perda de
competitividade do país, serão inexoráveis. .
A irrelevante diminuição na modicidade tarifária, representada pelos 30 % do P&D
entre 2020 e 2025, não compensa o custo futuro de perda tecnológica para o país.

Entre 2000-2019, apenas em P&D, foram executados 6.061 projetos, 327 patentes e
licenças registradas, 4.785 artigos científicos e trabalhos publicados, obtenção de 1.549
títulos de pós-graduação em decorrência dos projetos desenvolvidos no programa. Os
investimentos acumulados alcançaram R$ 7,6 bilhões.

A concretização destes projetos só foi possível devido aos investimentos em P&D da Lei
9.991/200, que possibilitaram estruturar a indústria brasileira e os laboratórios de pesquisa,
produzindo conhecimento e experiência e agregando infraestrutura, além de manter
equipes no ramo da pesquisa e desenvolvimento, aprimorando a capacidade de propor
soluções para a atual crise sanitária.
Dessa forma, é preciso encontrar um equilíbrio entre a necessidade imediata, que
ajude a equacionar a inadimplência das distribuidoras sem comprometer o futuro do
país.
Nesse sentido, a presente emenda sugere que os recursos destinados a CDE sejam
as verbas pretéritas com prazo prescricional de utilização de P&D e EE e os recursos
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futuros sejam preservados para novos projetos.
Por esses motivos, solicitamos o apoio dos nobres pares para o apoio desta
Emenda, com vistas a equilibrar os recursos para mitigar os efeitos da pandemia
sem acarretar em prejuízo irreparável à inovação e ao desenvolvimento científico e
tecnológico do Setor Elétrico brasileiro.

Sala das Comissões,

de setembro de 2020.

Deputado João H. Campos
PSB/PE
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EMENDA Nº
(à MPV nº 998, de 2020)

O §3º do art. 9º da Medida Provisória nº 998, de 1º de setembro de 2020.
“Art. 9º .....................................................................................
...................................................................................................
§3º O preço da energia elétrica de que trata o inciso I do § 2º:
I – deverá ser aprovado pelo CNPE, precedido de consulta pública;
II – será resultante de estudo contratado pela Eletrobras Termonuclear S.A. - Eletronuclear junto
ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES;
III – considerará a viabilidade econômico-financeira do empreendimento e seu financiamento em
condições de mercado, observados os princípios da razoabilidade e da modicidade tarifária; e
IV – não poderá ser superior ao custo marginal de expansão da geração, entendido como o custo
do investimento necessário para atender uma unidade adicional de demanda de energia elétrica
calculado pela Empresa de Pesquisa Energética.
.................................................................................................”

JUSTIFICAÇÃO

A retomada da Usina Termonuclear (UTN) Angra 3 ocorreu a partir de decisão da
Eletronuclear em aceitar, de forma voluntária, comercializar a energia elétrica gerada na
modalidade de energia de reserva ao preço fixado pelo Conselho Nacional de Pesquisa
Energética (CNPE) em 2008. Utilizou-se como pressuposto, naquele momento, que somente
seria justificada a contratação da energia elétrica da UTN Angra 3 a um preço compatível com o
praticado na aquisição da energia elétrica gerada pelos empreendimentos contratados em leilões
organizados pelo Poder Executivo. Buscava-se, com isso, evitar um ônus excessivo aos
consumidores de energia elétrica.
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Após o conhecimento do preço, e de análises internas, a empresa assinou,
voluntariamente, contrato de energia de reserva em que reconhecia, de forma irrevogável e
irretratável, que o preço fixado pelo CNPE era suficiente para viabilizar o empreendimento.
Enfatiza-se: a decisão da empresa foi voluntária; não há notícias de questionamentos dos
acionistas minoritários quanto a eventual abuso de poder de controle por parte da União.
Em 2014, a empresa ingressou na Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e no
Ministério de Minas e Energia (MME) com pedido de revisão do preço do contrato, alegando
desequilíbrio por uma série de motivos, supostamente, de força maior. Desde então, o Poder
Executivo, de forma pouco transparente, busca alternativas para a retomada da construção da
usina, o que passaria por uma revisão do preço da energia elétrica negociado.
Nesse contexto, a Medida Provisória (MPV) nº 998, de 2020, reconhecendo a
impossibilidade de o preço ser revisado nos termos do contrato firmado pela Eletronuclear,
permite que esse contrato seja rescindido e um novo seja firmado com um preço provavelmente
superior.
O arranjo criado pela MPV precisa de ajustes para evitar interesses conflitantes e a
contratação de uma energia elétrica a custo superior àquela gerada pelas demais fontes de
geração, inclusive as alternativas.
A MPV estabelece que o preço será fixado pelo CNPE a partir de “estudo contratado pela
Eletrobras Termonuclear S.A. - Eletronuclear junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social – BNDES”. Ora, o BNDES é credor da Eletronuclear, inclusive no que se
refere à UTN Angra 3. Portanto, o BNDES tem todo o incentivo para sugerir um preço que permita
que a Eletronuclear pagar o financiamento contraído junto a ele, independentemente do impacto
na tarifa de energia elétrica dos brasileiros.
Cabe observar que esse preço pode ser significativamente superior àquele resultante da
contratação junto a outras fontes de geração. Trata-se de algo inaceitável para um País que sofre
com o custo elevado da energia elétrica, o que prejudica as famílias brasileiras e a
competitividade de nossa economia. Na verdade, o arranjo previsto para a UTN Angra 3 destoa
completamente do objetivo da MPV nº 998, de 2020, qual seja, reduzir o custo da energia elétrica.
Nesse contexto, entendemos ser necessário alterar o §3º do art. 9º da MPV nº 998, de
2020, para estabelecer que: (i) a aprovação do preço, por parte do CNPE, deverá ser precedida
de consulta pública; e (ii) o preço contratado não pode ser superior ao custo marginal de
expansão da geração, recuperando a essência do preço fixado pelo CNPE em 2008.
Esses dois novos requisitos para estabelecimento do preço da energia elétrica da UTN
de Angra 3 são de suma importância porque o valor não resultará de um processo concorrencial.
Ou seja, não haverá leilão que possa levar à redução do preço por meio da disputa entre diversos
participantes. Será uma decisão de gabinete, a portas fechadas. Esse modelo é incompatível
com a sociedade moderna, que clama por mais transparência de seus governantes e por redução
no custo da energia elétrica.
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Em suma, esta emenda alinha o arranjo para retomar a UTN Angra 3 com o objetivo da
MPV nº 998, de 2020.
Dessa forma, contamos com o apoio das minhas colegas e dos meus colegas
parlamentares para aprovarmos este relevante aperfeiçoamento na MPV nº 998, de 2020.

Sala das Sessões,

Senador Alessandro Vieira
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998, DE 2020
Altera a Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, a
Lei nº 5.655, de 20 de maio de 1971, o DecretoLei nº 1.383, de 26 de dezembro de 1974, a Lei
nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, a Lei nº
10.438, de 26 de abril de 2002, a Lei nº 10.848,
de 15 de março de 2004, a Lei nº 12.111, de 9
de dezembro de 2009, e a Lei nº 12.783, de 11
de janeiro de 2013, transfere para a União as
ações de titularidade da Comissão Nacional de
Energia Nuclear representativas do capital
social das Indústrias Nucleares do Brasil S.A. e
da Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A e dá
outras providências.

EMENDA ADITIVA N.º
(Dep. Rodrigo Agostinho – PSB/SP)
Acrescente-se o seguinte dispositivo ao Art. 1º da Medida Provisória nº
988/2020:
Art. 1º Alteração da Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, passa a vigorar
com as seguintes alterações:
“Art. 5º .......................
§ 2º A aplicação dos recursos em projetos de pesquisa e desenvolvimento
e para a eficiência energética, de que tratam o Art. 1º ao Art. 3º, deverá
estar orientada à busca do uso consciente e racional dos recursos
energéticos e à modicidade tarifária quando os recursos forem destinados
à Conta de Desenvolvimento Energético – CDE, observando o período de
transferência de recursos disposto no Art 5º B.
(...)
1
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Art. 5º-B Os recursos de que tratam o inciso II do caput do Art. 4º e a alínea
“a” do inciso I do caput do Art. 5º, não comprometidos com projetos
contratados ou iniciados ou com processo licitatório em andamento
poderão ser destinados à CDE em favor da modicidade tarifária entre 1º de
setembro de 2020 e 31 de dezembro de 2022.
(...)
§ 3º Os recursos de que tratam o inciso II do caput do Art. 4º e a alínea “a”,
do inciso I do caput do Art. 5º, não comprometidos com projetos contratados
ou iniciados ou com processo licitatório em andamento até 1º de setembro
de 2020 e aqueles relativos a projetos reprovados ou cuja execução não
tenha sido comprovada poderão ser destinados à CDE em favor da
modicidade tarifária, conforme regulamento da Aneel e observando o limite
máximo estabelecido no § 1º do Art 5º B.” (NR).

JUSTIFICAÇÃO
As emendas propostas buscam aprimorar a aplicação dos recursos de
pesquisa e desenvolvimento

e eficiência energética, sem deixar de lado a

necessidade de apoiar as ações para a modicidade tarifária da energia elétrica, neste
período de aguda crise decorrente da pandemia de COVID-19.
O objetivo do Programa de Eficiência Energética (PEE), por sua vez, é
promover o uso eficiente da energia elétrica em todos os setores da economia por
meio de projetos que demonstrem a importância e a viabilidade econômica de
melhoria da eficiência energética de equipamentos, processos e usos finais de
energia.
Há diversos casos em que, apesar de não se ter um projeto efetivamente
iniciado ou contratado, já houve esforços e recursos dispendidos, tanto por parte do
concessionário, quanto por parte das diversas instituições interessadas. Para se
definir pela realização de um projeto específico, várias análises são realizadas
previamente, passando por diversas áreas e comitês internos nas concessionárias.
Esta decisão já demanda grande esforço e trabalho. Na sequência, há ainda outros
esforços para fins de instauração

de processos licitatórios, preparação da

documentação aplicável, inclusive minutas de contratos. Nesta etapa, as próprias
instituições interessadas também já se encontram em atuação, a partir de diversas
análises, relatórios etc.
2
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Neste sentido, é fundamental que se proteja, além dos projetos contratos e
iniciados, também os projetos com processo licitatório em andamento, vez que,
quando desta etapa, significa que diversos recursos já foram dispendidos naquele
referido processo e nos projetos a ele atrelados.
Além disso, o apoio reduzido para projetos de P&D e de Eficiência
Energética, por prazo tão dilatado, poderá comprometer o atingimento dos objetivos
estratégicos de cada programa para com a sociedade brasileira, bem como impactar
a inovação e competitividade do setor elétrico brasileiro em aspectos estratégicos de
seu desenvolvimento futuro, motivo pelo qual está sendo proposta a redução de 2025
para 2022.
Por estas razões, solicito apoio para a aprovação desta emenda.
Sala das Comissões, em 03 de setembro de 2020.

Deputado Rodrigo Agostinho
PSB/SP
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998, DE 2020
Altera a Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, a Lei
nº 5.655, de 20 de maio de 1971, o Decreto-Lei nº
1.383, de 26 de dezembro de 1974, a Lei nº 9.427,
de 26 de dezembro de 1996, a Lei nº 10.438, de 26
de abril de 2002, a Lei nº 10.848, de 15 de março
de 2004, a Lei nº 12.111, de 9 de dezembro de
2009, e a Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013,
transfere para a União as ações de titularidade da
Comissão
Nacional
de
Energia
Nuclear
representativas do capital social das Indústrias
Nucleares do Brasil S.A. e da Nuclebrás
Equipamentos Pesados S.A e dá outras
providências.

EMENDA MODIFICATIVA N.º
(Dep. Rodrigo Agostinho – PSB/SP)
Altere-se o disposto no Art. 6º da Medida Provisória nº 988/2020, conferindo se a ele a seguinte redação:
Art. 6º A Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
“Art. 2º-A
(...)
§ 1º (...)
II - licitação para a contratação de reserva de capacidade de geração de que
trata o Art. 3º-A, inclusive da energia de reserva; e” (NR)
(...)
“Art. 3º O Poder Concedente homologará a quantidade de energia elétrica ou
de reserva de capacidade a ser contratada para o atendimento de todas as necessidades
1
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do mercado nacional e a relação, a título de referência, dos empreendimentos de
geração, inclusive estimulando a inovação tecnológica para a busca de soluções de
mercado, garantida a participação de todas as fontes e tecnologias disponíveis no
mercado no processo licitatório.
(...)” (NR)
“Art. 3º-A Os custos decorrentes da contratação de reserva de capacidade de
geração de que trata o Art. 3º, inclusive a energia de reserva, contendo, dentre outros,
os custos administrativos, financeiros e encargos tributários, serão rateados entre todos
os usuários finais de energia elétrica do SIN, incluídos os consumidores referidos nos
Art. 15 e Art. 16 da Lei nº 9.074, de 1995, e no § 5º do Art. 26 da Lei nº 9.427, de 1996,
e os autoprodutores, esses apenas na parcela da energia elétrica decorrente da
interligação ao SIN, conforme regulamento.
(...)” (NR)

JUSTIFICAÇÃO
A alteração da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, vem em consonância
com demais mudanças em andamento para viabilizar a Modernização do Setor. Nesse
sentido, as alterações propostas visam assegurar o desenvolvimento da matriz elétrica
de forma sustentável, com estímulo à inovação tecnológica e busca de soluções de
mercado pelos agentes do setor.
Ademais, deve-se garantir ampla participação das diferentes fontes de
geração e tecnologias do setor no processo competitivo de participação das licitações
para a contratação de reserva de capacidade, levando em conta os princípios da
neutralidade tecnológica e isonomia de tratamento de mercado. Isso permitirá uma maior
participação de agentes no processo licitatório, com vistas a promoção de maior
competição entre os interessados e de ganhos de competitividade e modicidade tarifária
aos consumidores brasileiros.
Por estas razões, solicito apoio para a aprovação desta emenda.
Sala das Comissões, em 03 de setembro de 2020.
Deputado Rodrigo Agostinho
PSB/SP
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998, DE 2020
Altera a Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, a Lei
nº 5.655, de 20 de maio de 1971, o Decreto-Lei nº
1.383, de 26 de dezembro de 1974, a Lei nº 9.427,
de 26 de dezembro de 1996, a Lei nº 10.438, de 26
de abril de 2002, a Lei nº 10.848, de 15 de março
de 2004, a Lei nº 12.111, de 9 de dezembro de
2009, e a Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013,
transfere para a União as ações de titularidade da
Comissão
Nacional
de
Energia
Nuclear
representativas do capital social das Indústrias
Nucleares do Brasil S.A. e da Nuclebrás
Equipamentos Pesados S.A e dá outras
providências.

EMENDA ADITIVA N.º
(Dep. Rodrigo Agostinho – PSB/SP)
Altere-se o disposto no Art. 4º da Medida Provisória nº 988/2020, conferindo se a ele a seguinte redação:
Art. 4º A Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
“(...) Art. 26 ........
§ 1º-C Os percentuais de redução de que tratam os § 1º, § 1º-A e § 1º-B serão
aplicados:
I - aos empreendimentos passíveis de registro, conforme regulamento da
Aneel, no prazo de até sessenta meses, contados da data de publicação desta Lei;
II - aos empreendimentos que solicitarem a outorga, conforme regulamento
da Aneel, no prazo de até dezoito meses, contados da data de publicação desta Lei e
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que iniciarem a operação de todas as suas unidades geradoras no prazo de até quarenta
e oito meses, contado da data da outorga;
III - ao montante acrescido de capacidade instalada, incluindo aumento de
capacidade instalada por projeto híbrido, caso a alteração da outorga seja solicitada no
prazo de até dezoito meses, contados da data de publicação desta Lei, e a operação de
todas as unidades geradoras associadas à solicitação seja iniciada no prazo de até
quarenta e oito meses, contado da data de publicação do ato que autoriza a alteração
da outorga;
IV- aos empreendimentos, cujas outorgas apresentem percentuais de redução
de que tratam os § 1º, § 1º-A, § 1º-B ou inciso II do § 1º-C deste artigo, que solicitarem
acréscimo de capacidade instalada após o prazo de dezoito meses, contados da data de
publicação desta Lei, desde que o referido acréscimo não supere a 20% da capacidade
outorgada; e
V - às soluções de armazenamento, acopladas aos empreendimentos que
constam no § 1º deste artigo, outorgadas até 31 de agosto de 2030, conforme
regulamento da Aneel.
§ 1º-D Os percentuais de redução de que tratam os § 1º, §1º-A e § 1º-B não
serão aplicados aos empreendimentos após o fim do prazo das suas outorgas ou na
hipótese de prorrogação de suas outorgas.
§ 1º-E O Poder Executivo federal deverá implementar, no setor elétrico,
mecanismos para a consideração dos benefícios técnico-econômicos e socioambientais,
relacionados às fontes renováveis e à baixa emissão de gases causadores do efeito
estufa e poluentes atmosféricos, em prazo inferior ao descrito no inciso I do § 1º-C deste
artigo.
§ 1º-F Os mecanismos de que trata o § 1º-E disporão sobre os
empreendimentos de geração a partir de fontes renováveis de todos os portes, inclusive
empreendimentos de microgeração e minigeração distribuída a partir de fontes
renováveis abarcados pela Resolução Normativa Aneel nº 482, de 17 de abril de 2012.
§ 1º-G Os mecanismos de que trata o § 1º-E não disporão sobre os
empreendimentos de que tratam os § 1º, § 1º-A, § 1º-B e § 1º-C.
§ 1º-H Os mecanismos de que trata o § 1º-E deverão prever a possibilidade
futura de integração desses mecanismos a outros setores, observada a articulação dos
Ministérios envolvidos.” (NR)
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JUSTIFICAÇÃO
A presente emenda oferece aprimoramentos relevantes ao texto publicado na
Medida Provisória nº 998/2020, em linha com as boas práticas do setor elétrico.
A primeira modificação trata da inserção da autoprodução oriunda de projetos
de Central Geradora de Capacidade Reduzida, que se limitam a 5 MW de potência,
segmento ainda incipiente no Brasil. A medida é necessária para evitar inviabilizar por
completo uma importante ferramenta de otimização do sistema elétrico nacional, uma
vez que estas usinas são desenvolvidas junto à carga, com ganhos sistêmicos à matri z
elétrica nacional.
A segunda modificação consiste na adequação do prazo, de 12 para 18
meses, para solicitação de outorgas elegíveis ao benefício de desconto nas tarifas de
uso dos sistemas elétricos. A medida é fundamental para constituir um prazo de
consenso entre os agentes do setor elétrico brasileiro, conferindo aos empreendedores
uma janela apropriada de adaptação ao novo mecanismo proposto e dando tempo
adequado para a implantação e validação do novo mecanismo baseado em benefícios
técnico-econômicos e socioambientais, visando à conclusão de projetos em curso, para
os quais foram destinados investimentos levando em consideração a Lei vigente.
Adicionalmente, a concatenação da retirada de incentivos para todas as fontes, não faz
sentido as renováveis serem penalizadas em detrimento das outras, porém, como
estamos estabelecendo prazos, necessitamos pelo menos de 18 meses após a
publicação da Lei apesar de prazo ainda não ser satisfatório. Apostaria mais as fichas
nesta emenda do que na de concatenação.
A terceira modificação consiste em adequar o início de contagem do prazo
para a solicitação da outorga, que passa a ser a publicação da Lei de conversão da
Medida Provisória, em vez de 1º de setembro de 2020. Este marco é mais adequado em
vista do princípio da segurança jurídica, passando o prazo a defluir após a finalização do
processo legislativo, considerando que a retirada do benefício do desconto na TUSD e
TUST altera substancialmente as premissas econômicas sobre as quais se
fundamentam os investimentos em energia elétrica de fontes renováveis.
Com relação aos incisos III e V, incorporou-se as novas tendências
tecnológicas no setor elétrico que têm se mostrado promissoras no mundo. Tais
tecnologias ainda não atingiram seu adequado desenvolvimento no País e possuem forte
potencial de agregar benefícios à matriz elétrica brasileira, necessitando de tratamento
favorável para a sua inserção em território nacional.
As tecnologias solar e eólica atravessaram dificuldades para serem inseridas
na matriz elétrica brasileira. Ganharam impulso decisivo via políticas públicas que
3
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proporcionaram sua participação nos leilões de energia elétrica, assim como pelo
benefício de desconto na TUSD e TUST. Atualmente, novas tecnologias, como centrais
geradoras híbridas e soluções de armazenamento de energia elétrica vivenciam os
mesmos desafios pelos quais passaram as fontes solar e eólica e ainda enfrentam falta
de políticas públicas para serem alavancadas e ganhar maturidade tecnológica. É
fundamental estabelecer diretrizes legais para superar estes desafios, como propostas
nesta emenda.
O relatório do Grupo Temático - Inserção de Novas Tecnologias do GT de
Modernização do Setor Elétrico do Ministério de Minas e Energia (Portaria Nº187/2019)
reconhece o potencial destas tecnologias, assim como a necessidade de políticas
públicas e regulamentação para que essas fontes ganhem propulsão no Brasil.
No caso do armazenamento, em especial, é uma tecnologia que é compatível
com as necessidades futuras do sistema, principalmente com operacionalização do
preço horário e o mercado de reserva de capacidade.
Já as centrais de geração híbrida ao conjugar uma ou mais fontes e até
tecnologias, podem compartilhar a infraestrutura da rede de transmissão ou distribuição,
otimizando a contratação do MUST/MUSD, reduzindo custos e aperfeiçoando ao máximo
sua capacidade de injeção e previsibilidade de geração.
Destaca-se também que está na Agenda Regulatória da Aneel a
regulamentação dos projetos híbridos com minuta de regulamentação já elaborada para
futura discussão junto à sociedade (Nota Técnica Nota Técnica nº 079/2020-SRG-SRTSCG/ANEEL, de 23/07/2020). Desta forma, o texto sugerido em contribuição a esta
Medida Provisória, a respeito da outorga destes empreendimentos já tem previsão
infralegal.
Assim, estas tecnologias se adequariam à realidade de mercado, o que
justifica a aplicação de desconto na TUSD e TUST incidido sobre: (i) projetos híbridos
como ampliação de capacidade instalada de projetos já existentes; e (ii) soluções de
armazenamento acoplados aos empreendimentos listados no §1º do art. 261 1, até 31
de agosto de 2030, seguindo início da vigência que consta nos incisos do mesmo
parágrafo e considerando que as soluções de armazenamento no Brasil ainda se
encontram pouco desenvolvidas e necessitariam de um tempo mais amplo ganhar
maturidade tecnológica.

1 Aproveitamento de potencial hidráulico de potência superior a 5 MW e igual ou inferior a 30 MW, os empreendimentos
hidroelétricos com potência igual ou inferior a 5 MW, empreendimentos com base em fontes solar, eólica, biomassa e
cogeração qualificada, incluindo proveniente de resídu os sólidos urbanos e rurais
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Quanto à inserção do inciso IV, busca-se viabilizar que ao ser tratar de
percentuais mínimos de aumento de capacidade instalada decorrentes de ajustes
técnicos ao projeto, necessários em razão de inovações tecnológicas, e disponibilidade
de equipamentos junto aos fornecedores, não sejam motivo de não aplicação do
desconto neste montante, a fim de facilitar a operacionalização pela CCEE na venda da
energia de um mesmo empreendimento.
No inciso § 1º-E, a definição de mecanismos para consideração dos
benefícios ambientais deve considerar os demais benefícios técnico-econômicos e
socioambientais proporcionados pelas fontes renováveis e não apenas os relacionados
à baixa emissão de gases de efeito estufa e poluentes atmosféricos, tendo em vista os
benefícios adicionais que tais usinas trazem para o setor elétrico, os consumidores e a
sociedade brasileira. Adicionalmente, pelo princípio da isonomia, os benefícios dispostos
§ 1º-E são igualmente aplicáveis aos empreendimentos de fontes renováveis de todos
os portes e perfis, inclusive àqueles de microgeração e minigeração distribuída, conforme
a Resolução Normativa Aneel nº 482, de 17 de abril de 2012.
Acerca do prazo para implantação destes mecanismos, deve-se concatenar
adequadamente sua entrada em vigor com o prazo do § 1º-C, a fim de assegurar uma
transição escalonada do mecanismo, sem a ocorrência de uma lacuna temporal ao longo
de sua aplicação.
Por estas razões, solicito apoio para a aprovação desta emenda.
Sala das Comissões, em 03 de setembro de 2020.

Deputado Rodrigo Agostinho
PSB/SP
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998, DE 2020
Altera a Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, a
Lei nº 5.655, de 20 de maio de 1971, o DecretoLei nº 1.383, de 26 de dezembro de 1974, a Lei
nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, a Lei nº
10.438, de 26 de abril de 2002, a Lei nº 10.848,
de 15 de março de 2004, a Lei nº 12.111, de 9
de dezembro de 2009, e a Lei nº 12.783, de 11
de janeiro de 2013, transfere para a União as
ações de titularidade da Comissão Nacional de
Energia Nuclear representativas do capital
social das Indústrias Nucleares do Brasil S.A. e
da Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A e dá
outras providências.

EMENDA ADITIVA N.º
(Dep. Rodrigo Agostinho – PSB/SP)
Acrescente-se o seguinte dispositivo ao artigo 4º da Medida Provisória nº
988/2020:
Art. 4º A Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
“Art. 26 ........
§ 1º-H O Poder Executivo federal definirá diretrizes para o decréscimo de
incentivos para a geração de eletricidade a partir de fontes renováveis e
não renováveis, em cronograma coordenado, com tratamento equilibrado
e isonômico entre as fontes, de forma a liberar recursos para a CDE.” (NR)

JUSTIFICAÇÃO
A Medida Provisória nº 998/2020 representa um avanço nos esforços do
Governo Federal para reduzir os custos estruturais de energia elétrica aos
consumidores brasileiros.
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O dispositivo proposto visa conferir tratamento isonômico e equivalente
para todas as fontes de geração de energia elétrica utilizadas no País, de modo que
sejam reduzidos os incentivos hoje aplicados tanto para as fontes renováveis, quanto
para as fontes não renováveis, tais como termelétricas movidas a combustíveis
fósseis (carvão mineral, óleo combustível, diesel, gás natural e outros).
Tal medida é imprescindível para contribuir com o desenvolvimento de uma
matriz elétrica cada vez mais sustentável no Brasil, equalizando a retirada de
incentivos proporcionados às fontes renováveis e não renováveis de forma justa e
equilibrada. Caso contrário, se apenas as fontes renováveis tiverem incentivos
retirados haveria um desequilíbrio inapropriado em favor de fontes não renováveis, o
que contraria o amplo apoio da sociedade brasileira ao avanço de fontes renováveis
no Brasil.
Ademais, a redução de incentivos aplicados a todas as fontes de geração
de energia elétrica, de forma isonômica, potencializa os ganhos aos consumidores na
redução de custos estruturais resultantes da Conta de Desenvolvimento Energético –
CDE, contribuindo para a competitividade das atividades e setores produtivos do País,
em linha com o esforço nacional de recuperação da economia brasileira no período
pós pandemia de COVID-19.
Por estas razões, solicito apoio para a aprovação desta emenda.
Sala das Comissões, em 03 de setembro de 2020.

Deputado Rodrigo Agostinho
PSB/SP
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998, DE 2020
Altera a Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, a
Lei nº 5.655, de 20 de maio de 1971, o DecretoLei nº 1.383, de 26 de dezembro de 1974, a Lei
nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, a Lei nº
10.438, de 26 de abril de 2002, a Lei nº 10.848,
de 15 de março de 2004, a Lei nº 12.111, de 9
de dezembro de 2009, e a Lei nº 12.783, de 11
de janeiro de 2013, transfere para a União as
ações de titularidade da Comissão Nacional de
Energia Nuclear representativas do capital
social das Indústrias Nucleares do Brasil S.A. e
da Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A e dá
outras providências.

EMENDA ADITIVA N.º
(Dep. Rodrigo Agostinho – PSB/SP)
Acrescente-se o seguinte dispositivo ao Art. 4º da Medida Provisória nº
988/2020:
Art. 4º A Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
“(...)
Art. 26 ........
§ 1º-E O Poder Executivo federal deverá implementar, no setor elétrico,
mecanismos para a consideração dos benefícios técnico-econômicos e
socioambientais, relacionados às fontes renováveis e à baixa emissão de gases
causadores do efeito estufa e poluentes atmosféricos, em prazo inferior ao descrito
no inciso I do § 1º-C deste artigo.
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§ 1º-F As diretrizes de que trata o § 1º-E disporão sobre os
empreendimentos de geração a partir de fontes renováveis de todos os portes,
inclusive empreendimentos de microgeração e minigeração distribuída a partir de
fontes renováveis abarcados pela Resolução Normativa Aneel nº 482, de 17 de abril
de 2012.
§ 1º-G As diretrizes de que trata o § 1º-E não disporão sobre os
empreendimentos de que tratam os § 1º, § 1º-A, § 1º-B e § 1º-C.
§ 1º-H As diretrizes de que trata o § 1º-E deverão prever a possibilidade
futura de integração desses mecanismos a outros setores, observada a articulação
dos Ministérios envolvidos.” (NR)

JUSTIFICAÇÃO
Os descontos na TUSD e TUST foram estabelecidos com o objetivo
principal de ampliar a participação das fontes renováveis na matriz elétrica brasileira,
valorizando seus atributos implícitos e externalidades positivas, tais como redução de
perdas técnicas, postergação de investimentos em infraestrutura da transmissão,
alívio de demanda próximo dos centros da carga do País, baixa emissão de gases
causadores do efeito estufa e poluentes atmosféricos, entre outros.
Desse modo, na retirada de descontos na TUSD e TUST, é de fundamental
importância o estabelecimento de mecanismos de valoração que efetivamente
considere os benefícios proporcionados pelas fontes renováveis ao setor elétrico, aos
consumidores e à sociedade brasileira, e que sejam capazes de promover o avanço
das fontes renováveis em diferentes estágios de maturação no País, consideradas
estratégicas para o desenvolvimento das nações no século XXI. A definição de
mecanismos para consideração dos benefícios ambientais deve considerar os demais
benefícios técnico-econômicos e socioambientais proporcionados pelas fontes
renováveis e não apenas os relacionados à baixa emissão de gases de efeito estufa
e poluentes atmosféricos, tendo em vista os benefícios adicionais que tais usinas
trazem para o setor elétrico, os consumidores e a sociedade brasileira.
Em especial, deve-se levar em consideração as metas estabelecidas pelo
Brasil de aumento da participação das fontes renováveis na matriz elétrica nacional
ao longo das próximas décadas, com o objetivo de contribuir para a diversificação da
matriz elétrica brasileira, aumento da segurança energética, redução de perdas
elétricas, redução de emissão de gases de efeito estufa, entre outros fatores
estratégicos.
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Acerca do prazo para implantação destes mecanismos, deve-se
concatenar adequadamente sua entrada em vigor com o prazo do § 1º-C, a fim de
assegurar uma transição escalonada do mecanismo, sem a ocorrência de uma lacuna
temporal ao longo de sua aplicação.
Adicionalmente, pelo princípio da isonomia, os benefícios dispostos § 1º-E
são igualmente aplicáveis aos empreendimentos de fontes renováveis de todos os
portes e perfis, inclusive àqueles de microgeração e minigeração distribuída, conforme
a Resolução Normativa Aneel nº 482, de 17 de abril de 2012.
Por estas razões, solicito apoio para a aprovação desta emenda.
Sala das Comissões, em 03 de setembro de 2020.

Deputado Rodrigo Agostinho
PSB/SP
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998, DE 2020

Altera a Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, a Lei
nº 5.655, de 20 de maio de 1971, o Decreto-Lei nº
1.383, de 26 de dezembro de 1974, a Lei nº 9.427,
de 26 de dezembro de 1996, a Lei nº 10.438, de 26
de abril de 2002, a Lei nº 10.848, de 15 de março
de 2004, a Lei nº 12.111, de 9 de dezembro de
2009, e a Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013,
transfere para a União as ações de titularidade da
Comissão
Nacional
de
Energia
Nuclear
representativas do capital social das Indústrias
Nucleares do Brasil S.A. e da Nuclebrás
Equipamentos Pesados S.A e dá outras
providências.

EMENDA N.

Dê-se ao caput do art. 5º-B da Lei nº 9.991, de 24 de
julho de 2000, e aos seus parágrafos 1º e 2º, constantes do art. 1º da Medida
Provisória nº 998, de 2020, a seguinte redação, e acrescente-se também o
parágrafo 3º ao art. 5º-B da Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000:
“Art. 5º-B Os recursos de que tratam o inciso II do caput do art. 4º e a alínea
“a” do inciso I do caput do art. 5º, não compromissados com projetos
contratados ou em contratação ou em análise nas Chamadas Públicas de
Projeto em andamento, deverão ser destinados à CDE em favor da
modicidade tarifária entre 01 de janeiro de 2021 e 31 de dezembro de 2023.
§ 1º A aplicação dos recursos de que tratam o caput em projetos de pesquisa
e desenvolvimento e eficiência energética, e o § 3º do art. 4º deverá ser
obrigatoriamente de oitenta por cento do valor total disponível, sob pena de
multa a ser definida pela ANEEL, cujos valores serão revertidos para a CDE.
§ 2º Os recursos de que tratam o inciso II do caput do art. 4º e a alínea “a”, do
inciso I do caput do art. 5º, não compromissados com projetos contratados ou
em contratação ou em análise nas Chamadas Públicas de Projeto em
andamento até 31 de dezembro 2020 serão destinados à CDE em favor da
modicidade tarifária, conforme regulamento da Aneel.”
§ 3º Entende-se como compromissados os recursos previstos em Chamadas
Públicas de Projeto já divulgadas pelas concessionárias e ainda não
contratados, projetos carregados no duto ANEEL, projetos em fase de
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contratação, projetos prospectados pelas concessionárias e projetos
contratados não iniciados.” (NR).

JUSTIFICATIVA
Inicialmente, entendemos ser fundamental, em
primeiro lugar, a determinação de um prazo de transição, de 1º de setembro de
2020 para 1º de janeiro de 2021, para que os agentes do setor realizem as
ações decorrentes do planejamento para o ano corrente, o qual foi seriamente
prejudicado em decorrência das restrições e desdobramentos ocasionados
pela pandemia do COVID-19.
Com efeito, há muitos processos em estado bem
avançado de qualificação de projetos que não podem ser lesados, como, por
exemplo, os projetos pré-aprovados dentro da Chamada Estratégica de
Mobilidade Elétrica da ANEEL, Chamadas Públicas das Distribuidoras de
Energia para seleção de projetos de Eficiência Energética e até mesmo a
proposição de Projetos Prioritários pela ANEEL em curso (Chamada de
Projetos de Eficiência Energética Prioritário no 3/2020), por conta disso, a
motivação de abrir um espaço temporal de transição.
Ademais destaca-se que os projetos dessa natureza
de contratação (PEE e P&D), seguem os mesmos ritos e procedimentos dos
demais contratos de fornecimento ou convênio internamente nas Distribuidoras.
Com isso, o lapso temporal para efetivação de contratos demanda que haja um
tempo maior para sua conclusão. É importante que projetos e processos em
andamento, mesmo que não contratados, sejam mantidos a fim de que se
mantenha a segurança jurídica, previsibilidade e garantir a continuidade dos
trabalhos que vêm sendo realizados por toda a cadeia de serviços de eficiência
energética, evitando dessa forma o desemprego de mais de 1,2 milhão de
pessoas.
No que tange à redução no prazo de transferência
dos recursos para a CDE de 2025 para 2023 tem como base reduzir os efeitos
negativos da retirada dos recursos para os projetos de Eficiência Energética e
Pesquisa e Desenvolvimento para o país.
O entendimento e a compreensão do quanto acima
exposto, igualmente se coaduna com a motivação de alteração do parágrafo 2º
do art. 5º-B, no sentido de ser fundamental a determinação de um prazo de
transição para que os agentes do setor finalizem os processos já
compromissados e concluam os certames licitatórios em andamento.
Por seu turno, entendemos, para efeito da proposta
de alteração do §1º do Art. 5º-B, a necessidade de desenvolvimento de
dispositivos legais que visem a desoneração das tarifas de energia neste
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momento ímpar. Porém, para alavancar a competitividade da indústria
nacional, assegurar a modernização em curso no setor elétrico nacional e
cumprir com as metas para redução de emissão de CO2 é fundamental a
manutenção dos investimentos previstos nos Programas de Eficiência
Energética e Pesquisa e Desenvolvimento, aperfeiçoando assim seus
dispositivos e potencializando as oportunidades sustentáveis de ganhos
energéticos.
Levando-se em consideração que as ações de
eficiência energética trazem benefícios sustentáveis e de longo prazo aos
consumidores em geral, a intensificação de ações dessa monta trazem
diversos resultados positivos para a cadeia de materiais, equipamentos e
serviços.
No que tange a projetos de Eficiência Energética, as
análises de viabilidade econômica de projetos de eficiência energética, no
âmbito do PEE, consistem em saber se o benefício auferido é maior do que
aquele que haveria se o recurso tivesse sido empregado na expansão do
sistema elétrico. Considera-se que o benefício apurado com a valoração da
energia e da demanda reduzidas ao custo unitário marginal de expansão do
sistema deve ser, no mínimo, 25% maior que o custo do projeto. Ressalta-se
que uma Relação Custo-Benefício média dos projetos aprovados é de 0,6,
representando um benefício 67% maior do que o custo do projeto. Do ponto de
vista financeiro, as ações de eficiência reduzem os custos de geração de
energia e, portanto, postergam a necessidade de reajustes tarifários
devido à inclusão de novas usinas de geração de energia, o que vai ao
encontro do objetivo da MP, em busca da modicidade tarifária.
Ainda, do ponto de vista ambiental, a eficiência
energética é indispensável para o atingimento das metas climáticas
globais e o compromisso firmado pelo Brasil com o Acordo de Paris, em
reduzir o consumo de energia em 10% , até 2030.
Pelas razões acima expostas, solicitamos o apoio
dos nobres Pares, para a aprovação da presente Emenda, para que possamos
ter uma continuidade nos investimento de recursos hoje já praticados em
projetos que beneficiam diretamente os consumidores, com uma maior
eficiência de hospitais, prédios públicos, creches, escolas, entre outros.
Sala das Comissões, 04 de setembro de 2020.

Deputado Dr. Agripino Magalhães
(PROS/CE).
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MPV 998
00153

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado Edio Lopes PL/RR

Medida Provisória 998/2020

Emenda Aditiva

Acrescenta-se o Parágrafo 3º ao Artigo 5º -B da Medida Provisória nº 998/2020:

§ 3º - A partir de 1º de janeiro de 2024 encerra-se o período de contingenciamento do
percentual de 20% proveniente dos Programas de Eficiência Energética e Pesquisa e
Desenvolvimento destinado à CDE, retornando à aplicação integral dos artigos 2º, 3º e
4º desta Lei, permanecendo inalterados até 31 de dezembro de 2030.

JUSTIFICATIVA

A inclusão deste parágrafo visa compensar as perdas de recursos dos
Programas de Eficiência Energética e Pesquisa e Desenvolvimento transferidos para a
CDE no período de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2023, incluindo os
montantes acumulados não investidos pelas concessionárias.
Essa medida garante que os recursos sejam utilizados em ações que
contribuem para a competividade e desenvolvimento tecnológico e econômico da
cadeia produtiva nacional, garantindo a manutenção e crescimento dos pontos
trabalho, contribuindo para a modicidade tarifária. Ademais, retoma o alinhamento do
país às melhores práticas internacionais de sustentabilidade, contribuindo para o
cumprimento do Acordo de Paris e dos objetivos de sustentabilidade da ONU.

Brasília,

de 2020

Deputado Edio Lopes PL/RR
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MPV 998
00154

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado Edio Lopes PL/RR

Medida Provisória 998/2020

Emenda Modificativa

Dê-se ao Art. 5º B a seguinte redação:
“Art. 5º-B Os recursos de que tratam o inciso II do caput do art. 4º e a alínea “a” do inciso I do
caput do art. 5º, não compromissados com projetos contratados ou em contratação ou em
análise nas Chamadas Públicas de Projeto em andamento, deverão ser destinados à CDE em
favor da modicidade tarifária entre 01 de janeiro de 2021 e 31 de dezembro de 2023.

JUSTIFICATIVA

Entendemos que é fundamental a determinação de um prazo de
transição, de 1º de setembro de 2020 para 1º de janeiro de 2021, para que os agentes
do setor realizem as ações decorrentes do planejamento para o ano corrente, o qual
foi seriamente prejudicado em decorrência das restrições e desdobramentos
ocasionados pela pandemia do COVID-19. Existem muitos processos em estado bem
avançado de qualificação de projetos que não podem ser lesados, como, por exemplo,
os projetos pré-aprovados dentro da Chamada Estratégica de Mobilidade Elétrica da
ANEEL, Chamadas Públicas das Distribuidoras de Energia para seleção de projetos de
Eficiência Energética e até mesmo a proposição de Projetos Prioritários pela ANEEL em
curso (Chamada de Projetos de Eficiência Energética Prioritário n o 3/2020), por conta
disso, a motivação de abrir um espaço temporal de transição. Ademais destaca -se que
os projetos dessa natureza de contratação (PEE e P&D), seguem os mesmos ritos e
procedimentos dos demais contratos de fornecimento ou convênio internamente nas
Distribuidoras. Com isso, o lapso temporal para efetivação de contratos demanda que
haja um tempo maior para sua conclusão. É importante que projetos e processos em
andamento, mesmo que não contratados, sejam mantidos a fim de que se mantenha a
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segurança jurídica, previsibilidade e garantir a continuidade dos trabalhos que vêm
sendo realizados por toda a cadeia de serviços de eficiência energética, evitando dessa
forma o desemprego de mais de 1,2 milhão de pessoas.
No que tange à redução no prazo de transferência dos recursos para a
CDE de 2025 para 2023 tem como base reduzir os efeitos negativos da retirada dos
recursos para os projetos de Eficiência Energética e Pesquisa e Desenvolvimento para
o país.

Brasília,

de 2020

Deputado Edio Lopes PL/RR
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MPV 998
00155

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado Edio Lopes PL/RR

Medida Provisória 998/2020

Emenda Modificativa

Dê-se ao § 1º A do Art. 5 º -B a seguinte redação:
§ 1º A aplicação dos recursos de que tratam o caput em projetos de pesquisa e
desenvolvimento e eficiência energética, e o § 3º do art. 4º deverá ser
obrigatoriamente de oitenta por cento do valor total disponível, sob pena de multa a
ser definida pela ANEEL, cujos valores serão revertidos para a CDE.

JUSTIFICATIVA

Entendemos a necessidade de desenvolvimento de dispositivos legais
que visem a desoneração das tarifas de energia neste momento ímpar. Porém, para
alavancar a competitividade da indústria nacional, assegurar a modernização em curso
no setor elétrico nacional e cumprir com as metas para redução de emissão de CO 2 é
fundamental a manutenção dos investimentos previstos nos Programas de Eficiência
Energética e Pesquisa e Desenvolvimento, aperfeiçoando assim seus dispositivos e
potencializando as oportunidades sustentáveis de ganhos energéticos.
Levando-se em consideração que as ações de eficiência energética
trazem benefícios sustentáveis e de longo prazo aos consumidores em geral, a
intensificação de ações dessa monta trazem diversos resultados positivos para a cadeia
de materiais, equipamentos e serviços.
No que tange a projetos de Eficiência Energética, as análises de
viabilidade econômica de projetos de eficiência energética, no âmbito do PEE,
consistem em saber se o benefício auferido é maior do que aquele que haveria se o
recurso tivesse sido empregado na expansão do sistema elétrico. Considera-se que o
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benefício apurado com a valoração da energia e da demanda reduzidas ao custo
unitário marginal de expansão do sistema deve ser, no mínimo, 25% maior que o custo
do projeto. Ressalta-se que uma Relação Custo-Benefício média dos projetos
aprovados é de 0,6, representando um benefício 67% maior do que o custo do projeto.
Do ponto de vista financeiro, as ações de eficiência reduzem os custos de geração de
energia e, portanto, postergam a necessidade de reajustes tarifários devido à inclusão
de novas usinas de geração de energia, o que vai ao encontro do objetivo da MP, em
busca da modicidade tarifária.
Ainda, do ponto de vista ambiental, a eficiência energética é
indispensável para o atingimento das metas climáticas globais e o compromisso
firmado pelo Brasil com o Acordo de Paris, em reduzir o consumo de energia em 10%,
até 2030.

Brasília,

de 2020

Deputado Edio Lopes PL/RR
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MPV 998
00156

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado Edio Lopes PL/RR

Medida Provisória 998/2020

Emenda Modificativa

Dê-se ao § 2º do Art. 5 º -B a seguinte redação:
§ 2º Os recursos de que tratam o inciso II do caput do art. 4º e a alínea “a”, do inciso I
do caput do art. 5º, não compromissados com projetos contratados ou em
contratação ou em análise nas Chamadas Públicas de Projeto em andamento até 31
de dezembro 2020 serão destinados à CDE em favor da modicidade tarifária, conforme
regulamento da Aneel.” (NR).

JUSTIFICATIVA

Assim como no “Art. 5º-B, entendemos que é fundamental a
determinação de um prazo de transição para que os agentes do setor finalizem os
processos já compromissados e concluam os certames licitatórios em andamento

Brasília,

de 2020

Deputado Edio Lopes PL/RR
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MPV 998
00157

COMISSÃO MISTA DESTINADA A APRECIAR A MEDIDA
PROVISÓRIA Nº 998, DE 2020
Altera a Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro
de 1993, para retirar restrições a
arrendamento de imóvel rural por
estrangeiro e empresas com sede no
país controladas por estrangeiro.

EMENDA ADITIVA Nº
Inclua-se, onde couber, o seguinte artigo na Medida Provisória nº 998, de 1º de
setembro de 2020:
Art. XX. O § 1º do art. 23 da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, passa a
vigorar com as seguintes alterações:
“Art 23 .........................................................................................................
....................................................................................................................
”§ 1º Aplicam-se ao arrendamento todos os limites, restrições e condições
aplicáveis à aquisição de imóveis rurais por estrangeiro, constantes da lei
referida no caput deste artigo, exceto quando se tratar de arrendamento
para a exploração de empreendimentos de geração de energia elétrica a
partir de fontes renováveis por empresas com sede no país controladas
por pessoas estrangeiras físicas ou jurídicas.”

JUSTIFICAÇÃO
Atualmente, parte relevante de geração de energia elétrica renovável no Brasil é
viabilizada por empresas com sede no Brasil com controladores estrangeiros.
Isso se deve ao reconhecido e notório potencial de energia renovável do país.
Como é sabido, a viabilização desses empreendimentos pressupõe a utilização
de extensas áreas de imóveis rurais em suas atividades de geração de energia.
No entanto, os investimentos poderiam ser ainda maiores, resultando em
benefícios à sociedade, a partir da geração de emprego e renda e de uma matriz
elétrica ainda mais limpa.
Para permitir novos investimentos de forma mais segura, há que se superar um
entrave injustificado para o desenvolvimento e implantação de empreendimentos
de geração de energia renovável por empresas com sede no Brasil controladas
por pessoas estrangeiras físicas ou jurídicas. Esse entrave tem gerado
insegurança jurídica tanto aos empreendedores quanto aos proprietários dos
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imóveis.
A Lei nº 5.709/1971 estabelece restrições à aquisição de imóvel rural por
pessoas estrangeiras, físicas ou jurídicas, relacionadas ao limite da área e à
oitiva prévia de órgãos públicos. O art. 23, §1º, da Lei nº 8.629/1993, por sua
vez, estende tais restrições ao arrendamento.
Desde 2010, quando foi aprovado o Parecer da Advocacia-Geral da União LA01/2010, essas restrições passaram a ser estendidas a empresas com sede no
Brasil, mas controladas por capital estrangeiro, em relação à aquisição e ao
arrendamento de imóveis rurais, o que inclui a exploração de empreendimentos
de geração de energia renovável.
Tais restrições aumentam os custos, os riscos, a burocracia e a insegurança
para a posse desses imóveis por empresas controladas por estrangeiros, pois
tais sociedades se utilizam de instrumentos jurídicos alternativos, por vezes mais
onerosos e suscetíveis a questionamentos legais.
Não há qualquer justificativa para que empresas com sede no país controladas
por estrangeiros tenham burocracia adicional em relação a empresas
controladas por capital nacional para legitimar a posse de terras para exploração
de seus empreendimentos de geração de energia renovável. Esses
empreendimentos estão sujeitos à regulação da ANEEL e não trazem riscos à
soberania nacional.
Nesse sentido, a Emenda pretende alterar o art. 23, §1º, da Lei 8.629/1993, a
fim de excepcionar a aplicação dessas restrições para a hipótese de
arrendamento de imóvel rural para fins de exploração de empreendimentos de
geração de energia a partir de fontes renováveis.
Trata-se de medida que vai no sentido da redução de custos, de burocracia, da
atração de novos investimentos e da busca por isonomia entre os competidores
para o desenvolvimento de um mercado de energia elétrica competitivo.

Sala da Comissão, em

de

de 2020

Deputado KIM KATAGUIRI
DEM/SP
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MPV 998
00158

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998, de 2020.
EMENDA Nº ________
(Do Sr. Danilo Forte)
Altera a Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, a Lei nº
5.655, de 20 de maio de 1971, o Decreto-Lei nº 1.383, de
26 de dezembro de 1974, a Lei nº 9.427, de 26 de
dezembro de 1996, a Lei nº 10.438, de 26 de abril de
2002, a Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, a Lei nº
12.111, de 9 de dezembro de 2009, e a Lei nº 12.783, de
11 de janeiro de 2013, transfere para a União as ações de
titularidade da Comissão Nacional de Energia Nuclear
representativas do capital social das Indústrias Nucleares
do Brasil S.A. e da Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A e
dá outras providências.

Inclua-se, no Projeto de Lei de Conversão em referência, a seguinte
alteração à Medida Provisória 998/2020:
Art. 4º A Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
"Art. 26. .........................................................................................................
.......................................................................................................................
§ 5º-A. A partir de 1º de janeiro de 2023, o consumidor ou conjunto de
consumidores reunidos por comunhão de interesses de fato ou de direito,
cuja carga seja maior ou igual a 500 kW (quinhentos quilowatts), poderão
optar pela compra de energia elétrica de qualquer concessionário,
permissionário ou autorizado de energia elétrica do Sistema Interligado
Nacional. " (NR)

Justificativa

Como é de conhecimento público, o Ministério de Minas e Energia, por
intermédio de vários instrumentos normativos, vem implementando, gradualmente, a
abertura do mercado de energia elétrica no Brasil. A Portaria MME nº 465, de 2019, com
fundamento do art. 15, §3º, da Lei nº 9.074/1995, por exemplo, estabeleceu vários
marcos temporais para que os consumidores, em função de suas cargas, possam acessar
o mercado livre de energia de maneira mais ampla uma vez que poderão optar pela
compra de energia elétrica de qualquer concessionário, permissionário ou autorizado de
energia elétrica do Sistema Interligado Nacional.
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As próprias Casas do Congresso Nacional, em diversos projetos que
tramitam na Câmara e no Senado também propõem dispositivos que estão em
consonância com esse movimento do Governo Federal.
Apesar do reconhecido mérito da abertura de mercado prevista na referida
Portaria nº 465/2019, percebemos que os chamados Consumidores Especiais, cuja
definição legal pode ser extraída do §5º do art. 26 da Lei nº 9.427, de 1996, sofrerão
uma discriminação em relação aos demais consumidores. Senão vejamos.
O §5º do art. 1º da Portaria nº 514, de 2018, modificado pela Portaria
465/2019, como pode ser visto abaixo, estabeleceu que, a partir de 1º de janeiro de
2023, todos os consumidores com carga igual ou superior a 500 kW poderão se tornar
livres, o que lhes permitirá escolher livremente seu supridor de energia elétrica.
“§ 5º A partir de 1º de janeiro de 2023, os consumidores com carga igual ou
superior a 500 kW, atendidos em qualquer tensão, poderão optar pela compra de
energia elétrica a qualquer concessionário, permissionário ou autorizado de
energia elétrica do Sistema Interligado Nacional.”

Por outro lado, o referido §5º do art. 26 da Lei 9.427/1996, hoje já permite
que o consumidor ou conjunto de consumidores reunidos por comunhão de interesses
de fato ou de direito, cuja carga seja maior ou igual a 500 kW (quinhentos quilowatts)
possam comprar energia elétrica livremente de qualquer um dos fornecedores previstos
no referido §5º, como pode ser visto a seguir:
“§ 5º Os aproveitamentos referidos nos incisos I e VI do caput deste artigo, os
empreendimentos com potência igual ou inferior a 5.000 kW (cinco mil
quilowatts) e aqueles com base em fontes solar, eólica e biomassa cuja potência
injetada nos sistemas de transmissão ou distribuição seja menor ou igual a 50.000
kW (cinquenta mil quilowatts) poderão comercializar energia elétrica com
consumidor ou conjunto de consumidores reunidos por comunhão de interesses
de fato ou de direito, cuja carga seja maior ou igual a 500 kW (quinhentos
quilowatts), observados os prazos de carência constantes do art. 15 da Lei
no 9.074, de 7 de julho de 1995, conforme regulamentação da Aneel, podendo o
fornecimento ser complementado por empreendimentos de geração associados
às fontes aqui referidas, visando à garantia de suas disponibilidades energéticas,
mas limitado a 49% (quarenta e nove por cento) da energia média que
produzirem, sem prejuízo do previsto nos §§ 1o e 2o deste artigo.”

Assim sendo, para que todos os consumidores com cargas superiores a
500kW possam, sejam os hoje já livres consumidores especiais, bem como todos os
demais, possam, de forma isonômica e a partir de 1º de janeiro de 2023, acessar todas
as fontes de geração do mercado livre, seja ela incentivada ou convencional, é que
sugerimos a aprovação dessa emenda.
Sala das Sessões em

de setembro de 2020

Deputado Danilo Forte
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998, de 2020.

EMENDA Nº_______

(Do Sr. Danilo Forte)

Altera a Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, a Lei nº
5.655, de 20 de maio de 1971, o Decreto-Lei nº 1.383, de
26 de dezembro de 1974, a Lei nº 9.427, de 26 de
dezembro de 1996, a Lei nº 10.438, de 26 de abril de
2002, a Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, a Lei nº
12.111, de 9 de dezembro de 2009, e a Lei nº 12.783, de
11 de janeiro de 2013, transfere para a União as ações de
titularidade da Comissão Nacional de Energia Nuclear
representativas do capital social das Indústrias Nucleares
do Brasil S.A. e da Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A e
dá outras providências.

Inclua-se, no Projeto de Lei de Conversão em referência, a seguinte alteração à Medida
Provisória 998/2020:

Art. 4º A Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
"Art. 26. .........................................................................................................
.......................................................................................................................
§ 1º-C Os percentuais de redução de que tratam os § 1º, § 1º-A e § 1º-B
serão aplicados:
I - aos empreendimentos que solicitarem a outorga, conforme regulamento
da Aneel, no prazo de até dezoito meses, contado de 1º de setembro de
2020 e que iniciarem a operação de todas as suas unidades geradoras no
prazo de até quarenta e oito meses, contado da data da outorga; e
II - ao montante acrescido de capacidade instalada, caso a solicitação de
alteração da outorga que resulte em aumento na capacidade instalada do
empreendimento seja realizada no prazo de até dezoito meses, contado de
1º de setembro de 2020, e a operação de todas as unidades geradoras
associadas à solicitação seja iniciada no prazo de até quarenta e oito
meses, contado da data de publicação do ato que autorizar a alteração da
outorga.
§ 1º-D Os percentuais de redução de que tratam os § 1º, §1º-A e § 1º-B
não serão aplicados aos empreendimentos após o fim do prazo das suas
outorgas ou na hipótese de prorrogação de suas outorgas.
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§ 1º-E O Poder Executivo federal definirá mecanismos para a consideração
dos benefícios ambientais relacionados à baixa emissão de gases
causadores do efeito estufa, em consonância com mecanismos para a
garantia da segurança do suprimento e da competitividade, no prazo de
vinte e quatro meses, contado de 1º de setembro de 2020.
§ 1º-F Os mecanismos de que trata o § 1º-E não disporão sobre os
empreendimentos de que tratam os § 1º, § 1º-A, § 1º-B e § 1º-C.
§ 1º-G Os mecanismos de que trata o § 1º-E deverão prever a integração
desses mecanismos a outros setores da economia brasileira, observada a
articulação dos Ministérios envolvidos.
" (NR)
Justificativa

O presente dispositivo tem como objetivo principal retirar das fontes
renováveis (Eólica, solar, PCHs, etc.) os incentivos de desconto nas tarifas de
transmissão e distribuição (TUST/TUSD). Não obstante, cria, corretamente, um período
de transição de 12 meses, durante o qual os empreendedores que solicitarem outorga
dos seus projetos em desenvolvimento ainda farão jus a tais incentivos.
Não obstante o mérito da proposta, acreditamos que o texto não
resguarda os empreendimentos que já estão sendo desenvolvidos no modelo atual de
regulação, bem como prejudicará aqueles empreendimentos que participarem dos
leilões regulados do próximo ano, deixando-os de fora dos benefícios e, em
consequência, encarecendo o preço da energia para os consumidores regulados.
É preciso ter em mente também que, até que se possa solicitar uma
outorga de geração de energia elétrica, muitos processos devem ser concluídos, muitos
deles dependentes de órgãos do Poder Público, como ANEEL e IBAMA na esfera federal,
ou órgãos ambientais estaduais. Somente após análise desses órgãos é que o
empreendedor conseguirá submeter seu pedido de outorga.
Como sabemos, estes órgãos, especialmente os Estaduais e a ANEEL, vêm
sofrendo com a falta de pessoal e, em função disso, a análise desses projetos têm se
alongado demasiadamente, o que nos leva à certeza de que a maioria dos
empreendimentos que atualmente estão em desenvolvimento não conseguirão chegar
à tempo ao pedido de outorga no prazo estipulado pela MP.
Tendo isso em vista, sugerimos que o prazo de transição seja modificado
para 18 meses, o que, se não atingir a todos os projetos atualmente em
desenvolvimento, atingirá um conjunto maior de projetos renováveis e certamente
alcançará aqueles que participarem dos leilões regulados de 2021, o que contribuirá em
muito para a redução das tarifas dos consumidores cativos.
Além da extensão do prazo, também estamos propondo que a obrigação
do Governo Federal de estabelecimento de diretrizes para a implementação de
mecanismos ambientais seja transformada em uma obrigação de implementação desses
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mecanismos. E propomos isso porque esse assunto demanda uma ação mais afirmativa,
que realmente venha a implantar mecanismos que contribuam para a diminuição da
nossa pegada de carbono e para os objetivos ambientais do Brasil e do mundo. Como
essa obrigação é mais complexa, sugerimos o aumento do prazo de cumprimento da
obrigação de 12 para 24 meses.
Sala das Sessões em

de setembro 2020

Deputado Danilo Forte
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Proposição

04/09/2020

Medida Provisória nº 998/2020
Autor

Nº do prontuário

Dep. Marcelo Ramos
1.

Supressiva

Página

2.

Substitutiva

Artigo

3.

Modificativa

4. X Aditiva

Parágrafo

Inciso

5.

Substitutivo global

Alínea

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Acrescente-se, onde couber, a seguinte redação:
Art. XX Cria o Marco Regulatório do Prosumidor (GD 2.0).
§ 1º Considera-se Prosumidor de energia elétrica o consumidor que tenha registro na ANEEL
ou na distribuidora de energia elétrica de sua localidade para produzir energia elétrica por sua
conta e risco.
§ 2º O Prosumidor de energia elétrica poderá ser qualificado como: a) Local: quando a fonte
geradora estiver eletricamente junto a carga; e b) Remoto: quando a fonte geradora estiver
eletricamente separada da carga, independentemente do nível de tensão e da concessionária de
distribuição.
§ 3º O Prosumidor de energia elétrica terá a geração excedente e ou insuficiente para atender
sua carga valorada pelo Preço de Liquidação de Diferenças (PLD) do Mercado de Curto Prazo
de Energia, conforme estabelecido pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica
(CCEE) e, no caso da qualificação Remoto, será também responsável por diferenças de preços
entre o local de produção e o local de consumo.
§ 4º O Prosumidor de energia elétrica com demanda contratada inferior a 75 kVA será
representado na CCEE, conforme sua escolha, por comercializador varejista, pela
distribuidora local ou pelo supridor de última instância.
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§ 5º O comercializador varejista ou o supridor de última instância poderão oferecer opções
contratuais objetivando mitigar ou neutralizar os efeitos da exposição ao PLD nas situações de
excedente ou de insuficiência de produção de energia do Prosumidor.
§ 6º É assegurado ao Prosumidor de energia elétrica o direito de acesso às redes de
distribuição de energia elétrica, mediante os seguintes pagamentos: a) Para o Prosumidor
local: das tarifas de uso do sistema de distribuição e dos encargos setoriais aplicados ao
segmento de consumo; e b) Para o Prosumidor remoto: das tarifas de uso do sistema de
distribuição e dos encargos setoriais aplicados ao segmento de consumo, bem como das tarifas
de uso do sistema de distribuição aplicadas às respectivas unidades geradoras;
XX Art. 2º Cria o Programa Energia Renovável Social, destinado a investimentos na
instalação de sistema fotovoltaicos e de outras fontes renováveis aos consumidores de menor
renda, conforme classificação da distribuidora de energia elétrica.
§ 1º Os recursos financeiros deste Programa serão oriundos do Programa de Eficiência
Energética e da parcela de Outras Receitas das atividades exercidas pelas distribuidoras
convertida para a modicidade tarifária nos processos tarifários revisionais.
§ 2º Caso o consumidor seja agraciado pela Tarifa Social de Energia Elétrica será sua opção
participar do programa de que trata o caput, desde que concorde em declinar do primeiro
benefício.
§ 3º O consumidor participante do programa de que trata o caput será faturado pela
distribuidora de energia elétrica pela regra da alínea (a) do § 6º e terá o excedente ou
insuficiência de geração valorados por produto regulado pela Aneel, oferecido pelo supridor
de última instância.
§ 4º A distribuidora de energia elétrica interessada em participar do programa de que trata o
caput deverá apresentar plano de trabalho ao MME contendo, no mínimo, o investimento
plurianual, as metas de instalações dos sistemas, as justificativas para classificação do rol de
beneficiados, bem como a redução do volume anual do subsídio da TSEE, conforme opção de
que trata o §2º .
§ 5º A distribuidora de energia elétrica interessada em participar do Programa de que trata o
caput promoverá chamadas públicas para credenciamento de empresas especializadas e,
posteriormente, chamadas concorrenciais para contratação de serviços objetivando a
implementação das instalações dos sistemas fotovoltaicos ou de outras fontes renováveis,
tanto na modalidade local, quanto na remota.
§ 6º Caberá a ANEEL adaptar as normas pertinentes, no que couber, para viabilizar a
formação dos recursos estabelecidos no § 1º e realizar o acompanhamento físico e contábil do
Programa de que trata o caput.
Art XXº Durante a vigência do Sistema de Compensação de Energia Elétrica a diferença entre
a forma de faturamento estabelecida no § 6º do Artigo 1º e o custo de disponibilidade terá o
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seguinte tratamento.
§ 1º Os recursos financeiros necessários serão oriundos do inciso VI do art. 13 da Lei 10.438,
de 26 de abril de 2002.
§ 2º Caberá a Aneel calcular os recursos financeiros de que trata o caput coerentemente com
as regras aplicadas para o inciso VII do Art. 13º da Lei 10.438/02.
§ 3º Caberá a Câmera de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE a operacionalização do
recebimento e da destinação dos recursos de que trata o caput.
Art. 4º Fica revogado o Sistema de Compensação de Energia Elétrica observando-se a
seguinte regra de transição: (i) a partir de 2023, inclusive, para os novos Prosumidores; (ii) a
partir de 2025, inclusive, para Prosumidores conectados desde janeiro de 2020; e (iii) a partir
de 2030 para todos os Prosumidores.
Art. XX Este Marco Regulatório do Prosumidor entra em vigor na data de sua publicação.
Justificativa
O objetivo desta emenda é construir um ordenamento para o desenvolvimento sustentável da
micro e minigeração distribuída no Brasil coerentemente com as modernas diretrizes do
Parlamento Europeu e alinhado ao recente Decreto Lei de Portugal, ou seja, convergente com
exitosas experiência internacionais na racionalidade das políticas de incentivo às fontes
alternativas.
Ademais, essa emendaPL está aderente com a modernização do setor elétrico brasileiro – PLS
232/16 – que versa sobre a retomada da abertura do mercado objetivando maior protagonismo
dos consumidores nas suas escolhas de aquisição de energia elétrica e o reconhecimento da
“missão cumprida” da política de subsídios às fontes renováveis, haja vista sua nítida e
inconteste competitividade.
Neste contexto, a proposição do Marco Regulatório do Prosumidor (GD 2.0), além do exposto
acima, considera que:
· Apesar da política pública mais eficaz para a ampliação da matriz energética limpa ser aquela
obtida pelos leilões públicos de aquisição de energia das fontes renováveis é necessário
estabelecer uma legislação sustentável para viabilizar o desejo dos usuários em autoproduzir
sua energia sem que isso signifique incentivos desproporcionais que, ao cabo, impactarão as
tarifas de energia elétrica dos demais consumidores, especialmente os de menor renda;
· Os estudos técnicos e econômicos atestam queda superior a 75% dos custos das placas
fotovoltaicas nos últimos 7 anos e, ainda, apontam para uma redução de 30% nos próximos
anos e, por isso, viabiliza o processo de redução dos subsídios implícitos operados pela
Resolução 482/12 da ANEEL;
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· É necessário a manutenção de subsídios a quem, de fato, necessita e mesmo assim com sinal
de eficiência, por isso propõe a criação Programa Energia Renovável Social para consumidores
de baixa renda. Esse programa aplicará recursos de eficiência energética e da alocação dos
recursos de modicidade tarifária e poderá, ainda, reduzir os subsídios de consumo aplicado na
Tarifa Social de Energia Elétrica e arcada pela CDE; e
· Também é necessário estabelecer a data para o término dos subsídios e a origem dos
respectivos recursos financeiros coerentemente com as ações de incentivo a descarbonização de
nossa matriz energética e não onerando, ainda mais, as tarifas de fornecimento de energia
elétrica dos demais consumidores. Em face do exposto, contamos com o apoio dos ilustres
pares para a aprovação da presente proposição.
Sala de sessões,
Dep. Marcelo Ramos
PL/AM
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Medida provisória nº 998, de 1º de setembro de 2020

Altera a Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, a Lei nº 5.655, de 20 de maio de 1971, o DecretoLei nº 1.383, de 26 de dezembro de 1974, a Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, a Lei nº
10.438, de 26 de abril de 2002, a Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, a Lei nº 12.111, de 9
de dezembro de 2009, e a Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013, transfere para a União as
ações de titularidade da Comissão Nacional de Energia Nuclear representativas do capital
social das Indústrias Nucleares do Brasil S.A. e da Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A e dá
outras providências.

EMENDA ADITIVA

Altera-se na Medida Provisória nº 998, de 2020, a seguinte redação:

Art. 6º A Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 2º ................................................................................
§ 20. Para atendimento ao disposto no caput, poderá ser instituído mecanismo competitivo de
descontratação ou redução, total ou parcial, da energia elétrica contratada proveniente dos
CCEAR, CCVE e Contratos Bilaterais Regulados oriundos dos Sistemas Isolados das
distribuidoras recém licitadas, conforme regulamento do Poder Executivo federal.
§ 21. Ao participar do mecanismo previsto no § 20, o montante de energia a partir da data
efetiva de descontratação ou redução (autorização MME/ANEEL ou ato do poder executivo
federal) não fará jus aos percentuais de redução estipulados pela Aneel e aplicados às tarifas
de uso dos sistemas elétricos de transmissão e de distribuição, incidentes no consumo de
energia elétrica, previstos nos § 1º, § 1º-A e § 1º-B do art. 26 da Lei nº 9.427, de 1996." (NR)

JUSTIFICATIVA

As concessões recém licitadas nos termos do art. 8 da Lei 12.783 devem atingir a
sustentabilidade da prestação do serviço público na sua área de concessão, que dependem da
realização de investimentos para melhorar a qualidade do serviço prestado aos consumidores,
em especial sob a ótica da modicidade tarifária.

Ocorre o Estado do Amazonas possui a terceira maior tarifa do país, muito em função dos
elevados custos de compra de energia devido, em grande parte, aos contratos oriundos de
Sistema Isolados após o processo de desverticalização que possuem um custo maior que o
preço médio praticado pelos CCEAR.
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Abaixo, apresentamos o gráfico da participação de cada modalidade de contrato, no custo
total:

Custo Total
PIES INTERIOR
21%

CCEAR-C (BOA VISTA)Geração Própria e
Combustível
0%
7%
BK ENERGIA
0%

ELETROACRE
0%
Proinfa
1%
CCVE - CAPITAL
40%

Contratos
Quantidade
6%
Contratos
Disponibilidade
21%

CCGF - Garantia
Física
2%

CCEN - Eletronuclear
Angra I e II
1%

CCVE - INTERIOR
1%

Destacamos acima o custo dos Contratos de Compra e Venda de Energia – CCVE da Capital.
São contratos oriundos do sistema isolado após a realização do processo de desverticalização,
como citado anteriormente, os quais tem participação de 40% do total do custo da energia
comprada.

Outros importantes destaques, são os custos com contratos de disponibilidade, que
correspondem a 21% do total, bem como os custos com os contratos com Produtores
Independentes do Interior, que compõem 21% do custo total.

Por outro lado, no gráfico a seguir, nota-se que não há proporcionalidade entre o custo de
energia comprada e a quantidade de energia gerada pelos fornecedores, pois embora o maior
custo seja dos CCVEs da capital, conforme gráfico anterior, percebe-se que em termos de
geração, esses contratos são responsáveis por 26% da energia injetada total, e os contratos
por disponibilidade são responsáveis por 38% de toda energia injetada. Ou seja, os contratos
com um custo menor contribuem mais para a energia injetada da Amazonas Energia que os
contratos mais caros.
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Energia Total (MWh)
CCEAR-C (BOA VISTA);
0%
PIES INTERIOR; 7%

Geração Própria e
Combustível; 4%

ELETROACRE; 0%
BK ENERGIA; 0%
Proinfa; 1%
Contratos Quantidade;
14%

CCVE - CAPITAL; 26%

CCVE - INTERIOR; 0%

Contratos
Disponibilidade; 38%

CCGF - Garantia Física;
8%

Outro ponto diz respeito à contribuição dos CCVES à sobrecontratação da Amazonas Energia. A
previsão de sobrecontratação da Amazonas Energia para o período 2020-2024 é de 500 MWm.
A título de comparação, o montante correspondente aos CCVEs da Amazonas Energia no
mesmo período correspondem a %&% MWm, ou seja, os contratos mais caros equivalem à
sobrecontratação da empresa, e a possibilidade de sua redução teria impacto positivo nas
tarifas.

Diante do exposto, a alteração justifica-se pelo fato de que boa parte do portfólio das
Distribuidoras da região Norte é composto por contratos oriundos do sistema isolado,
classificados atualmente como Contratos Bilaterais Regulados – CBR. Tratam-se de contratos
com preço de venda mais caro, logo, se for possível a sua descontratação pelo mecanismo
previsto haverá uma significativa redução do preço médio de compra de energia das
distribuidoras, e consequentemente da Parcela A da tarifa dessas concessionárias.

Sala de sessões,

Deputado Marcelo Ramos
PL/AM
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EMENDA Nº

- PLEN

(à MPV nº 998, de 2020)

Dê-se ao art. 5º-B da Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, na
forma do art. 1º da Medida Provisória nº 998, de 1º de setembro de 2020, a
seguinte redação:
“Art. 5º-B Os recursos de que tratam o inciso II do caput do
art. 4º e a alínea "a" do inciso I do caput do art. 5º deverão ser
destinados à CDE em favor da modicidade tarifária entre 1º de
setembro de 2020 e 31 de dezembro de 2025, ressalvado os
recursos necessários para a conclusão dos projetos em análise ou
autorizados pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL),
contratados ou iniciados.
........................................................................................” (NR)

JUSTIFICAÇÃO
A Medida Provisória nº 998, de 1º de setembro de 2020, busca
prover recursos para a redução das tarifas de energia elétrica. Para essa
finalidade, um dos instrumentos utilizados é o redirecionamento, para a
Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), de recursos que, pela Lei nº
9.991, de 24 de julho de 2000, devem ser aplicados em projetos de
eficiência energética e de pesquisa & desenvolvimento pelas empresas de
geração, transmissão e distribuição de energia elétrica.
A MPV parte da avaliação de que essas empresas não
conseguem aplicar todo o que recurso alocado pela Lei nº 9.991, de 2000.
Tanto é assim que elas têm acumulado um saldo, em seus balanços, de
recursos não aplicados. Ou seja, o Poder Executivo identificou um
represamento de recursos nas empresas.
É salutar a iniciativa de, em lugar de deixar esses recursos nas
empresas, destiná-los ao consumidor de energia elétrica. Contudo, isso
deve ser feito sem desarticular a pesquisa e a inovação tecnológica,
importantes para que o setor elétrico se torne mais moderno e atenda às
novas demandas da nossa sociedade. Para alcançar esse propósito, é preciso
garantir que os projetos em curso não sejam atingidos.
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A MPV busca preservar os projetos em curso. Contudo, o faz
de forma insuficiente porque abre brecha para a interpretação de que
projetos em análise ou autorizados pela Agência Nacional de Energia
Elétrica (ANEEL) e que não foram contratados ou iniciados sejam
atingidos. Seria uma injustiça com os profissionais que envidaram esforços
em elaborar esses projetos. Dessa forma, propomos a presente emenda para
explicitar que projetos em análise ou autorizados pela ANEEL também
sejam preservados no redirecionamento de recursos que a MPV nº 998, de
2020, estabelece.
Contamos com o apoio das colegas e dos colegas
Parlamentares para aprovarmos este importante aperfeiçoamento na MPV
nº 998, de 2020.

Sala das Sessões,

Senador DÁRIO BERGER

ru2020-08801
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Minuta

EMENDA Nº

- PLEN

(à MPV nº 998, de 2020)

Dê-se ao § 1º do art. 5º-B da Lei nº 9.991, de 24 de julho de
2000, na forma do art. 1º da Medida Provisória nº 998, de 1º de setembro
de 2020, a seguinte redação:
“Art. 5º-B ................................................................................
§ 1º A aplicação dos recursos de que trata o caput em
projetos de pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética e a
aplicação de que trata o § 3º do art. 4º observará o limite mínimo de
setenta por cento do valor total disponível.
........................................................................................” (NR)

JUSTIFICAÇÃO
A Medida Provisória nº 998, de 1º de setembro de 2020, busca
prover recursos para a redução das tarifas de energia elétrica. Para atingir
esse objetivo, um dos instrumentos utilizados é o redirecionamento, para a
Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), de recursos que, pela Lei nº
9.991, de 24 de julho de 2000, devem ser aplicados em projetos de
eficiência energética e de pesquisa & desenvolvimento pelas empresas de
geração, transmissão e distribuição de energia elétrica.
A MPV parte da avaliação de que essas empresas não
conseguem aplicar todo o que recurso determinado pela Lei nº 9.991, de
2000. Tanto é assim que elas têm acumulado um saldo, em seus balanços,
de recursos não aplicados. Ou seja, o Poder Executivo identificou um
represamento de recursos nas empresas.
É salutar a iniciativa de, em lugar de deixar esses recursos nas
empresas, destiná-los ao consumidor de energia elétrica. Contudo, isso
deve ser feito sem desarticular a pesquisa e a inovação tecnológica,
importantes para que o setor elétrico se torne mais moderno e atenda às
novas demandas da nossa sociedade.
Nesse contexto, propomos a presente emenda para estabelecer
um limite mínimo dos recursos que devem continuar sendo aplicados em
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eficiência energética e em pesquisa em desenvolvimento. A MPV prevê
que “até 70%” dos recursos devem ser destinados a essas finalidades.
Contudo, “até 70%” pode significar nenhum recurso aplicado. Diante disso,
sugerimos a presente emenda para fixar em 70% como o piso e não como o
teto da parcela dos recursos a serem destinados aos projetos de eficiência
energética e pesquisa e desenvolvimento.
Contamos com o apoio das colegas e dos colegas
Parlamentares para aprovarmos esse importante aperfeiçoamento na MPV
nº 998, de 2020.

Sala das Sessões,

Senador DÁRIO BERGER

ru2020-08801
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Minuta

EMENDA Nº

- PLEN

(à MPV nº 998, de 2020)

Dê-se ao caput do art. 5º-B da Lei nº 9.991, de 24 de julho de
2000, constante do art. 1º da Medida Provisória nº 998, de 2020, a seguinte
redação:
“Art. 5º- B Os recursos de que tratam o inciso II do
caput do art. 4º e a alínea "a" do inciso I do caput do
art. 5º não comprometidos com projetos contratados
ou iniciados deverão ser destinados à CDE em favor
da modicidade tarifária entre 1º de março de 2021 e
1 de março de 2023.
.....................................................................................
...” (NR)

JUSTIFICAÇÃO
A Medida Provisória 998/2020 determina que os recursos
previstos para projetos de pesquisa e desenvolvimento e de eficiência
energética não comprometidos com projetos contratados ou iniciados
deverão ser destinados à CDE em favor da modicidade tarifária entre
01/09/2020 e 31/12/2025.
A presente Emenda tem como objetivo dar prazo de 6 meses,
postergando a vigência para 01/03/2021, para que as concessões públicas
de energia elétrica se adequem contratualmente e façam seus registros junto
as dutos de informação da ANEEL colocando em dia de forma ordeira, sem
atropelos de tempo e afastando a insegurança jurídica que pelo ato que
coloca em risco setor estruturado e organizado que vem prestando
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relevantes inovações e serviços na área de sustentabilidade, e geração de
emprego e renda conforme exposto em texto que segue, e ainda reduzir o
prazo previsto, para 01/03/2023 tendo a certeza que Pesquisa e
Desenvolvimento e Eficiência Energética entregaram sua contribuição face
o período de Pandemia do COVID-19.
Desde 1984 as ações de Eficiência Energética e Pesquisa e
Desenvolvimento tem garantido a Sociedade Brasileira a redução de
necessidade de novas fontes de energia, postergação de investimentos em
geração e transmissão de energia, melhoria significativa na confiabilidade
do sistema elétrico e redução continua das interrupções que os Brasileiros
ficam restritos deste bem que é a energia elétrica, esta que produz bem
estar social, conforto nas residências, garante vida nos hospitais, produção
nas indústrias e geração de serviços no comércio.
Estas ações possibilitaram modernização e competividade a
sociedade brasileira urbana ou rural, seja nas indústrias, comércios e
residências e para que isso fosse possível houve a formação de
profissionais de alto gabarito com reconhecimento internacional na área da
engenharia, serviços e indústrias, inclusive com a geração de patentes
industriais genuinamente nacionais através de pesquisa e desenvolvimento.
As instituições públicas e privadas de pesquisa e inovação,
dispõem de 290 mil profissionais de apoio para o segmento de P&D
dispersos em todo território nacional, que já contribuíram tanto para o
desenvolvimento tecnológico Brasileiro.
Desde 1998 foram investidos 5,7 bilhões de Reais em projetos
de eficiência energética desenvolvidos pelas distribuidoras, gerando uma
economia superior a 46 TWh, programa pautado principalmente pela lei
9991/2000, relação que demonstra o baixo custo por KWh economizado
ru2020-08801
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(0,12 R$/KWh economizado) em relação ao investimento para geração de
energia, lembrando que a quantidade de energia economizada equivale
49,10% da geração média anual (93,68 TWh) dos últimos 8 anos da Itaipu.
Publicação assinada pelo Ministério de Minas e Energia e ANEEL.
A economia de energia gerada e redução da carga em horário
da ponta (demanda na ponta) são repassadas para a sociedade pela redução
do custo de geração e transmissão, e/ou postergação de investimentos.
Parte considerável dos recursos de Projetos de
Eficiência Energética são aplicado em comunidade de baixo poder
aquisitivo cujo o retorno em economia de energia, conscientização,
segurança e regularização de clientes, contribuem para sustentabilidade
deste segmento e que vão além da dimensão dos números obtidos por estas
ações. Adicionalmente a contribuição da eficiência energética para redução
dos

custos

de

energia

para

estes

beneficiados

possibilitam

o

redirecionamento de recurso para alimentação, vestuário, moradia e
principalmente medicamentos neste momento de pandemia.
O DPE assinado pelo MME, na página 222 cita: “No que
tange aos ganhos de eficiência no consumo de eletricidade, estima-se que
atinjam cerca de 40 TWh em 2029 (aproximadamente 5% do consumo total
previsto de eletricidade nesse ano), correspondente à eletricidade gerada
por uma usina hidrelétrica com potência instalada de cerca de 9,5 GW,
equivalente à potência da parte brasileira da Usina de Itaipu ou da UHE
Xingó.

ru2020-08801
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Adicionalmente, no que se refere à projeção de ganhos de
eficiência energética no consumo de combustíveis, estima-se que atinjam
cerca de 17 milhões de tep (tonelada equivalente de petróleo) no ano de
2029 (6,2% do consumo de combustíveis nesse ano). Tal número, se, se
expresso em barris equivalentes de petróleo, corresponde a cerca de 338
mil barris por dia, ou aproximadamente 10% do petróleo produzido no país
em 2018.”
Plano Decenal de Energia, PDE, é um dos instrumentos de
planejamento energético que nos permite otimizar a ampliação da oferta de
energia de maneira sustentável, tanto do ponto de vista de atender ao
crescimento da economia brasileira com competitividade, quanto do ponto
de vista ambiental.
Em documentos assinados pelo Ministério de Minas e Energia,
com base em 2016, a eficiência energética produz 413 mil empregos
diretos e indiretos, sendo 145 mil gerados diretamente pelo setor, e ainda
esclarece que para atender as metas estabelecidas pelo Acordo de Paris em
2015, de alcançar 10% em ganhos de eficiência energética no setor elétrico
até 2030, possui perspectiva de geração de mais de 1.277.663 novos
empregos diretos e indiretos
Portanto, precisamos garantir que os investimentos mínimos
em Pesquisa e Desenvolvimento e Eficiência Energética previstos na forma
original da Lei 9.991/2000 respeitando os planos de investimentos das
concessionárias de energia elétrica em consonância com a ANEEL,
contratações já realizadas e ou em fase de negociação, ou seja, fazendo
manutenção dos empregos do setor e as metas de Eficiência Energética já
posta no acordo de Paris, nas metas do Plano Decenal de Investimento
posto pelo MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA – MME assinado pelo
Ministro de Estado Bento Albuquerque pela EMPRESA DE PESQUISA
ENERGÉTICA – EPE assinado pelo Presidente Thiago Vasconcellos

ru2020-08801
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Barral Ferreira, como também o PNEf (Plano Nacional de Eficiência
Energética) publicado pelo MME.
Contamos com o apoio das colegas e dos colegas
Parlamentares para aprovarmos esse importante aperfeiçoamento na MPV
nº 998, de 2020.

Sala das Sessões,

Senador DÁRIO BERGER

ru2020-08801
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MPV 998
00165

EMENDA Nº
(à MPV nº 998/2020)

Altera-se o art. 8º da Medida Provisória nº 998, de 2020, para incluir as seguintes disposições
na Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013:

“Art. 8º A Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
‘Art. 1º ....................................................................
§ 8º O disposto nesta Lei também se aplica às concessões de geração de energia
hidrelétrica destinadas à produção independente ou à autoprodução, ressalvado o
disposto nos arts. 1º-A e 2º.
.................................................................................
Art. 1º-A As concessões de geração de energia hidrelétrica destinadas à produção
independente ou à autoprodução a partir de aproveitamentos de potencial hidráulico com
capacidade instalada superior a 50.000 kW (cinquenta mil quilowatts) poderão ser
prorrogadas uma vez, pelo prazo de 20 (vinte) anos, nos termos do § 2º do art. 4º da Lei
nº 9.074, de 7 de julho de 1995, e do seu regulamento.
§ 1º O disposto no art. 1º não se aplica às prorrogações de que trata o caput.
§ 2º A prorrogação referida no caput se aplica às concessões que ainda não tenham sido
prorrogadas com fundamento no § 2º do art. 4º da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995.
§ 3º A prorrogação disciplinada neste artigo dependerá da aceitação expressa das
seguintes condições pelas concessionárias:
I – pagamento de bonificação, equivalente ao benefício econômico-financeiro adicionado
pela prorrogação da concessão, calculado conforme diretrizes estabelecidas no § 5º;
II – manutenção dos pagamentos realizados a título de Uso de Bem Público – UBP até o
final do período de prorrogação; e
III – reversão dos bens vinculados ao final da concessão sem indenização.
§ 4º A assinatura do termo aditivo de prorrogação da outorga deverá ocorrer em até 120
(cento e vinte) dias da publicação do regulamento de que trata o caput, sem prejuízo da
fruição do prazo remanescente da outorga em vigor.
§ 5º O benefício econômico-financeiro adicionado pela prorrogação da concessão,
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referido no inciso I do § 3º, deverá ser dado pelo valor presente líquido dos fluxos de
caixa livres apurados conforme os seguintes parâmetros:
I – dados e informações prestados pela Aneel, pela Empresa de Pesquisa Energética –
EPE e pela própria concessionária;
II – o valor novo de reposição como referência para definição da parcela de investimentos
vinculados a bens reversíveis ainda não amortizados ou não depreciados;
III – custos de reinvestimento do período de prorrogação; e
IV – parâmetros técnicos e econômicos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Política
Energética – CNPE para realização dos leilões de concessão de geração de energia
elétrica dos quais trata o art. 8º desta Lei.
§ 6º A forma de pagamento da bonificação prevista no inciso I do § 3º deverá observar
as seguintes diretrizes:
I – parcelas mensais a serem pagas a partir do ano subsequente ao da celebração do
termo aditivo ao contrato de concessão de uso de bem público;
II – quitação dos valores antes do início do período adicional da concessão; e
III – possibilidade de antecipação do pagamento das parcelas mensais de bonificação à
União, mediante aplicação de taxa de desconto a ser definida pelo CNPE.
§ 7º Parcela da bonificação de que trata o inciso I do § 3º deverá ser destinada à Conta
de Desenvolvimento Energético – CDE, conforme regulamentação.
§ 8º A regulamentação das disposições deste artigo deverá ser editada pelo Poder
Executivo até o final de 2020.
...............................................................................’ ”

JUSTIFICAÇÃO

Conforme expressamente consignado em sua Exposição de Motivos, a Medida
Provisória nº 998/2020 foi concebida essencialmente para que os consumidores de energia elétrica
percebessem desoneração em suas tarifas, para o que concorrem as previsões de destinação de recursos
à Conta de Desenvolvimento Energético – CDE, bem como de contenção do aumento de despesas
cobertas por esse encargo setorial.
A medida veiculada na emenda ora proposta, em plena harmonia com a finalidad e
precípua da MP, permite a arrecadação fiscal superior a R$ 6 bilhões, dos quais parte é destinada à
CDE – contribuindo para a redução dos valores das quotas recolhidas pelos consumidores para
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suportar os dispêndios da Conta – e parte arrecadada pelo Tesouro, proporcionando imediato resultado
fiscal.
Isso porque a pretendida prorrogação das concessões de uso de bem público outorgadas
em regime de autoprodução e de produção independente, cujo aproveitamento de potencial hidráulico
seja superior a 50 MW (cinquenta megawatts), estaria condicionada ao pagamento de bonificação
pelos geradores:
(i) tanto de forma antecipada, no período compreendido entre a data em que for
proferida a decisão do Poder Concedente pela futura prorrogação e a data de término da concessão
original,
(ii) quando do início da efetiva prorrogação.
Cabe ainda ter presente que a proposta consiste em vantajosa alternativa à licitação das
referidas concessões, da qual resultariam valores incertos de bonificação, acompanhados de riscos
fiscais e judiciais associados a indenizações a serem pagas pela União, despesas essas sujeitas ao teto
de gastos.
A proposta também permite a obtenção de resultado melhor do que aquele
historicamente observado nos leilões realizados (i) em 2015, cuja bonificação a pagar era fixa e cujo
deságio médio na tarifa das usinas foi inferior a 0,4%, (ii) em 2017, onde o ágio médio alcançado não
superou o patamar de 10%, e (iii) em 2018, quando a privatização da CESP resultou em ágio de 2,09%.
A prorrogação nos moldes pretendidos também se mostra meritória ao concretizar os
esforços de descotização do setor elétrico, ao se adotar regime diverso de comercialização da energia
associada aos empreendimentos com outorga estendida.
No ponto, chama-se atenção para a circunstância de o regime de cotas instituído pela
ex-Presidente Dilma Rousseff, por meio da Medida Provisória nº 579/2012 (posteriorme nte
convertida na Lei nº 12.783/2013), ter onerado – e ainda onerar – o consumidor de energia elétrica em
patamares bilionários.
No regime de cotas, os agentes de geração vendem, às concessionárias de distribuiç ão,
energia elétrica mediante preços definidos pelo Poder Concedente e/ou pelo órgão regulador.
A aquisição da energia é compulsória por parte das distribuidoras, e os respectivos
custos são repassados, de forma integral, aos consumidores cativos.
Os riscos hidrológicos, que se materializam quando o montante de energia produzido
pela usina é inferior ao montante contratado, são assumidos pelas distribuidoras, com direito de
repasse à tarifa dos consumidores finais.
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Devido a tais características, apenas no triênio 2017-2019, segundo dados divulgado s
pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, os consumidores foram compelidos a
suportar mais de R$ 16 bilhões com as exposições das cotas de garantia física de usinas hidrelétr icas
com concessão prorrogada nos termos da Lei nº 12.783/2013.
Considerando no cálculo a energia proveniente da UHE Itaipu, também comercializad a
sob o regime de cotas, os custos com riscos hidrológicos atribuídos aos consumidores cativos
alcançaram R$ 26 bilhões no triênio 2017-2019.
Esse valor é 70% superior ao volume de recursos financeiros que, no âmbito da ContaCOVID, serão transacionados para mitigar os impactos causados pela pandemia do COVID-19 no
segmento de distribuição de energia elétrica.
Os valores de exposição financeira decorrente da contratação em regime de cotas são
tão expressivos que, em 2014, o Tesouro Nacional, por meio da CDE, foi obrigado a realizar aportes
no setor elétrico para reduzir seu impacto tarifário.
Também em 2014, por meio do Decreto nº 8.221/2014, foi criada a Conta-ACR,
destinada a viabilizar operações financeiras voltadas à cobertura das despesas incorridas pelas
distribuidoras em decorrência de exposição involuntária no mercado de curto prazo, exposição essa
que abrangeu os custos relativos ao risco hidrológico das cotas de energia.
Em 2015, a criação das bandeiras tarifárias, objeto do Decreto nº 8.401/2015, também
serviu como instrumento de arrecadação de recursos para mitigar o impacto tarifário causado pelos
custos de exposição das usinas hidrelétricas contratadas em regime de cotas.
Apesar da adoção dessas múltiplas medidas, tal modelo de comercialização não
alcançou o resultado que dele se esperava, qual seja, modicidade tarifária. Na verdade, o real resultado
mostrou-se diametralmente oposto ao pretendido.
Não por outra razão, o Ministério de Minas e Energia – MME, no âmbito da Consulta
Pública nº 33/2017, ao reconhecer explicitamente que o regime de cotas não foi bem-sucedido,
recomendou o abandono daquele modelo, como forma de (i) aumentar a liquidez de mercado e (ii)
proporcionar flexibilidade na gestão do portfólio das distribuidoras.
A segunda das finalidades colimadas pelo MME ganhou crescente relevância desde a
realização da Consulta Pública nº 33/2017.
Isso porque, em virtude da combinação entre a aquisição compulsória e o caráter
inflexível dos montantes contratados, o atual regime de cotas compromete a gestão de contratos de
compra e venda de energia elétrica pelas distribuidoras, o que, no cenário atual, marcado pela
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sobrecontratação provocada pela retração do consumo de energia elétrica, é ainda mais perverso para
os consumidores, que têm de pagar os custos de energia desnecessária.
À vista da experiência concreta – e desastrosa – de comercialização de energia sob o
regime de cotas, a proposta ora formulada divorcia-se desse modelo e baseia-se em outro – porém
exitoso – já também empiricamente testado.
O modelo bem-sucedido foi adotado na ampliação, pelo prazo de 20 anos, da outorga
da UHE Porto Primavera, ocorrida no bojo do processo de alienação do controle acionário de sua
detentora, a Companhia Energética de São Paulo – CESP.
Segundo o Edital nº SF.001/2018, o valor da bonificação foi calculado “considerando
a apropriação da totalidade do fluxo de caixa adicional descontado da concessão envolvendo a Usina
Porto Primavera, no período de 2028 até 2048”, ou seja, no período de extensão da outorga.
Esse valor de bonificação contou com a apreciação do Tribunal de Contas da União –
TCU, no âmbito do Acórdão nº 1.587/2018, e foi resultado de estudos desenvolvidos pelo MME, pelo
Ministério da Economia – ME, pela Empresa de Pesquisa Energética – EPE e pela ANEEL.
No processo de alienação, amparado nos artigos 26 a 28 da Lei nº 9.074/95 e no Decreto
nº 9.271/2018, o novo controlador da CESP teve a garantia de livre disposição da totalidade da
garantia física da UHE Porto Primavera, ou seja, conferiu-se ao agente a prerrogativa de praticar
preços de mercado tanto no ACR como no mercado livre, com a contrapartida de que assumisse o
risco hidrológico.
Também não é inédita proposta de destinação dos recursos da bonificação em parte à
CDE e em parte ao Tesouro, pois o TCU, em seus Acórdãos nº 2.526/2015 e nº 1.598/2017, já
pontificou a necessidade de, na modelagem final das concessões, haver equilíbrio entre objetivos
fiscais e modicidade tarifária, o que foi endossado pelo MME no âmbito de sua CP nº 33/2017.
Diante da robustez da metodologia utilizada no cálculo do valor de bonificação da UHE
Porto Primavera, e dado que o respectivo valor viabilizou a extração da chamada renda hidráulica sem
a necessidade de se impor a destinação de energia ao ACR ou a adoção do regime de cotas a partir da
fixação de determinado patamar de remuneração, chega-se à conclusão de que o modelo de
comercialização em questão pode ser replicado para as concessões vincendas.
Por fim, a proposta de que a decisão pela prorrogação seja adotada com antecedência
viabiliza a coincidência com o período em que os empréstimos da Conta-COVID, lastreados na CDE,
serão pagos.
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Dada a certeza de que, nos próximos 5 anos, os consumidores serão compelidos a
suportar os custos decorrentes dos efeitos da pandemia, propõe-se adotar janela temporal semelha nte
para definir o início da percepção dos efeitos da prorrogação.
Assim, celebrar-se-á termo aditivo ao contrato de concessão para que, desde já, sejam
estabelecidos, entre outros pontos, (i) a prorrogação por 20 anos, a contar do termo final da outorga
em curso, (ii) o valor a ser repassado, a título de pagamento de uso de bem público, para a CDE, e (iii)
o valor a ser pago à União de forma parcelada até o início do período de prorrogação.

Sala das Sessões,
Senador Veneziano Vital do Rêgo
(Líder do Bloco Senado Independente)
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MPV 998
00166

CONGRESSO NACIONAL
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998, DE 1º DE SETEMBRO DE 2020.
(Do Sr. Sérgio Vidigal)
Altera a Lei nº 9.991, de 24 de julho de
2000, a Lei nº 5.655, de 20 de maio de
1971, o Decreto Lei nº 1.383, de 26 de
dezembro de 1974, a Lei nº 9.427, de
26 de dezembro de 1996, a Lei nº
10.438, de 26 de abril de 2002, a Lei nº
10.848, de 15 de março de 2004, a Lei
nº 12.111, de 9 de dezembro de 2009, e
a Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de
2013, transfere para a União as ações
de titularidade da Comissão Nacional de
Energia Nuclear representativas do
capital social das Indústrias Nucleares
do Brasil S.A. e da Nuclebrás
Equipamentos Pesados S.A e dá outras
providências.

EMENDA MODIFICATIVA
O Art. XXXº – A Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, passa a vigorar com
a seguinte redação:

“(...)
Seção III
Das Opções de Compra de Energia Elétrica por parte dos
Consumidores, da Microgeração e Minigeração Distribuída e do
Sistema de Compensação de Energia Elétrica
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Art. 16-A Fica estabelecido o Sistema de Compensação de
Energia Elétrica (SCEE), no qual a energia elétrica ativa injetada
por unidade consumidora com microgeração ou minigeração
distribuída é cedida à distribuidora de energia local e
posteriormente compensada com o consumo de energia elétrica
ativa da mesma ou de outra unidade consumidora.
Art. 16-B Para fins desta Lei, considera-se:
I – Microgeração distribuída: central geradora de energia elétrica,
com potência instalada menor ou igual a 75 kW e que utilize
fontes renováveis de energia elétrica ou cogeração qualificada,
conforme regulamentação da Agência Nacional de Energia
Elétrica (ANEEL), conectada na rede de distribuição; e
II – Minigeração distribuída: central geradora de energia elétrica,
com potência instalada superior a 75 kW e menor ou igual a 5MW
e que utilize fontes renováveis de energia elétrica ou cogeração
qualificada, conforme regulamentação da ANEEL, conectada na
rede de distribuição.
§1º É assegurado ao microgerador e minigerador distribuído o
direito de acesso às redes de distribuição de energia elétrica.
§2º Fica dispensada, à exceção de quando solicitado pelo
acessante, a assinatura de contratos de uso e conexão na
qualidade de central geradora para central de microgeração e
minigeração distribuída, sendo suficiente a emissão pela
distribuidora do Relacionamento Operacional para a microgeração
distribuída e a celebração do Acordo Operativo para a
minigeração distribuída, conforme regulamentado pela ANEEL.
Art. 16-C A adesão ao SCEE é facultada a todos os consumidores
participantes do Ambiente de Contratação Regulada, que deverão
solicitar seu enquadramento nos termos da regulamentação da
ANEEL, em uma das seguintes modalidades:
I – Geração junto à carga: caracterizada pela instalação da
microgeração ou minigeração distribuída no local em que os
créditos de energia elétrica serão utilizados;
II – Autoconsumo remoto: caracterizado por unidades
consumidoras de titularidade de uma mesma Pessoa Jurídica,
incluídas matriz e filial, ou Pessoa Física que possua unidade
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consumidora com microgeração ou minigeração distribuída em
local diferente das unidades consumidoras nas quais a energia
excedente será compensada;
III – Integrante de empreendimento de múltiplas unidades
consumidoras: caracterizado pela utilização da energia elétrica de
forma independente, no qual cada fração com uso individualizado
constitua uma unidade consumidora e as instalações para
atendimento das áreas de uso comum constituam uma unidade
consumidora distinta, de responsabilidade de condomínio, da
administração ou do proprietário do empreendimento, com
microgeração ou minigeração distribuída; e
IV – Geração compartilhada: caracterizada pela reunião de
consumidores por meio de consórcio, cooperativa ou qualquer
forma de associação, composta por pessoa física ou jurídica, que
possua unidade consumidora com microgeração ou minigeração
distribuída em local diferente das unidades consumidoras nas
quais toda ou parte da energia elétrica excedente será
compensada.
§1º Sempre que a modalidade escolhida pelo consumidor for
outra que não a da geração junto à carga, caberá ao microgerador
e ao minigerador informar a distribuidora de energia local o
percentual da energia excedente que será destinado a cada
unidade consumidora participante do SCEE.
§2º É assegurado ao microgerador e minigerador distribuído o
direito de acesso às redes de distribuição de energia elétrica, por
meio de procedimento a ser definido pela ANEEL, que deverá
observar, na regulamentação do tema, a transparência, a
simplicidade e a busca pela solução menos onerosa e mais ágil
ao microgerador e minigerador distribuído.
§3º Os créditos de energia elétrica serão computados em
unidades de energia elétrica, podendo ser utilizados no prazo de
até 60 (sessenta) meses.
Art. 16-D O faturamento de unidade consumidora participante do
SCEE deve considerar a totalidade da energia elétrica por ela
consumida da rede de distribuição, da qual deverá ser deduzida a
energia elétrica injetada alocada a essa unidade consumidora
naquele mês e eventual crédito de energia elétrica acumulado em
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ciclos de faturamento anteriores, respeitadas, quando for o caso,
as relações de compensação por posto tarifário.
§1º A dedução disposta no caput deste artigo aplica-se para os
casos de incidência do custo de disponibilidade, definido pela
ANEEL.
Art 16-E O órgão regulador do setor elétrico deverá monitorar e
publicar a participação da microgeração e minigeração distribuída
no atendimento ao mercado cativo de energia elétrica das
concessionárias e permissionárias do serviço de distribuição.
§1º Aos consumidores participantes do SCEE, que realizarem a
solicitação de acesso no prazo de até dezoito meses, contados a
partir da publicação da Lei de conversão desta Medida Provisória,
será assegurada, por um período de 25 (vinte e cinco) anos, a
manutenção das condições de compensação de energia elétrica
com base na totalidade das componentes tarifárias.
§2º Aos consumidores participantes do SCEE, que realizarem a
solicitação de acesso após o prazo referido no §1º, a
compensação de energia elétrica se dará com base na totalidade
das componentes tarifárias, descontado o equivalente à 50%
(cinquenta por cento) da componente tarifária Transporte Fio B,
até que se atinja o limite de 10% da participação referida no caput
deste artigo, para determinada concessionária ou permissionária
do serviço de distribuição.
§3º Após o atingimento do limite referido no §2º, a compensação
de energia elétrica se dará com base na totalidade das
componentes tarifárias, descontado o equivalente a 100% (cem
por cento) da componente tarifária Transporte Fio B, à exceção
dos consumidores participantes do SCEE referidos no §1º deste
artigo.
§4º Após o prazo referido no §1º, o faturamento das unidades
consumidoras de minigeração distribuída enquadradas nas
modalidades de autoconsumo remoto ou geração compartilhada,
onde se encontra a central geradora de energia elétrica, deverá
ser realizado considerando as tarifas aplicáveis para centrais
geradoras, conforme definido pela ANEEL.
§5º Caso as tarifas para unidades consumidoras com
microgeração ou minigeração distribuída tenham componentes de
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aplicação não faturados em unidades de R$ por MWh, fica
assegurado o não pagamento dessas componentes, à exceção da
totalidade ou de parte da componente Transporte Fio B de acordo
com o cronograma previsto nos §1º a §3º.
Art. 16-F A Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL
regulamentará o disposto nos Art. 16-A até 16-E em até 60
(sessenta) dias, sem prejuízo das competências específicas neles
previstos.
Art. 16-G Eventuais adequações tarifárias necessárias para o
cumprimento dos Art. 16-A até 16-E serão equalizadas em
conformidade com o inciso VI do Art. 13 da Lei 10.438, de 26 de
abril de 2002.
(...)”
..........................................................................................................
JUSTIFICATIVA

A microgeração e minigeração distribuída e o Sistema de
Compensação de Energia Elétrica (SCEE) são ferramentas estratégicas para
consumidores de todos os portes, perfis e mercados que busquem economia,
maior previsibilidade de preços, autonomia de suprimento e responsabilidade
ambiental. As figuras elencadas carecem de previsão legal que traga a
necessária segurança jurídica e previsibilidade aos consumidores,
empreendedores e investidores do setor para o desenvolvimento de novos
projetos.
Desse modo, os conceitos de microgeração e minigeração
distribuída, bem como do Sistema de Compensação de Energia Elétrica,
estabelecidos a partir da Resolução Normativa ANEEL nº 482, de 17 de abril
de 2012, necessitam de adequada fundamentação legal. Consequentemente,
com base nos princípios da isonomia, coerência e segurança jurídica,
recomendamos o estabelecimento de marco legal objetivo para estes
conceitos, em linha com a intenção de aprimorar as regras de funcionamento
do setor elétrico brasileiro e trazer maior transparência e previsibilidade para os
agentes do mercado.
A proposta está diretamente alinhada com os princípios do setor
elétrico brasileiro, valorizando o consumidor e proporcionando maior clareza
para a tomada de decisões, com mais eficiência e racionalidade de mercado,
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trazendo a necessária segurança jurídica e previsibilidade
desenvolvimento do segmento da geração distribuída no Brasil.

para

o

Entendemos adequado, ainda, que a alteração ocorra sobre a Lei
nº 9.074, de 7 de julho de 1995, dado que esta lei possui uma seção que trata
especificamente das opções de compra de energia elétrica por parte dos
consumidores.
Importante mencionar a introdução de diretriz para que o Poder
Executivo possa rever as condições de incentivo caso a participação da
geração distribuída ultrapasse 10% do atendimento à demanda de energia
elétrica de cada distribuidora, levando em consideração os benefícios elétricos,
energéticos, econômicos, sociais, ambientais e estratégicos. Poderá, nesse
sentido, definir valor de referência a ser aplicado na compensação dos créditos
de energia elétrica dos novos consumidores.
Assim, pelas razões acima expostas, pleiteamos o apoio dos
nobres Pares.
Sala da Comissão, em 4 de setembro de 2020.

SÉRGIO VIDIGAL
Deputado Federal - PDT/ES
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MPV 998
00167

EMENDA Nº
(à MPV nº 998, de 2020)

O §3º do art. 9º da Medida Provisória nº 998, de 1º de setembro de 2020.
“Art. 9º .....................................................................................
...................................................................................................
§3º O preço da energia elétrica de que trata o inciso I do § 2º:
I – deverá ser aprovado pelo CNPE, precedido de consulta pública;
II – será resultante de estudo contratado pela Eletrobras Termonuclear S.A. - Eletronuclear junto
ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES;
III – considerará a viabilidade econômico-financeira do empreendimento e seu financiamento em
condições de mercado, observados os princípios da razoabilidade e da modicidade tarifária; e
IV – não poderá ser superior ao custo marginal de expansão da geração, entendido como o custo
do investimento necessário para atender uma unidade adicional de demanda de energia elétrica
calculado pela Empresa de Pesquisa Energética.
.................................................................................................”

JUSTIFICAÇÃO

A retomada da Usina Termonuclear (UTN) Angra 3 ocorreu a partir de decisão da
Eletronuclear em aceitar, de forma voluntária, comercializar a energia elétrica gerada na
modalidade de energia de reserva ao preço fixado pelo Conselho Nacional de Pesquisa
Energética (CNPE) em 2008. Utilizou-se como pressuposto, naquele momento, que somente
seria justificada a contratação da energia elétrica da UTN Angra 3 a um preço compatível com o
praticado na aquisição da energia elétrica gerada pelos empreendimentos contratados em leilões
organizados pelo Poder Executivo. Buscava-se, com isso, evitar um ônus excessivo aos
consumidores de energia elétrica.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 43CC762100388024.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.089483/2020-15

430

Quinta-feira

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

10 Setembro 2020

Após o conhecimento do preço, e de análises internas, a empresa assinou,
voluntariamente, contrato de energia de reserva em que reconhecia, de forma irrevogável e
irretratável, que o preço fixado pelo CNPE era suficiente para viabilizar o empreendimento.
Enfatiza-se: a decisão da empresa foi voluntária; não há notícias de questionamentos dos
acionistas minoritários quanto a eventual abuso de poder de controle por parte da União.
Em 2014, a empresa ingressou na Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e no
Ministério de Minas e Energia (MME) com pedido de revisão do preço do contrato, alegando
desequilíbrio por uma série de motivos, supostamente, de força maior. Desde então, o Poder
Executivo, de forma pouco transparente, busca alternativas para a retomada da construção da
usina, o que passaria por uma revisão do preço da energia elétrica negociado.
Nesse contexto, a Medida Provisória (MPV) nº 998, de 2020, reconhecendo a
impossibilidade de o preço ser revisado nos termos do contrato firmado pela Eletronuclear,
permite que esse contrato seja rescindido e um novo seja firmado com um preço provavelmente
superior.
O arranjo criado pela MPV precisa de ajustes para evitar interesses conflitantes e a
contratação de uma energia elétrica a custo superior àquela gerada pelas demais fontes de
geração, inclusive as alternativas.
A MPV estabelece que o preço será fixado pelo CNPE a partir de “estudo contratado pela
Eletrobras Termonuclear S.A. - Eletronuclear junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social – BNDES”. Ora, o BNDES é credor da Eletronuclear, inclusive no que se
refere à UTN Angra 3. Portanto, o BNDES tem todo o incentivo para sugerir um preço que permita
que a Eletronuclear pagar o financiamento contraído junto a ele, independentemente do impacto
na tarifa de energia elétrica dos brasileiros.
Cabe observar que esse preço pode ser significativamente superior àquele resultante da
contratação junto a outras fontes de geração. Trata-se de algo inaceitável para um País que sofre
com o custo elevado da energia elétrica, o que prejudica as famílias brasileiras e a
competitividade de nossa economia. Na verdade, o arranjo previsto para a UTN Angra 3 destoa
completamente do objetivo da MPV nº 998, de 2020, qual seja, reduzir o custo da energia elétrica.
Nesse contexto, entendemos ser necessário alterar o §3º do art. 9º da MPV nº 998, de
2020, para estabelecer que: (i) a aprovação do preço, por parte do CNPE, deverá ser precedida
de consulta pública; e (ii) o preço contratado não pode ser superior ao custo marginal de
expansão da geração, recuperando a essência do preço fixado pelo CNPE em 2008.
Esses dois novos requisitos para estabelecimento do preço da energia elétrica da UTN
de Angra 3 são de suma importância porque o valor não resultará de um processo concorrencial.
Ou seja, não haverá leilão que possa levar à redução do preço por meio da disputa entre diversos
participantes. Será uma decisão de gabinete, a portas fechadas. Esse modelo é incompatível
com a sociedade moderna, que clama por mais transparência de seus governantes e por redução
no custo da energia elétrica.
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Em suma, esta emenda alinha o arranjo para retomar a UTN Angra 3 com o objetivo da
MPV nº 998, de 2020.
Dessa forma, contamos com o apoio das minhas colegas e dos meus colegas
parlamentares para aprovarmos este relevante aperfeiçoamento na MPV nº 998, de 2020.

Sala das Sessões,
Deputada Tabata Amaral
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EMENDA Nº
(à MPV nº 998, de 2020)
Insira o seguinte § 3º no art. 5º da Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, na forma do art. 1º da
Medida Provisória nº 998, de 1º de setembro de 2020.
“Art. 5º .....................................................................................
...................................................................................................
§ 3º Quando destinados à Conta de Desenvolvimento Energético – CDE durante estado de
calamidade pública, os recursos em projetos de pesquisa e desenvolvimento e de eficiência
energética, de que tratam o art. 1º ao art. 3º deverão ser empregados em ações que visem a
evitar, durante o estado a suspensão de fornecimento de energia elétrica por inadimplemento
por parte de consumidores com consumo até 220 KWh/mês.” (NR)

JUSTIFICAÇÃO

A Medida Provisória (MPV) nº 998, de 02 de setembro de 2020, dispõe sobre alterações em
normas legais, compreendendo uma medida complementar à Medida Provisória nº 950, de 8 de
abril de 2020, na mitigação dos efeitos econômicos da pandemia de covid-19 sobre as tarifas de
energia elétrica. Adicionalmente, dispõe sobre alterações na organização institucional do setor
elétrico, que tendem a facilitar movimentos em favor da desestatização do setor, além de
medidas de natureza estratégica.
A MPV nº 998, de 2020, em seu art. 1º, altera a Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, que dispõe
sobre a realização de investimentos em pesquisa e desenvolvimento e em eficiência energética
por parte das empresas concessionárias, permissionárias e autorizadas do setor de energia
elétrica, e dá outras providências. A MPV amplia o escopo de aplicação dos recursos de
investimento em pesquisa e desenvolvimento e em eficiência energética por essas empresas.
Para tanto, inclui o §2º no art. 5º e o art. 5º-B nessa Lei. Disciplina, com isso, que recursos sejam
canalizados para a Conta de Desenvolvimento Energético - CDE para serem utilizados como
fonte de receitas em favor da modicidade tarifária.
Esses mesmos recursos da CDE podem, e devem, servir como apoio para se combater situações
graves relacionadas ao funcionamento do setor elétrico brasileiro. É o caso da suspensão de
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fornecimento de energia diante de inadimplemento, por parte de consumidores mais pobres,
situação que se agrava durante o estado de calamidade decorrente da Pandemia de Covid-19.
Com o intuito de enfrentar esse problema, apresentamos emenda à MPV nº 998, de 2020, para
que os recursos da Lei nº 9.991, de 2000, quando destinados à CDE em períodos de calamidade
pública sejam precipuamente aplicados para se evitar a suspensão de fornecimento de energia
elétrica por inadimplemento, por parte de consumidores com consumo até 220 KWh/mês.
Nesses termos, pede-se apoio para a aprovação desta emenda.

Sala das Sessões,
Deputada Tabata Amaral
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998, DE 2020
Altera a Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, a
Lei nº 5.655, de 20 de maio de 1971, o DecretoLei nº 1.383, de 26 de dezembro de 1974, a Lei nº
9.427, de 26 de dezembro de 1996, a Lei nº
10.438, de 26 de abril de 2002, a Lei nº 10.848,
de 15 de março de 2004, a Lei nº 12.111, de 9 de
dezembro de 2009, e a Lei nº 12.783, de 11 de
janeiro de 2013, transfere para a União as ações
de titularidade da Comissão Nacional de Energia
Nuclear representativas do capital social das
Indústrias Nucleares do Brasil S.A. e da
Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A e dá outras
providências.

EMENDA N.
Inclua-se, onde couber, o seguinte artigo à Medida Provisória 998, de 2020:
“Art....... Acrescente-se o seguinte § 13 ao art. 1º da Lei nº 13.203, de 8 de
dezembro de 2015:
‘Art. 1º ...........................................................................
.........................................................................................
§ 13 A tarifa de otimização usada para valorar a transferência de energia entre
os participantes do MRE deverá ter um único valor.”

JUSTIFICAÇÃO
O Decreto nº 2.655, de 2 de julho de 1998, regulamentando a Lei nº 9.648, de
1998, estabeleceu que as regras do (MAE) – sucedido pela Câmara de Comercialização
de Energia Elétrica (CCEE), à luz do art. 5º da lei 10.848/2004 – deverão estabelecer o
Mecanismo de Realocação de Energia (MRE), do qual participam as usinas hidrelétricas
com o objetivo de compartilhar entre elas os riscos hidrológicos associados ao despacho
centralizado do ONS.
O art. 22 do referido decreto também estabeleceu que as transferências de
energia entre as usinas participantes do MRE estarão sujeitas à aplicação de encargo,
baseado em tarifa de otimização (TEO) estabelecida pela Aneel, destinado à cobertura
dos custos incrementais incorridos na operação e manutenção das usinas hidrelétricas e
pagamento da compensação financeira pelo uso dos recursos hídricos.
Portanto, o objetivo precípuo do MRE encontra-se no compartilhamento de
risco hidrológico por meio de transferência de energia entre seus participantes.
Considerando ainda que essa transferência se dá, no correr de um ano, nos dois sentidos,
estabeleceu-se uma tarifa para reger essas trocas a fim de não haver necessidade de
contabilização anual. Tendo em conta o conceito de compartilhamento, a tarifa não
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poderia gerar desbalanço entre um gerador e outro se a troca de energia fosse feita de
forma igualitária. A Aneel, por meio da Resolução nº 222, de 1999, regulamentou o art.
22 do decreto em tela e estabeleceu a TEO a ser considerada para todos os participantes
do MRE.
Entretanto, desde 2009, o Regulador decidiu por estabelecer uma TEO
diferenciada para a UHE Itaipu (TEO Itaipu), por meio da Resolução Normativa nº 392,
ainda que sua Procuradoria Jurídica se posicionasse contrariamente, por entender que
essa Resolução não estaria aderente às finalidades da TEO dispostas no Decreto nº
2.655/1998. A justificativa dada pelo Regulador para essa diferenciação da TEO é que a
UHE Itaipu tem custos, alheios à sua gestão, impostos por tratado internacional que não
eram cobertos pela TEO. Desse modo, a energia cedida por Itaipu ao MRE é valorada
pela TEO Itaipu, enquanto os demais agentes que cedem energia ao MRE têm essa
energia valorada pela TEO de valor expressivamente menor (cerca de 1/3).
Logo, numa condição em que todos os geradores produzam durante um ano
exatamente suas garantias físicas, pela natural variação hidrológica do período, todos os
demais geradores pagarão mais do que receberão; Itaipu, pelas condições especificas do
tratado e pela forma como hoje se encontra a TEO, terá parte de seus custos financiados
pelos demais participantes do MRE e não pelos cotistas, como preconiza a Lei
5.899/1973 (art. 3º).
Para evitar essa distorção nos propósitos do MRE, bem como para impedir que
parte dos custos de Itaipu seja repassada para outros consumidores que não os cotistas,
incluindo até mesmo consumidores livres, e para evitar um custo adicional para
geradores nacionais, a presente emenda pretende dar tratamento único aos agentes
quanto à valoração da TEO.
Sala das Comissões, 4 de setembro de 2020.

Deputado Arnaldo Jardim
CIDADANIA/SP
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998, DE 2020
Altera a Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, a
Lei nº 5.655, de 20 de maio de 1971, o DecretoLei nº 1.383, de 26 de dezembro de 1974, a Lei nº
9.427, de 26 de dezembro de 1996, a Lei nº
10.438, de 26 de abril de 2002, a Lei nº 10.848,
de 15 de março de 2004, a Lei nº 12.111, de 9 de
dezembro de 2009, e a Lei nº 12.783, de 11 de
janeiro de 2013, transfere para a União as ações
de titularidade da Comissão Nacional de Energia
Nuclear representativas do capital social das
Indústrias Nucleares do Brasil S.A. e da
Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A e dá outras
providências.

EMENDA N.
Dê-se ao art. 6º da Medida Provisória nº 998, de 2020, a seguinte redação:
“Art. 6º A Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
[...]
Art. 3º-A Os custos decorrentes da contratação de reserva de capacidade de
geração de que trata o art. 3º, inclusive a energia de reserva, contendo, entre outros, os
custos administrativos, financeiros e encargos tributários, serão rateados entre todos os
usuários finais de energia elétrica do SIN, incluídos os consumidores referidos nos art.
15 e art. 16 da Lei nº 9.074, de 1995, e no § 5º do art. 26 da Lei nº 9.427, de 1996, e os
autoprodutores, esses apenas na parcela do consumo líquido, conforme regulamento.”

JUSTIFICAÇÃO
A Medida Provisória nº 998 promove a adequação da redação legal sobre a
contratação de reserva de capacidade de geração, objetivando ampliar a confiabilidade e
segurança sistêmica. Nesse sentido, o artigo 6º da Medida Provisória nº 998: (i) atribui
competência ao Poder Concedente de homologar a quantidade de reserva de capacidade
de geração a ser contratada para atender ao mercado nacional; e (ii) define que os custos
dessa contratação serão rateados entre todos os usuários finais, incluídos consumidores
livres e autoprodutores na parcela interligada ao SIN.
O objetivo da Medida Provisória é ampliar a confiabilidade e segurança
sistêmica e ratear esses custos entre os usuários que de fato usufruem desse benefício.
Para isso, cabe ressaltar que o autoprodutor, na parcela de carga autossuprida, já
contribui para a confiabilidade e segurança de suprimento, sendo correto que encargos
que sirvam para cobrir esses custos não recaiam sobre a parcela de energia autossuprida
— assim como já acontece atualmente com os encargos de energia de reserva e de
segurança energética.
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Esse entendimento pode ser destacado do voto da ex-diretora da ANEEL, Joísa
Campanher Dutra Saraiva, enquanto relatora do processo relativo à Audiência Pública
nº 39/2008:
“17. Dessa forma, confirmando o entendimento manifestado por meio da Nota
Técnica n° 192/2008-SEM/ANEEL, de 05/06/2008, considera-se que agentes que
dispõem de unidades geradoras, localizadas ou não no mesmo ponto de consumo,
já contribuem para o incremento da segurança sistêmica e confiabilidade do SIN,
não devendo ser onerados, para fins de pagamento dos referidos encargos , ao ponto
de se desconsiderar sua geração injetada no sistema.” (grifo nosso)
Diante do exposto, observa-se que a expressão “na parcela interligada ao SIN”
é vaga e imprecisa, não sendo a mais adequada para expressar que o encargo de
capacidade de geração deverá incidir apenas sobre a parcela de energia não suprida por
autoprodução. Uma expressão mais apropriada para fazer essa referência seria “na
parcela de consumo líquido”. Esse entendimento é corroborado pelo voto do exdiretor da ANEEL, Edvaldo Santana, relator do processo de regulamentação do encargo
de reserva. Veja os recortes a seguir:
Decreto nº 6.353/2008 – Energia de Reserva
“Art. 4º Todos os custos decorrentes da contratação da energia de reserva,
incluindo os custos administrativos, financeiros e tributários, serão rateados entre os
usuários finais de energia elétrica do SIN, incluindo os consumidores livres e aqueles
referidos no § 5º do art. 26 da Lei no 9.427, de 1996, e os autoprodutores apenas na
parcela da energia decorrente da interligação ao SIN, mediante encargo específico, a
ser disciplinado pela ANEEL”. (grifo nosso)
Voto do Diretor Relator, Edvaldo Santana, relativa ao fechamento da
Audiência Pública nº 55/2008 — Rateio dos Encargos de Energia de Reserva
“Foram recebidas contribuições no sentido de considerar a totalidade da carga
dos autoprodutores como objeto de pagamento do EER. (...) É provável que o texto do
decreto não tenha a melhor redação, mas parece-me que a interpretação da SEM
está correta, ao considerar que a parcela de pagamento dos autoprodutores na
energia de reserva corresponderá ao montante líquido de uso do SIN. Do contrário,
não seria necessário o texto grifado do art. 4º do Decreto nº 6.353/08. Por isso, as
contribuições não foram acatadas.” (grifo nosso)
Diante disso, a presente emenda sugere a substituição da expressão “na parcela
interligada ao SIN” por “na parcela de consumo líquido” com objetivo de trazer maior
clareza e objetividade ao art. 6º da Medida Provisória nº 988, bem como afastar
qualquer interpretação que crie subsídios cruzados em detrimento do autoprodutor.
Sala das Comissões, 4 de setembro de 2020.

Deputado Arnaldo Jardim
CIDADANIA/SP
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998, DE 2020
Altera a Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, a
Lei nº 5.655, de 20 de maio de 1971, o DecretoLei nº 1.383, de 26 de dezembro de 1974, a Lei nº
9.427, de 26 de dezembro de 1996, a Lei nº
10.438, de 26 de abril de 2002, a Lei nº 10.848,
de 15 de março de 2004, a Lei nº 12.111, de 9 de
dezembro de 2009, e a Lei nº 12.783, de 11 de
janeiro de 2013, transfere para a União as ações
de titularidade da Comissão Nacional de Energia
Nuclear representativas do capital social das
Indústrias Nucleares do Brasil S.A. e da
Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A e dá outras
providências.

EMENDA N.
Dê-se ao art. 4º da Medida Provisória nº 998, de 2020, a seguinte redação:
“Art. 4º A Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
[...]
Art. 26. ...................................................................................
§1º-C Os percentuais de redução a que se referem os §§1º, 1º-A e 1º-B:
III - serão aplicados aos empreendimentos de fonte hídrica, desde que, no prazo
de 12 (doze) meses após a entrada em vigor deste inciso, tenham sido publicados pela
ANEEL o registro de adequabilidade aos estudos de inventário e o uso do potencial
hidráulico do Sumário Executivo.”

JUSTIFICAÇÃO
A previsibilidade de regras é importante sinal para a expansão da geração. Para
garantir antecipadamente a todos os investidores a certeza sob qual regime de incentivos
o empreendimento estará sujeito, é essencial que a transição considere também àqueles
em processo de autorização pela ANEEL.
Essa caracterização mais exata sobre o regime de incentivos de
empreendimentos futuros é fundamental para minimizar a insegurança quanto ao
retorno dos projetos que estarão próximos à fase de outorga durante a transição entre os
dois regimes, afastando a retração de investimentos no período. A presente proposição
aplica incentivos econômicos corretos para que não haja ruptura no ciclo de expansão
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de geração de fonte hídrica e para a mitigação da possibilidade de projetos
economicamente não sustentáveis.
Sala das Comissões, 4 de setembro de 2020.

Deputado Arnaldo Jardim
CIDADANIA/SP
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998, DE 2020
Altera a Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, a
Lei nº 5.655, de 20 de maio de 1971, o DecretoLei nº 1.383, de 26 de dezembro de 1974, a Lei nº
9.427, de 26 de dezembro de 1996, a Lei nº
10.438, de 26 de abril de 2002, a Lei nº 10.848,
de 15 de março de 2004, a Lei nº 12.111, de 9 de
dezembro de 2009, e a Lei nº 12.783, de 11 de
janeiro de 2013, transfere para a União as ações
de titularidade da Comissão Nacional de Energia
Nuclear representativas do capital social das
Indústrias Nucleares do Brasil S.A. e da
Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A e dá outras
providências.

EMENDA N.
Inclua-se, onde couber, o seguinte artigo à Medida Provisória 998, de 2020:
“Art...... Fica revogado o § 1º do artigo 17 da Lei nº 13.360, de 17 de
novembro de 2016.”

JUSTIFICAÇÃO
O Decreto nº 2.655, de 2 de julho de 1998, regulamentando a Lei nº 9.648, de
1998, estabeleceu que as regras do (MAE) – sucedido pela Câmara de Comercialização
de Energia Elétrica (CCEE), à luz do art. 5º da Lei 10.848/2004 – deverão definir o
Mecanismo de Realocação de Energia (MRE) do qual participam as usinas hidrelétricas,
com o objetivo de compartilhar entre elas os riscos hidrológicos associados ao despacho
centralizado do ONS.
O art. 22 do referido decreto também estabeleceu que as transferências de
energia entre as usinas participantes do MRE estarão sujeitas à aplicação de encargo,
baseado em tarifa de otimização (TEO) determinada pela Aneel, destinado à cobertura
dos custos incrementais incorridos na operação e manutenção das usinas hidrelétricas e
pagamento da compensação financeira pelo uso dos recursos hídricos.
Portanto, o objetivo precípuo do MRE encontra-se no compartilhamento de
risco hidrológico por meio de transferência de energia entre seus participantes.
Considerando ainda que essa transferência se dá, no decorrer de um ano, nos dois
sentidos, estabeleceu-se uma tarifa para reger essas trocas a fim de não haver
necessidade de contabilização anual. Tendo em conta o conceito de compartilhamento, a
tarifa não poderia gerar desbalanço entre um gerador e outro se a troca de energia fosse
feita de forma igualitária. Assim, a Aneel, por meio da Resolução nº 222, de 1999,
regulamentou o art. 22 do decreto ora tratado e estabeleceu a TEO a ser considerada
para todos os participantes do MRE.
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No entanto, desde 2009, o Regulador decidiu por estabelecer uma TEO
diferenciada para a UHE Itaipu (TEO Itaipu) por meio da Resolução Normativa nº 392,
ainda que sua Procuradoria Jurídica tenha se posicionado contrariamente, por entender
que essa Resolução não estaria aderente às finalidades da TEO dispostas no Decreto nº
2.655/1998. A justificativa dada pelo regulador para a diferenciação da TEO é que a
UHE Itaipu tem custos alheios à sua gestão, impostos por tratado internacional não
cobertos pela TEO.
Desde então, a TEO calculada para Itaipu passou a assumir os custos
decorrentes do encargo de cessão de energia entre Brasil e Paraguai, royalties e
administração. O efeito imediato da medida foi a assunção, por parte do MRE, de riscos
não hidrológicos atrelados a acordos políticos entre esses dois países, bem como a
variação cambial do dólar e o índice de inflação americana. A título de exposição, em
2011 foi ratificado o acordo político entre Brasil e Paraguai que triplicou o custo de
cessão de energia cedida ao Brasil, o qual, por meio do § 1º do artigo 17 da Lei
13.360/2016, passou a ser suportado pelos geradores hidráulicos participantes do MRE.
Desse modo, aprofundou-se o prejuízo dos agentes do MRE, à exceção de Itaipu, para
R$ 350 milhões em 2019.
Portanto, para resgatar o propósito do MRE como mecanismo de
compartilhamento de riscos estritamente hidrológicos, assim como impedir que a
elevação dos custos de Itaipu seja repassada para outros consumidores que não os
cotistas, como preconiza o art. 3º da Lei 5.899/1973, a presente emenda objetiva retirar
do MRE a obrigação de assunção do pagamento do encargo de cessão. Espera-se com
isso alcançar o equilíbrio financeiro no MRE e reduzir os prejuízos causados aos
geradores hidráulicos.
Sala das Comissões, 4 de setembro de 2020.

Deputado Arnaldo Jardim
CIDADANIA/SP
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998, DE 2020
Altera a Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, a
Lei nº 5.655, de 20 de maio de 1971, o DecretoLei nº 1.383, de 26 de dezembro de 1974, a Lei nº
9.427, de 26 de dezembro de 1996, a Lei nº
10.438, de 26 de abril de 2002, a Lei nº 10.848,
de 15 de março de 2004, a Lei nº 12.111, de 9 de
dezembro de 2009, e a Lei nº 12.783, de 11 de
janeiro de 2013, transfere para a União as ações
de titularidade da Comissão Nacional de Energia
Nuclear representativas do capital social das
Indústrias Nucleares do Brasil S.A. e da
Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A e dá outras
providências.

EMENDA N.

Acrescenta-se o seguinte inciso III ao art. 13 da Medida Provisória nº 998, de
2020:
“Art. 13º Ficam revogados:
...............................................................................................
III - os §§ 2º e 3º, do art. 2º da Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013.”

JUSTIFICAÇÃO
Os parágrafos 2º e 3º do artigo 2º da Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013,
prejudicam o mercado de energia elétrica ao proibirem a comercialização de excedentes
pelos autoprodutores das usinas hidrelétricas até 50 MW cujas concessões foram
prorrogadas.
Cabe ressaltar que a venda de excedentes pelos autoprodutores é uma
ferramenta indispensável para mitigação de riscos da indústria, além de promover
eficiência alocativa e aumento da liquidez dos contratos de compra e venda de energia.
Reconhecendo esse importante papel, a ANEEL, por meio da Resolução Normativa nº
389, de 15 de dezembro de 2009, já autoriza a irrestrita comercialização de energia
pelos autoprodutores:
“Art. 5º Constituem direitos do autorizado:
[...]
Parágrafo único. Os outorgados sob o regime de autoprodução de energia
elétrica estão autorizados a comercializar os seus excedentes de energia na forma do
inciso IV do art. 26 da Lei n° 9.427, de 1996.”
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Dessa forma, não se enxerga nenhuma justificativa razoável para que a Lei
impeça que essas empresas autoprodutoras acessem livremente o mercado de energia,
em condições de igualdade com outros agentes, inclusive outros autoprodutores. Nesse
sentido, a presente emenda visa corrigir essa distorção, a qual pode prejudicar
sobremaneira a continuidade de empreendimentos hidrelétricos de autoprodução no
país.
Sala das Comissões, 4 de setembro de 2020.

Deputado Arnaldo Jardim
CIDADANIA/SP
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998, DE 2020
Altera a Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, a
Lei nº 5.655, de 20 de maio de 1971, o DecretoLei nº 1.383, de 26 de dezembro de 1974, a Lei nº
9.427, de 26 de dezembro de 1996, a Lei nº
10.438, de 26 de abril de 2002, a Lei nº 10.848,
de 15 de março de 2004, a Lei nº 12.111, de 9 de
dezembro de 2009, e a Lei nº 12.783, de 11 de
janeiro de 2013, transfere para a União as ações
de titularidade da Comissão Nacional de Energia
Nuclear representativas do capital social das
Indústrias Nucleares do Brasil S.A. e da
Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A e dá outras
providências.

EMENDA N.

Inclua-se, onde couber, o seguinte artigo à Medida Provisória n° 998, de 2020:
“Art....... Acrescentem-se os seguintes dispositivos à Lei nº 9.074, de 7 de julho
de 1995:
Art. 16-A. Considera-se autoprodutor de energia elétrica o consumidor titular
de outorga de empreendimento de geração para produzir energia por sua conta e risco.
§ 1º O direito de acesso às redes de transmissão e distribuição de energia
elétrica é assegurado ao autoprodutor de energia elétrica.
§ 2º Também é considerado autoprodutor o consumidor com carga mínima
individual igual ou superior a 3.000 kW (três mil quilowatts) que:
I – participe, direta ou indiretamente, do capital social da sociedade
empresarial titular da outorga, observada a proporção da participação societária, direta
ou indireta com direito a voto; ou
II – esteja sob controle societário comum, direto ou indireto, ou seja
controlador, controlado ou coligado, direta ou indiretamente, às empresas do inciso I
deste parágrafo, observada a participação societária, direta ou indireta, com direito a
voto.
§ 3º A destinação da energia autoproduzida independe da localização
geográfica da geração e do consumo, ficando o autoprodutor responsável por diferenças
de preços entre o local de produção e o local de consumo.
§ 4º O pagamento de encargos pelo autoprodutor deverá ser apurado com base
no consumo líquido.
§ 5º O consumo líquido para fins do disposto no § 4º:
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I – corresponderá à diferença entre o consumo total do autoprodutor subtraído
da energia elétrica autoproduzida; e
II - será apurado nos mesmos períodos e formas usados na apuração de
encargos cobrados dos consumidores dos ambientes de contratação livre e regulada,
considerando-se eventuais créditos ou débitos de períodos de apuração anterior a serem
compensados no prazo de 12 meses.
Art. 16-B. A outorga conferida ao autoprodutor será em regime de produção
independente de energia.
Art. 16-C. As linhas de transmissão de interesse restrito aos empreendimentos
de autoprodução poderão ser concedidas ou autorizadas simultânea ou
complementarmente às outorgas dos empreendimentos de autoprodução.
Art. 16-D. O autoprodutor poderá vender excedentes de energia elétrica aos
consumidores alocados dentro do terreno onde se encontra a instalação industrial de sua
propriedade.
Art. 16-E. O autoprodutor com outorga em vigor, alcançado pelo art. 26 da Lei
nº 11.488, de 15 de junho de 2007, mediante comunicação à Agência Nacional de
Energia Elétrica (ANEEL), poderá aderir às novas regras do regime de autoprodução de
que trata esta Lei no prazo de 90 (noventa) dias, contados da entrada em vigor deste
parágrafo.”

JUSTIFICAÇÃO
O interesse da indústria na autoprodução de energia elétrica desde os
momentos iniciais de desenvolvimento do setor tem uma razão muito específica: a
garantia de suprimento do energético a custos que garantam a competitividade da
atividade industrial. A prática da autoprodução tem o efeito de ancorar a
competitividade da indústria, que é a base de sustento de diversos outros ramos da
economia, além de aumentar a confiabilidade e a segurança de suprimento do Sistema
Interligado Nacional (SIN).
Investimentos em geração de energia, no entanto, são intensivos em capital.
Aplicar elevados recursos e assumir riscos e compromissos de longo prazo, com uma
atividade que não é fim da indústria, requer muita confiança no mercado e,
principalmente, na robustez do arcabouço legal e regulatório do setor. Contudo,
observa-se na prática que a ausência de tratamento legal à figura do autoprodutor
aumenta sensivelmente a percepção de risco deste agente, reprimindo importantes
investimentos para o setor elétrico e para a indústria nacional e, consequentemente,
prejudicando a geração de empregos e o crescimento econômico brasileiro.
Buscando suprir essa lacuna legal, a emenda apresenta um ajuste de redação
proposto inicialmente pelo Ministério de Minas e Energia, no âmbito da Consulta
Pública nº 33/2017, e que passou por diversas fases de maturação em discussões no
Legislativo e no Executivo a fim de cumprir seu objetivo: assegurar o equilíbrio de
custos e riscos alocados ao autoprodutor em um modelo de negócios sustentável.
De forma sucinta, a emenda sugere: (i) definição legal da figura do
autoprodutor, assim como consolidação dos direitos e deveres desse agente, de modo a

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 43CC762100388024.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.089483/2020-15

446

Quinta-feira

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

10 Setembro 2020

trazer segurança jurídica para a realização de investimentos na atividade; (ii) definição
clara e objetiva dos critérios de classificação da atividade de autoprodução envolvendo
o mesmo grupo econômico investidor, permitindo que as decisões empresariais se deem
de forma segura ante essa alternativa de suprimento de energia; e (iii) consolidação em
Lei da apuração dos encargos ao autoprodutor pelo consumo líquido, reduzindo o risco
regulatório sobre decisões de investimento.
Sala das Comissões, 4 de setembro de 2020.

Deputado Arnaldo Jardim
CIDADANIA/SP
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998, DE 2020
Altera a Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, a
Lei nº 5.655, de 20 de maio de 1971, o DecretoLei nº 1.383, de 26 de dezembro de 1974, a Lei
nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, a Lei nº
10.438, de 26 de abril de 2002, a Lei nº 10.848,
de 15 de março de 2004, a Lei nº 12.111, de 9
de dezembro de 2009, e a Lei nº 12.783, de 11
de janeiro de 2013, transfere para a União as
ações de titularidade da Comissão Nacional de
Energia Nuclear representativas do capital
social das Indústrias Nucleares do Brasil S.A. e
da Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A e dá
outras providências.

EMENDA ADITIVA N.º
(Dep. Rodrigo Agostinho – PSB/SP)
Acrescente-se, onde couber, o Artigo XX à Medida Provisória nº 998, de 1º
de setembro de 2020, conforme a seguinte redação:
“Art. XX A Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
Seção III
Das Opções de Compra de Energia Elétrica por parte dos
Consumidores da Microgeração e Minigeração Distribuída e do
Sistema de Compensação de Energia Elétrica por parte dos
Consumidores.
...................................................................................................
Art. 16-A. Fica estabelecido o Sistema de Compensação de Energia Elétrica
(SCEE), no qual a energia elétrica ativa injetada por unidade consumidora
com microgeração ou minigeração distribuída é cedida à distribuidora de
energia local e posteriormente compensada com o consumo de energia
elétrica ativa da mesma ou de outra unidade consumidora.
1
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Art. 16-B. Para fins desta Lei, considera-se:
I - Microgeração distribuída - central geradora de energia elétrica, com
potência instalada menor ou igual a 75 kW e que utilize fontes renováveis
de energia elétrica, das fontes hidráulica, solar, eólica, biomassa e
cogeração qualificada, conectada na rede de distribuição;
II - Minigeração distribuída - central geradora de energia elétrica, com
potência instalada superior a 75 kW e menor ou igual a 5 MW e que utilize
fontes renováveis de energia elétrica das fontes hidráulica, solar, eólica,
biomassa e cogeração qualificada, conectada na rede de distribuição;
III - TUSDg - Tarifas de Uso do Sistema de Distribuição (TUSDg) referentes
às centrais geradoras;
IV - TUSD Fio B - Componente da Tarifa de Uso dos Sistemas de
Distribuição;
V - Potência injetável - Montante máximo de potência ativa fornecida ao
sistema de distribuição por unidade consumidora com microgeração ou
minigeração distribuída;
VI - Potência instalada - Capacidade bruta que determina o porte da central
geradora para fins de regulação e fiscalização, definida pela menor potência
entre os componentes instalados nas unidades geradoras principais da
central;
VII - Energia elétrica ativa - Aquela que pode ser convertida em outra forma
de energia, expressa em quilowatts-hora (kWh);
VIII - Horário de Ponta - Período definido pela distribuidora e aprovado pela
ANEEL para toda sua área de concessão, considerando a curva de carga
de seu sistema elétrico e composto por 3 (três) horas diárias consecutivas,
exceção feita aos sábados, domingos, terça-feira de carnaval, sexta-feira
da Paixão, Corpus Christi e feriados definidos por lei federal;
IX - Horário fora de ponta - Período composto pelo conjunto das horas
diárias consecutivas e complementares àquelas definidas no horário de
ponta;
X - Fator de ajuste - É o resultado da divisão do valor de uma componente
da tarifa (a componente TE – Tarifa de Energia) de ponta pela fora de ponta
(nos casos do excedente ser originado no posto tarifário ponta), ou da tarifa
fora de ponta pela tarifa de ponta, quando o excedente surgir no posto fora
de ponta;
XI - Grupo A - grupamento composto de unidades consumidoras com
fornecimento em tensão igual ou superior a 2,3 kV e divididos em
subclasses, conforme regulamentação da ANEEL;
XII - Grupo B - grupamento composto de unidades consumidoras com
fornecimento em tensão inferior a 2,3 kV e divididos em subclasses,
conforme regulamentação da ANEEL;
2
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XIII - Tarifa de energia - valor monetário unitário determinado pela ANEEL,
em R$/kWh, utilizado para efetuar o faturamento mensal referente ao
consumo de energia;
XIV - Excedente de energia - diferença positiva entre a energia injetada e a
consumida por unidade consumidora com microgeração ou minigeração
distribuída, apurada por posto tarifário a cada ciclo de faturamento, exceto
para o caso de empreendimento de múltiplas unidades consumidoras, em
que o excedente de energia pode ser toda a energia gerada ou a injetada
na rede de distribuição, a critério do titular da unidade consumidora com
microgeração ou minigeração distribuída;
XV - Solicitação de acesso - Requerimento formulado pelo acessante à
distribuidora, apresentando o projeto das instalações de conexão e
solicitando a conexão ao sistema de distribuição. Esse processo produz
direitos e obrigações, inclusive em relação à prioridade de atendimento e
reserva na capacidade de distribuição disponível, de acordo com a ordem
cronológica do protocolo de entrada na distribuidora;
XVI - Concessionária ou Permissionária - Agente titular de concessão
federal para prestar o serviço público de distribuição de energia elétrica,
doravante denominado “distribuidora”;
XVII - Parecer de acesso - Documento pelo qual a distribuidora consolida
os estudos e avaliações de viabilidade da solicitação de acesso requerida
para uma conexão ao sistema elétrico e informa ao acessante os prazos, o
ponto de conexão e as condições de acesso;
XVIII - Geração distribuída - Centrais geradoras de energia elétrica, das
fontes hidráulica, solar, eólica, biomassa e cogeração qualificada, de
qualquer potência, com instalações conectadas diretamente no sistema
elétrico de distribuição ou através de instalações de consumidores,
podendo operar em paralelo ou de forma isolada e despachadas - ou não pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS. Terminologia usada
para um conjunto de tecnologias de geração elétrica eficiente e de porte
reduzido, de equipamentos de controle e de armazenamento de eletricidade
que aproximam a geração elétrica do consumidor;
XIX - Gerador Fotovoltaico - Conjunto ou kit de equipamentos, peças, partes
e componentes capazes de gerar energia elétrica a partir da luz solar,
composto por: módulos fotovoltaicos, inversores, conversores, conectores,
cabos elétricos, strings box, estrutura de fixação. O Gerador Fotovoltaico
também poderá contar em sua composição com um sistema de
armazenamento de energia composto por baterias e controladores de
carga. O Gerador Solar pode ser conectado à rede (on-grid), não conectado
à rede, isolado ou autônomo (off-grid), ou ainda, híbrido conectado à rede
com sistema de armazenamento ou backup;
XX - Acordo operativo - Acordo, celebrado entre acessante e acessada, que
descreve e define as atribuições, responsabilidades e o relacionamento
técnico-operacional do ponto de conexão e instalações de conexão, quando
3
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o caso, e estabelece os procedimentos necessários ao Sistema de Medição
para Faturamento – SMFH;
XXI - Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) Criada pela Lei nº 10.438, de
26 de abril de 2002, para os consumidores enquadrados na Subclasse
Residencial Baixa Renda, caracterizada por descontos incidentes sobre a
tarifa aplicável à classe residencial das distribuidoras de energia elétrica;
XXII - Unidade consumidora - Conjunto composto por instalações,
equipamentos elétricos, condutores e acessórios, incluída a subestação,
quando do fornecimento em tensão primária, caracterizado pelo
recebimento de energia elétrica em apenas um ponto de entrega, com
medição individualizada, correspondente a um único consumidor e
localizado em uma mesma propriedade ou em propriedades contíguas;
XXIII - Consumidor - Pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado,
legalmente representada, que solicite o fornecimento, a contratação de
energia ou o uso do sistema elétrico à distribuidora, assumindo as
obrigações decorrentes deste atendimento à(s) sua(s) unidade(s)
consumidora(s);
Art. 16-C. A adesão ao S CEE é permitida a todos os consumidores
participantes do Ambiente de Contratação Regulada nas seguintes
modalidades:
I - Geração junto à carga: caracterizada pela instalação da microgeração ou
minigeração distribuída no local em que os créditos de energia elétrica
serão utilizados e podendo o excedente ser utilizado por unidades
consumidoras de mesma titularidade sendo Pessoa Jurídica, incluso matriz
e filiais ou ainda Pessoa Física que possua outra(s) unidade consumidora;
II - Autoconsumo remoto: caracterizado por unidades consumidoras de
titularidade de uma mesma Pessoa Jurídica, incluído matriz e filial, ou
Pessoa Física que possua unidade consumidora com microgeração ou
minigeração distribuída em local diferente das unidades consumidoras nas
quais a energia excedente será compensada;
III - Empreendimento de múltiplas unidades consumidoras: caracterizado
pela utilização da energia elétrica de forma independente, no qual cada
fração com uso individualizado constitua uma unidade consumidora e as
instalações para atendimento das áreas de uso comum constituam uma
unidade consumidora distinta, de responsabilidade de condomínio, da
administração ou do proprietário do empreendimento, com microgeração ou
minigeração distribuída;
IV - Geração compartilhada: caracterizada pela reunião de consumidores
por meio de consórcio, cooperativa, condomínio voluntário, associação
voluntária entre pessoa física, pessoa jurídica, pessoa física e jurídica que
possua unidade consumidora com microgeração ou minigeração distribuída
em local diferente das unidades consumidoras nas quais toda ou parte da
energia elétrica excedente será compensada;
4
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V - Podem aderir ao S CEE os consumidores de energia, pessoa física ou
jurídica, incluso matriz e filial, e suas respectivas unidades consumidoras,
nas seguintes modalidades: a. Com microgeração ou minigeração
distribuída; b. Integrante de empreendimento de múltiplas unidades
consumidoras; c. Caracterizada como geração compartilhada ou integrante
de geração compartilhada; d. Caracterizada como autoconsumo remoto;
VI - Consumidores livres ou especiais não poderão aderir ao SCEE;
VII - É vedado enquadramento como microgeração ou como minigeração
distribuída das centrais geradoras que já tenham sido objeto de registro,
concessão, permissão ou autorização, ou tenham entrado em operação
comercial ou, ainda, tido sua energia elétrica contabilizada no âmbito da
CCEE ou comprometida diretamente com concessionária ou
permissionárias de distribuição de energia elétrica, cabendo à própria
distribuidora identificar esses casos;
Art. 16-D. Definem-se os critérios de operação e participação financeira
para implementação das modalidades de microgeração e minigeração
distribuídas por consumidores de energia:
I - O Titular da unidade consumidora onde se encontra instalada a
microgeração ou minigeração distribuída deverá, ao seu critério, informar a
distribuidora de energia local o percentual da energia excedente que será
destinado a cada unidade consumidora participante do SCEE ou a ordem
de compensação dos créditos, bem como o montante em kWh por unidade
consumidora;
II - É assegurado ao microgerador e minigerador distribuído o direito de
acesso às redes de distribuição de energia elétrica, que deverá observar,
na regulamentação do tema, a transparência, a simplicidade e a busca pela
solução menos onerosa e mais ágil ao microgerador e minigerador
distribuído;
a. Para os casos de empreendimento com múltiplas unidades
consumidoras, a solicitação de acesso deve ser acompanhada da cópia de
instrumento jurídico que comprove a participação dos integrantes;
b. Para os casos de empreendimento com geração compartilhada, a
solicitação de acesso não necessita ser acompanhada da cópia de
instrumento jurídico que comprove a participação dos integrantes, devendo
esta ser encaminhada à distribuidora, em até 10 dias antes do momento de
conexão da microgeração ou minigeração;
c. Os consumidores participantes de consórcio, cooperativa, condomínios
voluntários, associação voluntária ou qualquer outra forma de associação
civil instituída para a exploração de empreendimento de múltiplas unidades
consumidoras ou geração compartilhada, poderão:
i. Transferir os créditos de energia gerados pela unidade consumidora da
microgeração e/ou minigeração para as unidades consumidoras com CPF
ou CNPJ distintos da titularidade da unidade consumidora microgeração ou
5
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minigeração, desde que seja apresentado documento que comprove a
participação desta unidade consumidora na associação civil instituída;
ii. Transferir a titularidade das contas de energia elétrica de suas unidades
consumidoras participantes do SCEE para a entidade que detém a
titularidade da unidade consumidora onde se encontra instalada a
respectiva a microgeração e/ou minigeração destes empreendimentos;
III - Os créditos de energia elétrica serão computados com todos as
componentes da tarifa de energia elétrica, não estando sujeita a nenhuma
oneração de eventuais componentes tarifárias, devendo ser compensado
em sua integralidade no prazo de até 60 (sessenta) meses após a data do
faturamento em que foram gerados:
a. Devem ser utilizados, para abatimento do consumo, prioritariamente os
créditos mais antigos da unidade consumidora;
b. Os créditos são determinados em termos de energia elétrica ativa, não
estando sua quantidade sujeita a alterações em razão da variação nos
valores das tarifas de energia elétrica;
c. Para as unidades consumidoras que dispõem de tarifa horária, a energia
injetada deve ser utilizada, prioritariamente, para abater no mesmo período
(horário de ponta ou horário fora de ponta). Caso haja excedente de
energia, esse saldo será utilizado para abater o consumo no outro posto
tarifário, após a aplicação de um fator de ajuste. O Fator de ajuste, quando
necessário, será aplicável a unidade de consumo de destino dos créditos;
d. Para unidade consumidora com microgeração ou minigeração faturada
no grupo B, os excedentes de energia por ela gerados devem ser
considerados como sendo do horário fora de ponta, caso sejam utilizados
em unidade consumidora faturada no grupo AA;
e. O excedente de energia acumulado (saldo) alocado para determinada
unidade consumidora pode ser posteriormente realocado para outra(s)
unidade(s) consumidora(s) do mesmo titular, pessoa física ou jurídica,
incluído matriz e filial, atendida pela mesma distribuidora, devendo a
concessionária atender a solicitação em até 30 ( trinta) dias da data do
protocolo de remanejamento dos crédito;
f. No caso de empreendimento com múltiplas unidades consumidoras, os
excedentes de energia somente podem ser alocados para as unidades
consumidoras, que comprovem por meio de cópia de instrumento jurídico,
a participação do referido empreendimento;
g. Os excedentes de energia provenientes de geração compartilhada
somente podem ser alocados para as unidades consumidoras de
titularidade dos integrantes do empreendimento atendidos pela mesma
distribuidora que comprovem por meio de cópia de instrumento jurídico, a
participação do referido empreendimento;
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h. Após ultrapassado o prazo estipulado no inciso III, os créditos de energia
elétrica serão revertidos em prol dos seguintes consumidores, devendo a
agência reguladora estabelecer os critérios para a distribuição:
i. Hospitais e fornecedores de serviços e produtos médico hospitalares;
ii. Entidades de atendimento ao idoso ou que desenvolvam programas de
institucionalização de longa permanência, de que tratam os arts. 48 e
49 da Lei no 10.741, de 1º de outubro de 2003;
iii. Pessoas jurídicas sem fins lucrativos reconhecidas como entidades
beneficentes de assistência social com a finalidade de prestação de
serviços nas áreas de assistência social, saúde ou educação, nos
termos do art. 1º da Lei no 12.101, de 27 de novembro de 2009; e,
iv. Serviço público.
i. Esta lei permite, a qualquer momento, cessão voluntária de créditos
obtidos em SCEE, relativos à geração de excedentes devolvidos à rede de
distribuição e não utilizados, a consumidores enquadrados na alínea h,
devendo a concessionária de energia atender ao pedido em até 30 dias de
protocolo da solicitação de cessão voluntária de crédito.
IV - É vedada a divisão de central geradora, que tenha como único objetivo
se enquadrar nos limites da microgeração ou minigeração distribuída.
a. Não é caracterizado divisão de central geradora, quando diversas
centrais geradoras dentro dos limites da microgeração ou minigeração
distribuída, estejam instaladas na mesma área, desde que sejam unidades
consumidoras de pessoas físicas, pessoas jurídicas, pessoas físicas e/ou
pessoas jurídicas distintas, incluso matriz e filial;
b. É permitida a instalação de uma ou mais centrais geradoras de
microgeração e/ou minigeração para o mesmo titular, desde que localizadas
em áreas não contíguas, dentro da mesma área de concessão, ainda que
a soma das potências instaladas desses sistemas ultrapasse os limites de
microgeração ou minigeração.
V - A concessionária ou permissionária é responsável técnica e
financeiramente pelo sistema de medição dos participantes do SCEEA.
a. A medição em unidades consumidoras participantes do SCEE deve ser
realizada mensalmente para apontamento dos créditos de energia elétrica,
englobando todas as unidades consumidoras inclusive as de atendimento
rural.
VI - Os prazos limites de resposta das concessionárias, dados aos
procedimentos de acesso da microgeração ou minigeração distribuída são:
a. Até 15 (quinze) dias do protocolo da consulta de acesso/solicitação de
acesso, para central geradora classificada como microgeração distribuída,
quando não houver necessidade de melhorias ou reforços no sistema de
distribuição acessado;
b. Até 30 (trinta) dias do protocolo da consulta de acesso/solicitação de
acesso, para central geradora classificada como minigeração distribuída,
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quando não houver necessidade de melhorias ou reforços no sistema de
distribuição acessado;
c. Até 30 (trinta) dias do protocolo da consulta de acesso/solicitação de
acesso, para central geradora classificada como microgeração distribuída,
quando houver necessidade de execução de obras de melhoria ou reforço
no sistema de distribuição;
d. Até 60 (sessenta) dias do protocolo da consulta de acesso/solicitação de
acesso, para central geradora classificada como minigeração distribuída,
quando houver necessidade de execução de obras de melhoria ou reforço
no sistema de distribuição;
e. Será enquadrado como não observância dos prazos estabelecidos nesta
Lei, toda tentativa de reprova do projeto que não esteja embasada
tecnicamente nas normas vigentes e que tenham o claro intuito de não
cumprimento dos referidos prazos;
f. O acessante deve solicitar vistoria à distribuidora acessada, para
microgeração distribuída em até 120 (cento e vinte) dias após a emissão do
parecer de acesso e para minigeração distribuída em até 180 (cento e
oitenta) dias após a emissão do parecer de acesso;
g. A concessionária de energia não pode impor exigência de se esperar o
vencimento do Parecer de acesso, quando houver necessidade de
mudanças, no projeto anteriormente aprovado, no equipamento a ser
instalado ou for identificado algum aspecto técnico que implique na reprova
da vistoria. Novo Parecer de acesso deve ser emitido, assim que solicitado
pelo cliente ou seu procurador legal, para que não ocorra prejuízos com o
atraso na conexão com a rede da concessionária;
h. Em caso de necessidade de obra de adequação, melhoria ou extensão
de rede, o prazo informado na alínea f, fica congelado até a ligação definitiva
da unidade consumidora;
i. A não-observância dos prazos pela distribuidora sujeitará a penalidade de
pagamento da distribuidora ao consumidor de multa através do seguinte
cálculo:
Multa = Geração x Tarifa x n° dias de atraso x 2
i. Multa: Valor monetário a ser pago ao consumidor;
ii. Geração de energia : Consiste na transformação em energia elétrica,
das fontes hidráulica, solar, eólica, biomassa e cogeração qualificada
medida em (kWh);
iii. Tarifa de energia: valor monetário contemplando todas as
componentes tarifárias e impostos determinado pela ANEEL, em
R$/kWh, utilizado para efetuar o faturamento mensal referente ao
consumo de energia;
iv. N° dias de atraso: Dias de atraso;
v. Fator de multiplicação: 2
8
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j. O pagamento deverá ser feito através depósito bancário ao titular da
unidade consumidora no prazo máximo de 30 dias corridos da apuração.
VII - Eventuais créditos de energia ativa existentes no momento do
encerramento da relação contratual do consumidor devem ser mantidos em
nome do titular pelo prazo estabelecido no inciso III do caput desse artigo,
exceto se houver outra unidade consumidora sob a mesma titularidade de
pessoa física ou jurídica, incluído matriz e filial ou dos herdeiros em caso
de espólio, atendida pela mesma distribuidora; sendo permitida, nesse
caso, a realocação dos créditos de energia restantes.
a. Fica permitido também a cessão voluntária de créditos no encerramento
da relação contratual do consumidor conforme art. 16D, inciso III, Alínea i.
VIII - Quando da conexão de nova unidade consumidora com microgeração
ou minigeração distribuída:
a. Os custos de eventuais melhorias ou reforços no sistema de distribuição
em função exclusivamente da conexão de microgeração distribuída serão
integralmente arcados pela distribuidora, não havendo participação
financeira do consumidor;
b. Os custos de eventuais melhorias ou reforços no sistema de distribuição
em função exclusivamente da conexão de minigeração distribuída fazem
parte do cálculo da participação financeira do consumidor.
i. A participação financeira do consumidor é a diferença positiva entre o
custo proporcionalizado da obra, estabelecido pela distribuidora no parecer
de acesso e a participação financeira da distribuidora.
ii. O custo da obra deve considerar os critérios de mínimo dimensionamento
técnico possível e menor custo global.
iii. Caso a distribuidora ou o interessado opte por realizar obras com
dimensões maiores do que as estabelecidas no parecer de acesso, os
custos adicionais deverão ser arcados integralmente pelo optante, devendo
ser discriminados e justificados perante a outra parte.
iv. O interessado pode optar por tensão diferente da informada pela
distribuidora, conforme as tensões definidas em regulamento específico,
desde que haja viabilidade técnica do subsistema elétrico, sendo de sua
responsabilidade os investimentos adicionais necessários a este
atendimento.
c. As solicitações de acesso poderão ser feitas concomitantemente com
pedidos de ligação de novas unidades consumidoras ou aumento de
potência disponibilizada.
IX - As unidades consumidoras com geração distribuída devem celebrar
com a distribuidora de energia, além dos contratos para fins de acesso na
qualidade de unidade consumidora estabelecidos na regulamentação
vigente, apenas o seguinte: a. Fica dispensada a assinatura de contratos
de uso e conexão na qualidade de central geradora sendo suficiente a
9
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emissão pela Distribuidora do Relacionamento
microgeração.

Operacional para a

b. O contrato entre o consumidor e a concessionária é celebrado acordo
operativo para minigeração distribuída.
X - Fica estabelecido que a agência reguladora deve permanecer com as
resoluções normativas que deram origem a microgeração e minigeração
distribuída de número REN482/2012, revisada pela REN687/2015 a
agência reguladora deve apresentar nova revisão adequadas às diretrizes
desta Lei, em até 60 (sessenta) dias contados a partir da publicação desta
LeiH.
XI - As unidades consumidoras acessantes ao SCEE antes da publicação
desta Lei, permanecem com os mesmos critérios de compensação
previstos na REN482/2012, revisada pela REN687/2015 por um prazo de
25 anos, contados a partir da data de publicação desta Lei. Art. 16-E. A
inserção da microgeração e minigeração distribuída no SCEER.
I - O órgão regulador do setor elétrico deverá monitorar e publicar
mensalmente em seu sítio na internet a participação percentual de
penetração da geração distribuída ativa no atendimento à carga de energia
elétrica da área de atendimento da distribuidora. Cada distribuidora deverá
ter seu indicador percentual apresentado individualmente no sítio do órgão
regulador, demonstrando transparência no percentual de inserção da
geração distribuída por área de concessão. Este cálculo deverá ser
apresentado através da fórmula:
iGD= (G/C) x 100
i.

IGD - Índice de penetração da Geração Distribuída dentro do
submercado da Distribuidora em estudo em percentual (%).
ii. ii. G - Total da geração de energia injetada na rede da distribuidora
através da geração distribuída em kWh.
iii. iii. C - Total de Consumo dos consumidores cativos da distribuidora
de energia dado em kWh.

II - Para as unidades consumidoras que tiverem protocolado solicitação de
acesso, enquanto a participação apurada no inciso I deste artigo estiver
inferior ou igual a 15% (quinze por cento) da carga de energia elétrica da
região de atendimento da referida distribuidora, para microgeração e
minigeração aplica-se os seguintes critérios:
a. Para todas as modalidades de microgeração distribuída, local ou remota
a compensação dos créditos de energia elétrica deverão incidir sobre todas
as componentes da tarifa, expressas em reais por unidade de energia
elétrica.
b. Para todas as modalidades de minigeração distribuída remota, a
compensação dos créditos de energia elétrica deverão incidir sobre todas
as componentes da tarifa, expressas em reais por unidade de energia
10
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elétrica e será aplicada única exclusivamente a cobrança de 100% (cem por
cento) do valor da TUSDg medida.
c. Para todas as modalidades de minigeração local, a compensação dos
créditos de energia elétrica deverão incidir sobre todas as componentes da
tarifa, expressas em reais por unidade de energia elétrica, e será aplicada
única exclusivamente quando a potência injetável for superior a demanda
contratada para a respectiva unidade consumidora, aplica-se a cobrança de
100% (cem por cento) da TUSDg medida sobre a diferença positiva de
potência que ultrapassou a demanda contratada. Quando a potência
injetável for inferior ou igual à demanda contratada, não se aplica a TUSDg
e mantém-se a cobrança da demanda contratada da unidade consumidora.
d. As condições previstas no inciso II se estendem às unidades
consumidoras que protocolarem solicitação de acesso em até 30 (trinta)
dias após a publicação prevista no inciso I que informa que foi atingido o
percentual referido no inciso IIr.
e. As unidades consumidoras protocoladas antes do percentual de inserção
atingir 15% da carga de energia elétrica da região de atendimento da
referida distribuidora terão a compensação de todas componentes tarifárias
mantidas por 25 anos.
III - Quando o órgão regulador apresentar os percentuais de inserção de
geração distribuída, conforme inciso I do caput deste artigo, superiores a
15% (quinze por cento) do atendimento da carga de energia elétrica da
respectiva distribuidora, aplica-se aos novos consumidores que aderirem ao
SCEE a cobrança da componente tarifária TUSD Fio B nos seguintes
critérios:
a. Para todas as modalidades de microgeração, local ou remota incide única
e exclusivamente a cobrança de 100% (cem por cento) da componente
tarifária TUSD Fio B na utilização dos créditos de energia.
b. Para todas as modalidades minigeração distribuída remota aplica-se a
cobrança de 100%(cem por cento) do valor da TUSDg medida e 100%(cem
por cento) componente TUSD Fio B na utilização dos créditos de energia.
c. Para todas as modalidades de minigeração local, quando a potência
injetável for superior à demanda contratada da respectiva unidade
consumidora, aplica-se a cobrança de 100%(cem por cento) da TUSDg
medida sobre a diferença positiva de potência que ultrapassou a demanda
contratada. Quando a potência injetável da minigeração for inferior ou igual
a demanda contratada para a unidade consumidora não se aplica a TUSDg
mantém-se a demanda contratada. Aplica-se também para esta modalidade
a cobrança de 100%(cem por cento) da componente tarifária TUSD Fio B
na utilização dos créditos de energia.
IV - Para as unidades com microgeração deixa de ser cobrado o valor
mínimo de custo de disponibilidade e passa a ser cobrado TUSD Fio B,
conforme critérios estabelecidos nos incisos II e III.
11
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V - Para as unidades com minigeração distribuída deixa de ser aplicada
demanda contratada e passa a ser cobrança TUSDg medida, conforme
critérios estabelecidos nos incisos II e III.
VI - Fica garantida a possibilidade de transferência da titularidade antes ou
depois da conexão da microgeração ou minigeração distribuída sem a
necessidade de nova apresentação de solicitação de acesso e mantendo a
microgeração ou minigeração na regra em que foi aprovada.
Art. 16F. Adicionalmente às informações enviadas aos demais
consumidores do grupo B ou grupo A, a fatura das unidades consumidoras
com microgeração ou minigeração distribuída deve conter, a cada ciclo de
faturamento, no mínimo:
a. Informação da participação da unidade consumidora no SCEE;
b. O saldo anterior de créditos em kWhr;
c. A energia elétrica ativa consumida, por posto tarifário;
d. A energia elétrica ativa injetada, por posto tarifário;
e. Histórico da energia elétrica ativa consumida e da injetada nos últimos
12 ciclos de faturamento;
f. O total de créditos utilizados no ciclo de faturamento, discriminados por
unidade consumidora. g. O total de créditos expirados no ciclo de
faturamento;
h. O saldo atualizado de créditos;
i. A próxima parcela do saldo atualizado de créditos a expirar e o ciclo de
faturamento em que ocorrerá.
I - As informações elencadas nas alíneas de (a) a (i) do caput serão
fornecidas ao consumidor, por meio de um demonstrativo específico anexo
à fatura ou disponibilizadas em um sítio de acesso restrito.
II - A nota fiscal emitida pela distribuidora pode cumprir também a função
de fatura, assumindo, nesse caso, a característica híbrida de documento
fiscal e comercial. III - Para as unidades consumidoras cadastradas no
SCEE que não possuem microgeração ou minigeração distribuída
instalada, além da informação de sua participação no SCEE, a fatura deve
conter o total de créditos utilizados na correspondente unidade consumidora
por posto tarifário, se houver.
IV - Em unidade de minigeração, o consumidor pode optar o faturamento
com aplicação da tarifa do grupo B, correspondente à respectiva classe, se
atendido pelo menos um dos seguintes critérios:
a. A potência nominal do transformador da unidade consumidora for igual
ou inferior a 112,5 kVA;
b. A unidade consumidora se localizar em área de veraneio ou turismo cuja
atividade seja a exploração de serviços de hotelaria ou pousada,
12
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independentemente da potência nominal total dos transformadores.
Considera-se área de veraneio ou turismo aquela oficialmente reconhecida
como estância balneária, hidromineral, climática ou turística; ou
c. Quando, em instalações permanentes para a prática de atividades
esportivas ou parques de exposições agropecuárias, a carga instalada dos
refletores utilizados na iluminação dos locais for igual ou superior a 2/3 (dois
terços) da carga instalada total.
V - A aplicação da tarifa do grupo B ou o retorno ao faturamento com
aplicação de tarifa do grupo A, descritos no inciso IV, devem ser realizados
até o segundo ciclo de faturamento subsequente à formalização da opção
de faturamento;
VI - Fica vedada a cobrança de qualquer montante relativo a bandeiras
tarifárias das unidades consumidoras participantes do SCEE.
Art. 16G. Cria o Programa Energia Renovável Social, destinado a
investimentos na instalação de sistema fotovoltaicos e de outras fontes
renováveis aos consumidores de menor renda, conforme classificação da
distribuidora de energia elétrica.
I - Os recursos financeiros deste Programa serão oriundos do Programa de
Eficiência Energética e da parcela de Outras Receitas das atividades
exercidas pelas distribuidoras convertida para a modicidade tarifária nos
processos tarifários revisionais.
II - Caso o consumidor seja agraciado pela Tarifa Social de Energia Elétrica
terá opção de participar do programa de que trata o caput, desde que
concorde em declinar do benefício da Tarifa Social.
III - A distribuidora de energia elétrica deverá apresentar plano de trabalho
ao MME contendo, no mínimo, o investimento plurianual, as metas de
instalações dos sistemas, as justificativas para classificação do rol de
beneficiários, bem como a redução do volume anual do subsídio da Tarifa
Social de Energia Elétrica, conforme opção de que trata o inciso 2R.
IV - A distribuidora de energia elétrica promoverá chamadas públicas para
credenciamento de empresas especializadas e, posteriormente, chamadas
concorrenciais para contratação de serviços objetivando a implementação
das instalações dos sistemas fotovoltaicos ou de outras fontes renováveis,
tanto na modalidade local, quanto na remota.
Art. 16H. Fica garantido, ao consumidor, o direito de conexão de
equipamentos de armazenamento de energia, independentemente da
presença de geradores de energia, para utilização, inclusive, em caso de
falta de energia da distribuidora, bem como para a injeção ou absorção de
energia da rede da distribuidora, em qualquer horário.
I - Tais equipamentos deverão garantir o total ilhamento com isolação da
rede da distribuidora, em caso de falta de energia desta, através de circuitos
de proteção e transferência automática confiáveis e certificados pelo
INMETRO ou órgão certificador nacional ou internacional reconhecido.
13
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JUSTIFICAÇÃO
A aprovação urgente de uma legislação é vital para o enfrentamento da
crise provocada pela COVID19, na qual pequenas e médias empresas do setor e de
diversos segmentos da economia estão agonizando e não podem ficar à mercê da
instabilidade provocada por alguns órgãos governamentais. A economia de energia
de empresas como Hotéis, clínicas, hospitais etc., com uso da energia solar pode
salvar milhares de empregos e evitar que várias delas fechem suas portas.
O Incentivo a inserção da geração distribuída impacta positivamente na
redução de custo para todos os consumidores inclusive os que não possuem geração
distribuída. uma vez que contribui diretamente na redução das perdas da rede que
hoje representam em média 10% na conta de luz de todos os consumidores. Temos
ainda a descarbonização de nossa matriz energética desonera as tarifas de energia
dos demais consumidores que hoje pagam as altas bandeiras vermelhas oriundas da
queima de carvão petróleo e gás.
Esta proposta visa atender de fato quem necessita por isso propõe a
criação Programa Energia Renovável Social para consumidores de baixa renda. Esse
programa aplicará recursos de eficiência energética e da alocação dos recursos de
modicidade tarifária e poderá, ainda, reduzir os subsídios de consumo aplicado na
Tarifa Social de Energia Elétrica e arcada pela CDE (conta de desenvolvimento
energético).
Além disso, a aprovação em Lei de um Sistema de Compensação de
Energia Elétrica, se faz necessária e urgente, de forma a evitar que o setor se torne
tão vulnerável a possíveis arroubos autoritários que possam mudar as regras do dia
para a noite, através de resolução, sem qualquer debate com o setor e o usuário.
A Resolução Normativa nº 482/2012, da Agência Nacional de Energia
Elétrica (Aneel), teve o grande mérito de permitir o desenvolvimento da geração
distribuída de energia elétrica para os próprios consumidores de energia. A
sistemática adotada no Brasil pela agência reguladora foi a denominada de net
metering, ou medição líquida, por meio da qual os consumidores são faturados pela
diferença entre a energia elétrica absorvida e a injetada na rede de distribuição em
caráter de empréstimo gratuito (Mútuo).
CONSIDERANDO que a ANEEL realizou consulta via (SRD Superintendência de Regulação dos Serviços de Distribuição) no Memorando nº
0392/2011 encaminhado para AGU ( Advocacia Geral da União) no ano de 2012,
antes da publicação da Resolução Normativa 482, visando embasar e dar lastro
jurídico na consulta pública em discussão, recebeu no PARECER N° 0108/2012/PGEANEEL/PGF/AGU posicionamento que trata-se de relação de mútuo e não
comercialização e compra e venda de energia.
Trecho do parecer:
14
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“Pergunta SRD Aneel
comercialização de energia?”

=>

“Essa

relação

caracteriza-se

como

“Resposta AGU: Esta relação não se caracteriza como comercialização de
energia (compra e venda), mas como um contrato de mútuo (empréstimo gratuito)
conforme fundamentação acima exposta no parecer da AGU.”
Diante do retorno PARECER N° 0108/2012/PGE- ANEEL/PGF/AGU, a
Aneel deu procedimento a publicação da REN 482 de 2012.
Dessa maneira, em 2013 com a resolução 482 em vigor, o Brasil começou
a recuperar o atraso relativo às principais economias mundiais, que utilizam
intensamente essa moderna e sustentável geração de energia solar por meio de
painéis fotovoltaicos.
Segundo relatório emitido por da European Photovoltaic Industry
Association EPIA em 2014, referente ao ano de 2013, o mundo já tinha 138 GW de
potência instalada, com destaque para Alemanha 35 GW, Itália 17 GW , China 18,6
GW, enquanto no Brasil está nascendo a Geração Solar.
O Brasil fechou em 2019 o total de 4,4 GW de potência fotovoltaica
instalada, número muito inferior ao da Alemanha que em 2013 que já tinha instalado
35 GW de potência. No Brasil este número de 4,4GW é dividido entre 2,4 GW usinas
centralizadas e 2 GW em geração distribuída.
Em comparação dos dados da Califórnia que possui 40 milhões de
habitantes e produz 10 vezes mais energia solar que o Brasil que possui 200 milhões
de habitantes. Hoje, a taxa de inserção na Califórnia é de 13% e, ainda assim, o estado
proporciona grandes incentivos para produção solar. Países como a Alemanha, Índia
e Reino Unido já possuem mais de um milhão de unidades consumidoras com geração
distribuída, enquanto outros já atingiram mais de dois milhões de unidades, o que é o
caso da Austrália, China, Estados Unidos e Japão.
Considerando que o Brasil possui 85.000.000 de consumidores (oitenta e
cinco milhões), valor este que cresce cerca de 2.000.000 ao ano (dois milhões ao ano
de novos consumidores cativos), mesmo no cenário de tímido desempenho da
economia nacional, enquanto que os consumidores com geração própria são menos
do que 170.000 (cento e setenta mil geradores-consumidores = 0,2% dos
consumidores), é vital a aprovação de Lei para dar segura para que esta forma
distribuída de geração de energia continue se desenvolvendo, até mesmo para que o
País possa recuperar o “terreno perdido” em ganhos de escala neste setor para
apresentar-se competitivo no cenário internacional;
Salienta-se que a geração distribuída ainda não representa nem 1% da
matriz energética brasileira. Os benefícios econômicos e energéticos da geração
distribuída ocorrem principalmente para baixos níveis de inserção solar (energia
injetada em relação ao consumo total). Este limite pode variar conforme a matriz
energética de cada país, mas de acordo com estudos internacionais é normalmente
superior a 10%.
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Estudos da FGV - Fundação Getúlio Vargas mostraram que no caso do
Brasil, esse limite seria de 16%. A baixa taxa de inserção (respeitando esse limite)
impossibilita o fluxo reverso nas subestações de energia, o que limita o impacto da
geração distribuída no âmbito local e garante a eficiência do sistema elétrico, este
estudo é reforçado pelo Economista Phd Rodrigo Pinto, considerado dentre os 12
mais influentes do mundo, em sua tese “Resumo do Debate sobre Geração de Energia
Solar Distribuída (GD)”
Ressaltamos que a geração distribuída agrega grandes benefícios, além
da redução das faturas de energia elétrica dos consumidores que investirem seus
recursos na modalidade. A energia gerada a partir da fonte solar aumenta a segurança
energética no país e promove a redução das emissões de gases de efeito estufa.
Ademais, essa geração distribuída, normalmente realizada nas áreas de
maior consumo, alivia os sistemas de transmissão e distribuição, evitando
investimento na expansão das redes, com reflexos favoráveis nas tarifas pagas por
todos os consumidores.
Ocorre que, mesmo antes de serem atingidos os patamares de capacidade
de microgeração e minigeração distribuída observados em países que possuem
condições de irradiação menos favoráveis que o Brasil, a Aneel anunciou que
pretende alterar as regras que disciplinam a modalidade, já a partir de 2020, reduzindo
drástica e abruptamente sua atratividade.
Pela proposta da agência, a energia elétrica injetada na rede da
distribuidora pelas instalações de geração distribuída dos consumidores passaria a
compensar apenas uma parte do montante cobrado pela energia absorvida da rede.
Pela proposta, a energia injetada pelo consumidor compensaria menos da metade do
valor cobrado pela energia consumida. Em nossa avaliação, caso implementada a
proposta da Aneel, os consumidores engajados no esforço de tornar mais sustentável
a produção de energia elétrica no Brasil seria prejudicada significativamente, com
grande redução do retorno dos investimentos realizados.
Além disso, com a medida, certamente haverá a elevação dos indicadores
de desemprego e a retração da atividade econômica, em vez da criação de milhares
de postos de trabalho previstos com a continuação do ciclo virtuoso já iniciado, mas
que se pretende interromper. Segundo dados da aMSL (Associação Movimento Solar
Livre HM) em 2019 foram gerados mais de 120 mil empregos no setor e, para 2020 a
projeção dobrar esse número, chegando a 240 mil empregos.
Ambientalmente os impactos seriam muito adversos, pois a capacidade dos
painéis solares que deixarão de ser instalados se alterada a regra serão substituídos,
em parcela considerável, por centrais de geração termelétrica que utilizam fontes
fósseis, como gás natural e carvão mineral. Hoje essas fontes representam mais de
19,7%* da matriz elétrica brasileira. RA (*fonte Aneel em 31-01-2020)
Para evitar que essa verdadeira catástrofe venha a se abater sobre o setor
elétrico nacional, apresentamos o presente projeto de Lei, que pretende garantir que
o montante de energia elétrica injetado pelas instalações de microgeração e
16
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minigeração distribuída continue a compensar integralmente a energia absorvida de
rede da concessionária de distribuição.
Por estas razões, solicito apoio para a aprovação desta emenda.
Sala das Comissões, em 03 de setembro de 2020.

Deputado Rodrigo Agostinho
PSB/SP
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998, DE 2020

Altera a Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, a
Lei nº 5.655, de 20 de maio de 1971, o DecretoLei nº 1.383, de 26 de dezembro de 1974, a Lei
nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, a Lei nº
10.438, de 26 de abril de 2002, a Lei nº 10.848,
de 15 de março de 2004, a Lei nº 12.111, de 9
de dezembro de 2009, e a Lei nº 12.783, de 11
de janeiro de 2013, transfere para a União as
ações de titularidade da Comissão Nacional de
Energia Nuclear representativas do capital
social das Indústrias Nucleares do Brasil S.A.
e da Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A e
dá outras providências.

EMENDA ADITIVA N.º
(Dep. Rodrigo Agostinho – PSB/SP)
Acrescente-se, onde couber, o Artigo XX à Medida Provisória n.º 998, de
1º de setembro de 2020, com a seguinte redação:
Art. XX – A Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, passa a vigorar com a
seguinte redação:
“(...)
Seção III
Das Opções de Compra de Energia Elétrica por parte dos
Consumidores, da Microgeração e Minigeração Distribuída e do
Sistema de Compensação de Energia Elétrica
Art. 16-A Fica estabelecido o Sistema de Compensação de Energia
Elétrica (SCEE), no qual a energia elétrica ativa injetada por unidade
1
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consumidora com microgeração ou minigeração distribuída é cedida à
distribuidora de energia local e posteriormente compensada com o
consumo de energia elétrica ativa da mesma ou de outra unidade
consumidora.
Art. 16-B Para fins desta Lei, considera-se:
I – Microgeração distribuída: central geradora de energia elétrica, com
potência instalada menor ou igual a 75 kW e que utilize fontes renováveis
de energia elétrica ou cogeração qualificada, conforme regulamentação
da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), conectada na rede de
distribuição; e
II – Minigeração distribuída: central geradora de energia elétrica, com
potência instalada superior a 75 kW e menor ou igual a 5MW e que utilize
fontes renováveis de energia elétrica ou cogeração qualificada, conforme
regulamentação da ANEEL, conectada na rede de distribuição.
§1º É assegurado ao microgerador e minigerador distribuído o direito de
acesso às redes de distribuição de energia elétrica.
§2º Fica dispensada, à exceção de quando solicitado pelo acessante, a
assinatura de contratos de uso e conexão na qualidade de central
geradora para central de microgeração e minigeração distribuída, sendo
suficiente a emissão pela distribuidora do Relacionamento Operacional
para a microgeração distribuída e a celebração do Acordo Operativo para
a minigeração distribuída, conforme regulamentado pela ANEEL.
Art. 16-C A adesão ao SCEE é facultada a todos os consumidores
participantes do Ambiente de Contratação Regulada, que deverão solicitar
seu enquadramento nos termos da regulamentação da ANEEL, em uma
das seguintes modalidades:
I – Geração junto à carga: caracterizada pela instalação da microgeração
ou minigeração distribuída no local em que os créditos de energia elétrica
serão utilizados;
II – Autoconsumo remoto: caracterizado por unidades consumidoras de
titularidade de uma mesma Pessoa Jurídica, incluídas matriz e filial, ou
Pessoa Física que possua unidade consumidora com microgeração ou
minigeração distribuída em local diferente das unidades consumidoras
nas quais a energia excedente será compensada;
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III – Integrante de empreendimento de múltiplas unidades consumidoras:
caracterizado pela utilização da energia elétrica de forma independente,
no qual cada fração com uso individualizado constitua uma unidade
consumidora e as instalações para atendimento das áreas de uso comum
constituam uma unidade consumidora distinta, de responsabilidade de
condomínio, da administração ou do proprietário do empreendimento,
com microgeração ou minigeração distribuída; e
IV – Geração compartilhada: caracterizada pela reunião de consumidores
por meio de consórcio, cooperativa ou qualquer forma de associação,
composta por pessoa física ou jurídica, que possua unidade consumidora
com microgeração ou minigeração distribuída em local diferente das
unidades consumidoras nas quais toda ou parte da energia elétrica
excedente será compensada.
§1º Sempre que a modalidade escolhida pelo consumidor for outra que
não a da geração junto à carga, caberá ao microgerador e ao minigerador
informar a distribuidora de energia local o percentual da energia
excedente que será destinado a cada unidade consumidora participante
do SCEE.
§2º É assegurado ao microgerador e minigerador distribuído o direito de
acesso às redes de distribuição de energia elétrica, por meio de
procedimento a ser definido pela ANEEL, que deverá observar, na
regulamentação do tema, a transparência, a simplicidade e a busca pela
solução menos onerosa e mais ágil ao microgerador e minigerador
distribuído.
§3º Os créditos de energia elétrica serão computados em unidades de
energia elétrica, podendo ser utilizados no prazo de até 60 (sessenta)
meses.
Art. 16-D O faturamento de unidade consumidora participante do SCEE
deve considerar a totalidade da energia elétrica por ela consumida da rede
de distribuição, da qual deverá ser deduzida a energia elétrica injetada
alocada a essa unidade consumidora naquele mês e eventual crédito de
energia elétrica acumulado em ciclos de faturamento anteriores,
respeitadas, quando for o caso, as relações de compensação por posto
tarifário.
§1º A dedução disposta no caput deste artigo aplica-se para os casos de
incidência do custo de disponibilidade, definido pela ANEEL.
3
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Art 16-E O órgão regulador do setor elétrico deverá monitorar e publicar a
participação da microgeração e minigeração distribuída no atendimento
ao mercado cativo de energia elétrica das concessionárias e
permissionárias do serviço de distribuição.
§1º Aos consumidores participantes do SCEE, que realizarem a
solicitação de acesso no prazo de até dezoito meses, contados a partir da
publicação da Lei de conversão desta Medida Provisória, será
assegurada, por um período de 25 (vinte e cinco) anos, a manutenção das
condições de compensação de energia elétrica com base na totalidade
das componentes tarifárias.
§2º Aos consumidores participantes do SCEE, que realizarem a
solicitação de acesso após o prazo referido no §1º, a compensação de
energia elétrica se dará com base na totalidade das componentes
tarifárias, descontado o equivalente à 50% (cinquenta por cento) da
componente tarifária Transporte Fio B, até a data de 31 de dezembro de
2025.
§3º Para os consumidores referidos no §2º, após 31 de dezembro de
2025, e aos consumidores participantes do SCEE que realizarem a
solicitação de acesso após 31 de dezembro de 2025, a compensação de
energia elétrica se dará com base na totalidade das componentes
tarifárias, descontado o equivalente a 100% (cem por cento) da
componente tarifária Transporte Fio B, à exceção dos consumidores
participantes do SCEE referidos no §1º deste artigo.
§4º Após o prazo referido no §1º, o faturamento das unidades
consumidoras de minigeração distribuída enquadradas nas modalidades
de autoconsumo remoto ou geração compartilhada, onde se encontra a
central geradora de energia elétrica, deverá ser realizado considerando
as tarifas aplicáveis para centrais geradoras, conforme definido pela
ANEEL.
§5º Caso as tarifas para unidades consumidoras com microgeração ou
minigeração distribuída tenham componentes de aplicação não faturados
em unidades de R$ por MWh, fica assegurado o não pagamento dessas
componentes, à exceção da totalidade ou de parte da componente
Transporte Fio B de acordo com o cronograma previsto nos §1º a §3º
deste artigo.
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Art. 16-F A Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL regulamentará
o disposto nos Art. 16-A até 16-E em até 60 (sessenta) dias, sem prejuízo
das competências específicas neles previstos.
Art. 16-G Eventuais adequações tarifárias necessárias para o
cumprimento dos Art. 16-A até 16-E serão equalizadas em conformidade
com o inciso VI do Art. 13 da Lei 10.438, de 26 de abril de 2002.
(...)”

JUSTIFICAÇÃO
A microgeração e minigeração distribuída e o Sistema de Compensação
de Energia Elétrica (SCEE) são ferramentas estratégicas para consumidores de
todos os portes, perfis e mercados que busquem economia, maior previsibilidade de
preços, autonomia de suprimento e responsabilidade ambiental. As figuras
elencadas carecem de previsão legal que traga a necessária segurança jurídica e
previsibilidade aos consumidores, empreendedores e investidores do setor para o
desenvolvimento de novos projetos.
Desse modo, os conceitos de microgeração e minigeração distribuída,
bem como do Sistema de Compensação de Energia Elétrica, estabelecidos a partir
da Resolução Normativa ANEEL nº 482, de 17 de abril de 2012, necessitam de
adequada fundamentação legal. Consequentemente, com base nos princípios da
isonomia, coerência e segurança jurídica, recomendamos o estabelecimento de
marco legal objetivo para estes conceitos, em linha com a intenção de aprimorar as
regras de funcionamento do setor elétrico brasileiro e trazer maior transparência e
previsibilidade para os agentes do mercado.
A proposta está diretamente alinhada com os princípios do setor elétrico
brasileiro, valorizando o consumidor e proporcionando maior clareza para a tomada
de decisões, com mais eficiência e racionalidade de mercado, trazendo a necessária
segurança jurídica e previsibilidade para o desenvolvimento do segmento da geração
distribuída no Brasil.
Entendemos adequado, ainda, que a alteração ocorra sobre a Lei nº
9.074, de 7 de julho de 1995, dado que esta lei possui uma seção que trata
especificamente das opções de compra de energia elétrica por parte dos
consumidores.
Importante mencionar a introdução de diretriz para que o Poder Executivo
possa rever as condições de incentivo caso a participação da geração distribuída
ultrapasse 10% do atendimento à demanda de energia elétrica de cada distribuidora,
5
Câmara dos Deputados, Anexo IV, Gabinete n.º 801 – Brasília/DF – CEP: 70160-900
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
Deputado Federal Rodrigo Agostinho

levando em consideração os benefícios elétricos, energéticos, econômicos, sociais,
ambientais e estratégicos. Poderá, nesse sentido, definir valor de referência a ser
aplicado na compensação dos créditos de energia elétrica dos novos consumidores.
Por estas razões, solicito apoio para a aprovação desta emenda.
Sala das Comissões, em 03 de setembro de 2020.

Deputado Rodrigo Agostinho
PSB/SP

6
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MPV 998
00177

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998 DE 2020

Altera a Lei nº 9.991, de 24 de julho de
2000, a Lei nº 5.655, de 20 de maio de
1971, o Decreto-Lei nº 1.383, de 26 de
dezembro de 1974, a Lei nº 9.427, de 26 de
dezembro de 1996, a Lei nº 10.438, de 26
de abril de 2002, a Lei nº 10.848, de 15 de
março de 2004, a Lei nº 12.111, de 9 de
dezembro de 2009, e a Lei nº 12.783, de 11
de janeiro de 2013, transfere para a União
as ações de titularidade da Comissão
Nacional
de
Energia
Nuclear
representativas do capital social das
Indústrias Nucleares do Brasil S.A. e da
Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A e
dá outras providências.

EMENDA DE PLENÁRIO Nº
(Do Sr. General Girão)

Altera-se o art. 8º da Medida Provisória nº 998, de 2020, para incluir as
seguintes disposições na Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013:

“Art. 8º A Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
‘Art. 1º ....................................................................
§ 8º O disposto nesta Lei também se aplica às concessões de geração
de energia hidrelétrica destinadas à produção independente ou à
autoprodução, ressalvado o disposto nos arts. 1º-A e 2º.
.................................................................................
Art. 1º-A As concessões de geração de energia hidrelétrica destinadas à
produção independente ou à autoprodução a partir de aproveitamentos
de potencial hidráulico com capacidade instalada superior a 50.000 kW
(cinquenta mil quilowatts) poderão ser prorrogadas uma vez, pelo prazo
de 20 (vinte) anos, nos termos do § 2º do art. 4º da Lei nº 9.074, de 7 de
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julho de 1995, e do seu regulamento.
§ 1º O disposto no art. 1º não se aplica às prorrogações de que trata o
caput.
§ 2º A prorrogação referida no caput se aplica às concessões que ainda
não tenham sido prorrogadas com fundamento no § 2º do art. 4º da Lei
nº 9.074, de 7 de julho de 1995.
§ 3º A prorrogação disciplinada neste artigo dependerá da aceitação
expressa das seguintes condições pelas concessionárias:
I – pagamento de bonificação, equivalente ao benefício econômicofinanceiro adicionado pela prorrogação da concessão, calculado
conforme diretrizes estabelecidas no § 5º;
II – manutenção dos pagamentos realizados a título de Uso de Bem
Público – UBP até o final do período de prorrogação; e
III – reversão dos bens vinculados ao final da concessão sem
indenização.
§ 4º A assinatura do termo aditivo de prorrogação da outorga deverá
ocorrer em até 120 (cento e vinte) dias da publicação do regulamento de
que trata o caput, sem prejuízo da fruição do prazo remanescente da
outorga em vigor.
§ 5º O benefício econômico-financeiro adicionado pela prorrogação da
concessão, referido no inciso I do § 3º, deverá ser dado pelo valor
presente líquido dos fluxos de caixa livres apurados conforme os
seguintes parâmetros:
I – dados e informações prestados pela Aneel, pela Empresa de Pesquisa
Energética – EPE e pela própria concessionária;
II – o valor novo de reposição como referência para definição da parcela
de investimentos vinculados a bens reversíveis ainda não amortizados
ou não depreciados;
III – custos de reinvestimento do período de prorrogação; e
IV – parâmetros técnicos e econômicos estabelecidos pelo Conselho
Nacional de Política Energética – CNPE para realização dos leilões de
concessão de geração de energia elétrica dos quais trata o art. 8º desta
Lei.
§ 6º A forma de pagamento da bonificação prevista no inciso I do § 3º
deverá observar as seguintes diretrizes:
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I – parcelas mensais a serem pagas a partir do ano subsequente ao da
celebração do termo aditivo ao contrato de concessão de uso de bem
público;
II – quitação dos valores antes do início do período adicional da
concessão; e
III – possibilidade de antecipação do pagamento das parcelas mensais
de bonificação à União, mediante aplicação de taxa de desconto a ser
definida pelo CNPE.
§ 7º Parcela da bonificação de que trata o inciso I do § 3º deverá ser
destinada à Conta de Desenvolvimento Energético – CDE, conforme
regulamentação.
§ 8º A regulamentação das disposições deste artigo deverá ser editada
pelo Poder Executivo até o final de 2020.
...............................................................................’ ”

JUSTIFICAÇÃO

Conforme expressamente consignado em sua Exposição de Motivos,
a Medida Provisória nº 998/2020 foi concebida essencialmente para que os
consumidores de energia elétrica percebessem desoneração em suas tarifas, para
o que concorrem as previsões de destinação de recursos à Conta de
Desenvolvimento Energético – CDE, bem como de contenção do aumento de
despesas cobertas por esse encargo setorial.
A medida veiculada na emenda ora proposta, em plena harmonia com
a finalidade precípua da MP, permite a arrecadação fiscal superior a R$ 6 bilhões,
dos quais parte é destinada à CDE – contribuindo para a redução dos valores das
quotas recolhidas pelos consumidores para suportar os dispêndios da Conta – e
parte arrecadada pelo Tesouro, proporcionando imediato resultado fiscal.
Isso porque a pretendida prorrogação das concessões de uso de bem
público outorgadas em regime de autoprodução e de produção independente, cujo
aproveitamento de potencial hidráulico seja superior a 50 MW (cinquenta
megawatts), estaria condicionada ao pagamento de bonificação pelos geradores:
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(i) tanto de forma antecipada, no período compreendido entre a data
em que for proferida a decisão do Poder Concedente pela futura prorrogação e a
data de término da concessão original,
(ii) quando do início da efetiva prorrogação.
Cabe ainda ter presente que a proposta consiste em vantajosa
alternativa à licitação das referidas concessões, da qual resultariam valores incertos
de bonificação, acompanhados de riscos fiscais e judiciais associados a
indenizações a serem pagas pela União, despesas essas sujeitas ao teto de gastos.
A proposta também permite a obtenção de resultado melhor do que
aquele historicamente observado nos leilões realizados (i) em 2015, cuja
bonificação a pagar era fixa e cujo deságio médio na tarifa das usinas foi inferior a
0,4%, (ii) em 2017, onde o ágio médio alcançado não superou o patamar de 10%,
e (iii) em 2018, quando a privatização da CESP resultou em ágio de 2,09%.
A prorrogação nos moldes pretendidos também se mostra meritória ao
concretizar os esforços de descotização do setor elétrico, ao se adotar regime
diverso de comercialização da energia associada aos empreendimentos com
outorga estendida.
No ponto, chama-se atenção para a circunstância de o regime de
cotas instituído pela ex-Presidente Dilma Rousseff, por meio da Medida Provisória
nº 579/2012 (posteriormente convertida na Lei nº 12.783/2013), ter onerado – e
ainda onerar – o consumidor de energia elétrica em patamares bilionários.
No

regime de cotas, os agentes

de geração vendem,

às

concessionárias de distribuição, energia elétrica mediante preços definidos pelo
Poder Concedente e/ou pelo órgão regulador.
A aquisição da energia é compulsória por parte das distribuidoras, e
os respectivos custos são repassados, de forma integral, aos consumidores cativos.
Os riscos hidrológicos, que se materializam quando o montante de
energia produzido pela usina é inferior ao montante contratado, são assumidos
pelas distribuidoras, com direito de repasse à tarifa dos consumidores finais.
Devido a tais características, apenas no triênio 2017-2019, segundo
dados divulgados pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, os
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consumidores foram compelidos a suportar mais de R$ 16 bilhões com as
exposições das cotas de garantia física de usinas hidrelétricas com concessão
prorrogada nos termos da Lei nº 12.783/2013.
Considerando no cálculo a energia proveniente da UHE Itaipu,
também comercializada sob o regime de cotas, os custos com riscos hidrológicos
atribuídos aos consumidores cativos alcançaram R$ 26 bilhões no triênio 20172019.
Esse valor é 70% superior ao volume de recursos financeiros que, no
âmbito da Conta-COVID, serão transacionados para mitigar os impactos causados
pela pandemia do COVID-19 no segmento de distribuição de energia elétrica.
Os valores de exposição financeira decorrente da contratação em
regime de cotas são tão expressivos que, em 2014, o Tesouro Nacional, por meio
da CDE, foi obrigado a realizar aportes no setor elétrico para reduzir seu impacto
tarifário.
Também em 2014, por meio do Decreto nº 8.221/2014, foi criada a
Conta-ACR, destinada a viabilizar operações financeiras voltadas à cobertura das
despesas incorridas pelas distribuidoras em decorrência de exposição involuntária
no mercado de curto prazo, exposição essa que abrangeu os custos relativos ao
risco hidrológico das cotas de energia.
Em 2015, a criação das bandeiras tarifárias, objeto do Decreto nº
8.401/2015, também serviu como instrumento de arrecadação de recursos para
mitigar o impacto tarifário causado pelos custos de exposição das usinas
hidrelétricas contratadas em regime de cotas.
Apesar da adoção dessas múltiplas medidas, tal modelo de
comercialização não alcançou o resultado que dele se esperava, qual seja,
modicidade tarifária. Na verdade, o real resultado mostrou-se diametralmente
oposto ao pretendido.
Não por outra razão, o Ministério de Minas e Energia – MME, no
âmbito da Consulta Pública nº 33/2017, ao reconhecer explicitamente que o regime
de cotas não foi bem-sucedido, recomendou o abandono daquele modelo, como
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forma de (i) aumentar a liquidez de mercado e (ii) proporcionar flexibilidade na
gestão do portfólio das distribuidoras.
A segunda das finalidades colimadas pelo MME ganhou crescente
relevância desde a realização da Consulta Pública nº 33/2017.
Isso porque, em virtude da combinação entre a aquisição compulsória
e o caráter inflexível dos montantes contratados, o atual regime de cotas
compromete a gestão de contratos de compra e venda de energia elétrica pelas
distribuidoras, o que, no cenário atual, marcado pela sobrecontratação provocada
pela retração do consumo de energia elétrica, é ainda mais perverso para os
consumidores, que têm de pagar os custos de energia desnecessária.
À vista da experiência concreta – e desastrosa – de comercialização
de energia sob o regime de cotas, a proposta ora formulada divorcia-se desse
modelo e baseia-se em outro – porém exitoso – já também empiricamente testado.
O modelo bem-sucedido foi adotado na ampliação, pelo prazo de 20
anos, da outorga da UHE Porto Primavera, ocorrida no bojo do processo de
alienação do controle acionário de sua detentora, a Companhia Energética de São
Paulo – CESP.
Segundo o Edital nº SF.001/2018, o valor da bonificação foi calculado
“considerando a apropriação da totalidade do fluxo de caixa adicional descontado
da concessão envolvendo a Usina Porto Primavera, no período de 2028 até 2048”,
ou seja, no período de extensão da outorga.
Esse valor de bonificação contou com a apreciação do Tribunal de
Contas da União – TCU, no âmbito do Acórdão nº 1.587/2018, e foi resultado de
estudos desenvolvidos pelo MME, pelo Ministério da Economia – ME, pela Empresa
de Pesquisa Energética – EPE e pela ANEEL.
No processo de alienação, amparado nos artigos 26 a 28 da Lei nº
9.074/95 e no Decreto nº 9.271/2018, o novo controlador da CESP teve a garantia
de livre disposição da totalidade da garantia física da UHE Porto Primavera, ou seja,
conferiu-se ao agente a prerrogativa de praticar preços de mercado tanto no ACR
como no mercado livre, com a contrapartida de que assumisse o risco hidrológico.
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Também não é inédita proposta de destinação dos recursos da
bonificação em parte à CDE e em parte ao Tesouro, pois o TCU, em seus Acórdãos
nº 2.526/2015 e nº 1.598/2017, já pontificou a necessidade de, na modelagem final
das concessões, haver equilíbrio entre objetivos fiscais e modicidade tarifária, o que
foi endossado pelo MME no âmbito de sua CP nº 33/2017.
Diante da robustez da metodologia utilizada no cálculo do valor de
bonificação da UHE Porto Primavera, e dado que o respectivo valor viabilizou a
extração da chamada renda hidráulica sem a necessidade de se impor a destinação
de energia ao ACR ou a adoção do regime de cotas a partir da fixação de
determinado patamar de remuneração, chega-se à conclusão de que o modelo de
comercialização em questão pode ser replicado para as concessões vincendas.
Por fim, a proposta de que a decisão pela prorrogação seja adotada
com antecedência viabiliza a coincidência com o período em que os empréstimos
da Conta-COVID, lastreados na CDE, serão pagos.
Dada a certeza de que, nos próximos 5 anos, os consumidores serão
compelidos a suportar os custos decorrentes dos efeitos da pandemia, propõe-se
adotar janela temporal semelhante para definir o início da percepção dos efeitos da
prorrogação.
Assim, celebrar-se-á termo aditivo ao contrato de concessão para que,
desde já, sejam estabelecidos, entre outros pontos, (i) a prorrogação por 20 anos,
a contar do termo final da outorga em curso, (ii) o valor a ser repassado, a título de
pagamento de uso de bem público, para a CDE, e (iii) o valor a ser pago à União de
forma parcelada até o início do período de prorrogação.
Sala das Sessões, 4 de setembro de 2020.

General Girão
Deputado Federal – PSL/RN
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MPV 998
00178

Gabinete do Senador IZALCI LUCAS

EMENDA Nº ______ - CM
( à MPV 998, de 2020)

Dê-se § 1º do art. 5º-B da Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, incluído
pelo art. 1º da Medida Provisória nº 998, de 2020, a seguinte redação:
“§ 1º A aplicação dos recursos de que tratam o caput em projetos de
pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética observará o limite
máximo de setenta por cento do valor total disponível.”

JUSTIFICAÇÃO
A Medida Provisória nº 998/2020, ao propor alteração na Lei nº 9.991 de
24 de julho de 2000, determina que os recursos previstos para projetos de
pesquisa e desenvolvimento e de eficiência energética não comprometidos com
projetos contratados ou iniciados deverão ser destinados à CDE, em favor da
modicidade tarifária, entre 01/09/2020 e 31/12/2025. A presente Emenda tem
como objetivo garantir o equilíbrio entre a medida proposta e a sustentabilidade
no nosso Centro de Pesquisas de Energia Elétrica.
Do mesmo modo que devem ser apoiadas as medidas excepcionais
com vistas a reduzir o impacto da inadimplência nas distribuidoras de
energia, bem como proporcionar a modicidade tarifária pretendida,
principalmente neste período de intensa crise decorrente da pandemia da
Covid-19, também temos a obrigação constitucional de apoiar o
desenvolvimento de projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação
(P&D+I) e de eficiência energética (EE).
O Centro de Pesquisas de Energia Elétrica foi criado em 1975 por
iniciativa do Ministério de Minas Energia, com a chancela do Presidente da
República, com o objetivo de promover uma infraestrutura científica e de
pesquisa, visando ao desenvolvimento, no país, de avançada tecnologia no
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Gabinete do Senador IZALCI LUCAS
campo dos equipamentos e sistemas elétricos, conforme reza o art. 1º de seu
Estatuto.
Ao longo da sua trajetória, o Centro se destaca pela capacidade de
transformar ciência em produtos largamente utilizados pelo setor, com
grande importância estratégica, e que influenciaram, e foram influenciados,
pela evolução do Sistema Interligado Nacional.
Como exemplo, pode-se destacar o desenvolvimento, pelo Cepel, de
um conjunto de ferramentas computacionais que desempenham papel
fundamental no planejamento e operação do Sistema Interligado Nacional.
A operação interligada gera uma economia de cerca de 22% quando
comparada a uma alternativa não interligada, viabilizando o uso ótimo e
múltiplo dos recursos hídricos, proporcionando segurança elétrica e
energética, e ao mesmo tempo minimizando os impactos ambientais e os
custos de geração e operação. Esse resultado dificilmente seria possível com
o uso de ferramentas similares desenvolvidas no exterior, eis que não
contemplam as adaptações necessárias ao tratamento das particularidades
únicas do Sistema Interligado Nacional.
A Medida Provisória nº 998 de 2020, ao destinar de forma geral os
recursos de P&D não utilizados à modicidade tarifária, e ao limitar
explicitamente o uso de recursos das empresas vinculadas ao MME ao Cepel
(§3 do Art. 4°) em setenta por cento, impõe uma punição dupla ao Centro,
pois além de privar o Cepel da sua capacidade geral como as demais
Instituições, retira-lhe, também, a sua principal fonte de receita que provém
dos recursos do §3° do Art. 4° da Lei 9.991 de 2000.
A maior parte dos recursos do Cepel são oriundos desta fonte. A
redução em 30% desses recursos significará uma perda irreparável ao Cepel,
condenando o Centro ao fechamento de laboratórios e à perda de equipes
altamente qualificadas formadas ao longo de décadas.
Entretanto, a destinação dos recursos previstos no §º3 do Art. 4 da Lei
nº 9.991/2000, mencionado na MP 998/2020, tem um efeito irrisório perante
a modicidade tarifária – inferior a 1 centavo para cada 100 reais –, se
comparado à queda de aproximadamente 30% da receita do Cepel, o que
impacta diretamente na sobrevivência do Centro.
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A irrelevante influência na modicidade tarifária representada pelos
30% dos recursos de P&D do Cepel, não compensa o custo futuro de perda
tecnológica para o país. Um estudo desenvolvido pela equipe do professor
Ruy Quadros, da UNICAMP, ("Projeto para Desenvolvimento de
Metodologia para Mensuração de Benefícios das Linhas de Pesquisa do
Cepel e das Empresas Eletrobras" - AS.3 PDNG 2018-2022), iniciou o
desenvolvimento de uma metodologia para avaliar o retorno financeiro dos
projetos do Cepel. O retorno dos projetos da pequena amostra inicial esteve
entre 9,35 e 14,85. Ou seja, para cada 1 real investido nesses projetos o
retorno para o interessado (“múltiplo”) variou entre 9,35 reais e 14,85 reais.
Dessa forma, é preciso encontrar um equilíbrio entre as necessidades
imediatas de evitar a inadimplência das distribuidoras, e a preservação do
futuro do maior centro de pesquisas de energia elétrica da América Latina.
Nesse sentido, a presente emenda sugere que os recursos destinados a
CDE sejam as verbas mencionadas no caput do Art.5°B, preservando-se os
recursos do §3° do Art.4 da Lei nº 9.991 de 2000 para a manutenção da
capacitação técnica do Cepel, voltada para serviços de alto valor agregado,
que geraram, e continuam a gerar, elevados retornos para ao Sistema
Interligado Nacional e a Sociedade.
Por esses motivos, solicitamos o apoio dos nobres pares para a
aprovação desta Emenda, com vistas a equilibrar o uso dos recursos para
mitigar os efeitos da pandemia mas sem acarretar prejuízo irreparável à
inovação e ao desenvolvimento científico e tecnológico do Setor Elétrico
brasileiro.
Sala da Comissão,

setembro de 2020.

Senador IZALCI LUCAS
PSDB/DF
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998, DE 1º DE SETEMBRO DE 2020

Altera a Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000,
a Lei nº 5.655, de 20 de maio de 1971, o
Decreto-Lei nº 1.383, de 26 de dezembro de
1974, a Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de
1996, a Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002,
a Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, a
Lei nº 12.111, de 9 de dezembro de 2009, e
a Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013,
transfere para a União as ações de
titularidade da Comissão Nacional de
Energia Nuclear representativas do capital
social das Indústrias Nucleares do Brasil
S.A. e da Nuclebrás Equipamentos Pesados
S.A e dá outras providências.

EMENDA SUPRESSIVA Nº ____________.

Suprima-se o art. 9º da MP 998/2020.
JUSTIFICAÇÃO

O artigo 9º da Medida Provisória permite ao Poder Executivo transferir
para a iniciativa privada, sob regime de autorização, a exploração da usina
nuclear de Angra 3 pelo prazo de 50 anos, que poderá ser prorrogado por mais
20. Portanto, por medida provisória, pretendem entregar para a inciativa privada
um setor no qual a exploração de energia nuclear é exclusiva da União, além de
ser fundamental para a manutenção da nossa soberania nacional e energética.
Hoje a Eletronuclear é a única empresa estatal, com autorização do Congresso,
que pode gerir energia elétrica a partir de fonte nuclear.
Em primeiro lugar, é importante destacarmos que a proposição em tela
viola as normas sobre a edição de Medida Provisória (MP) contidas no artigo 62
da Constituição Federal, já que não contém os pré-requisitos de relevância e
urgência para o país. Em segundo lugar, ao produzir efeitos imediatos, pretende
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entregar para a iniciativa privada um setor no qual a exploração de energia
nuclear é exclusiva da União, sem o necessário debate democrática e a
avaliação pela Câmara e Senado. Por fim, e mais importante, é inadmissível que
em um momento de forte crise social e econômica o governo esteja discutindo a
entrega de patrimônio público para a exploração por agentes privados. Poucos
momentos poderiam ser tão inapropriados para a imposição de uma medida
como essa.

Sala das Comissões, em 4 de setembro de 2020.

Deputado DAVID MIRANDA
PSOL/RJ
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998, DE 1º DE SETEMBRO DE 2020
Altera a Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, a
Lei nº 5.655, de 20 de maio de 1971, o DecretoLei nº 1.383, de 26 de dezembro de 1974, a Lei
nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, a Lei nº
10.438, de 26 de abril de 2002, a Lei nº 10.848,
de 15 de março de 2004, a Lei nº 12.111, de 9
de dezembro de 2009, e a Lei nº 12.783, de 11
de janeiro de 2013, transfere para a União as
ações de titularidade da Comissão Nacional de
Energia Nuclear representativas do capital
social das Indústrias Nucleares do Brasil S.A. e
da Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A e dá
outras providências

EMENDA ADITIVA Nº ___________

Inclua-se o seguinte artigo onde couber:

"Art.

As empresas beneficiadas pelas operações financeiras de que trata o inciso

XV, art. 13, da Lei 10.438, de 26 de abril de 2002, durante a vigência da Medida provisória
950, de 8 de abril de 2020, ficam proibidas de pagar juros sobre o capital próprio e distribuir
dividendos aos acionistas até a quitação integral do empréstimo. “

JUSTIFICAÇÃO
Um dos efeitos da pandemia foi a redução no consumo da energia elétrica,
principalmente em decorrência da paralisação das atividades produtivas. Essa queda
inesperada do consumo também afetou sobremaneira as distribuidoras de energia, que
contratam antecipadamente, arcando com o risco da comercialização.
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Em face dessa realidade, foram realizados empréstimos ao setor que são da ordem de
R$ 15 bilhões. A ANEEL estabeleceu a chamada ‘Conta-Covid’, com amparo legal na MP
950, com o objetivo “injetar liquidez no setor e amortecer aumento nas tarifas”. Conforme
consta na página da própria Agência, a ‘Conta-Covid’ é um empréstimo de um conjunto de
bancos para preservar a situação financeira das empresas do setor. Com isso, “os aumentos
nas tarifas de energia serão diluídos ao longo de cinco anos”.
Ocorre que essa interpretação assume que todo o custo sobre a distribuição de energia
elétrica decorrente da pandemia será arcado pelos consumidores na conta de energia elétrica
em um prazo de 5 anos. A limitação do pagamento de dividendos pelas distribuidoras
beneficiadas pelos empréstimos da Conta COVID é instrumento para garantir um mínimo de
justiça para com o consumidor.
A proposta de limitação da distribuição de dividendos pelas distribuidoras visa evitar
que essas mesmas recebam os recursos da conta covid, fortaleçam seus caixas e enviem
lucros para seus acionistas na forma de dividendos, enquanto os consumidores arcam com
uma tarifa ainda maior, em um momento de retração na renda das famílias, que já apresentam
aumento no endividamento do orçamento familiar.
Caso as distribuidoras venham a obter resultados positivos durante os cinco anos
destinados ao pagamento da dívida da conta covid, só poderá destinar a seus acionistas
dividendo após quitar seus empréstimos, o que garantiria a redução do impacto na
conta de luz dos consumidores. Não faz sentido o consumidor pagar por um empréstimo
enquanto a distribuidora destina lucros a seus acionistas.

Sala das Sessões, em 4 de setembro de 2020.
Deputado DAVID MIRANDA
PSOL/RJ
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Edmilson Rodrigues
PSOL/PA

Marcelo Freixo
PSOL/RJ

Fernanda Melchionna
PSOL/SP

Áurea Carolina
PSOL/MG

David Miranda
PSOL/RJ

Glauber Braga
PSOL/RJ

Ivan Valente
PSOL/SP

Luiza Erundina
PSOL/SP

Talíria Petrone
PSOL/RJ
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998, DE 1º DE SETEMBRO DE 2020
Altera a Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, a
Lei nº 5.655, de 20 de maio de 1971, o DecretoLei nº 1.383, de 26 de dezembro de 1974, a Lei
nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, a Lei nº
10.438, de 26 de abril de 2002, a Lei nº 10.848,
de 15 de março de 2004, a Lei nº 12.111, de 9
de dezembro de 2009, e a Lei nº 12.783, de 11
de janeiro de 2013, transfere para a União as
ações de titularidade da Comissão Nacional de
Energia Nuclear representativas do capital
social das Indústrias Nucleares do Brasil S.A. e
da Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A e dá
outras providências

EMENDA MODIFICATIVA Nº ___________

Dê-se ao § 1°, do art. 5º-B, da Lei 9.991, de 24 de julho de 2000, introduzido pelo art.
1º da MP 998/2020, a seguinte redação:
"Art. 5º-B ....
§ 1º A aplicação dos recursos de que tratam o caput em projetos de
pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética, excetuando-se os
relativos ao § 3º do art. 4º, observará o limite máximo de setenta por
cento do valor total disponível.
................“

JUSTIFICAÇÃO
A presente emenda pretende alterar a redação dada pela MP ao novo art. 5º-B
introduzido na Lei 9991/2000, especificamente para excluir do §1º os recursos referentes ao
§ 3º do art. 4º, evitando a perda abrupta de 30% dos recursos aportados, via Lei 9.991/2000,
ao Cepel, evitando a inviabilização da instituição.
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É bem sabido que o desenvolvimento tecnológico é essencial para o aumento da
eficiência e para a redução de custos, em qualquer área. No Setor Elétrico, que é um setor de
base tecnológica, isso é facilmente verificado.
A operação interligada, por exemplo, gera uma economia de cerca de 22% quando
comparada a uma alternativa não interligada, viabilizando o uso ótimo e múltiplo dos
recursos hídricos, proporcionando segurança elétrica e energética, e ao mesmo tempo
minimizando os impactos ambientais e os custos de geração e operação.
Entretanto, tal operação interligada foi possível graças ao desenvolvimento pelo
Cepel de um conjunto de ferramentas computacionais que desempenham um papel
fundamental no planejamento e operação do Sistema Interligado Nacional. Isto dificilme nte
seria possível com o uso de ferramentas similares, desenvolvidas no exterior, pois estas não
consideram as adaptações necessárias ao tratamento das particularidades únicas do Sistema
Interligado Nacional.
Para atender necessidades do setor elétrico brasileiro, em 1974, foi criado o Centro
de Pesquisas de Energia Elétrica - Cepel, por iniciativa do Ministério de Minas e Energia
(MME). A iniciativa estava alinhada com a visão estratégica de um país em “busca de
soluções para o problema crucial de criar as bases de um processo de desenvolvime nto
tecnológico capaz de adquirir, progressivamente, força criadora e energia suficiente para
atingir e manter relativa autonomia”, nas palavras do titular do MME na época, o Ministro
Antônio Dias Leite Jr. Ao longo da sua história, o Cepel se destacou pela capacidade de
transformar ciência em produtos largamente utilizados pelo setor, com grande importânc ia
estratégica, e que influenciaram e foram influenciados pela evolução do Sistema Interliga do
Nacional.
As atividades de pesquisa e desenvolvimento ganharam um fôlego adicional no Brasil
com a Lei 9991/2000, que criou o Programa de P&D ANEEL. Esse programa busca alocar
recursos humanos e financeiros em projetos que demonstrem a originalidade, aplicabilidade,
relevância e a viabilidade econômica de produtos e serviços, nos processos e usos finais de
energia. Seu objetivo é promover a cultura da inovação, estimulando a pesquisa e o
desenvolvimento no setor elétrico brasileiro, aperfeiçoando tecnologias existentes, criando
novos equipamentos e aprimorando a prestação de serviços que contribuam para a segurança
do fornecimento de energia elétrica, a modicidade tarifária, a diminuição do impacto
ambiental do setor e da dependência tecnológica do país. Centenas de equipes de
pesquisadores foram formadas, startups e pequenas empresas se desenvolveram, laboratórios
foram implantados e instituições de pesquisa se fortaleceram.
Quanto ao Cepel, a MP 998/2020, na forma em que se encontra, provocará danos
irreversíveis ao único centro de pesquisas de energia elétrica de caráter nacional, o maior do
gênero na América do Sul. Mais de 40% dos recursos do Cepel são oriundos desta fonte de
P&D. Em valores atuais, a redução em 30% desses recursos significará uma perda da ordem
de 30 milhões de reais por ano para o Cepel. Esse valor é relativamente pouco frente ao
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montante de recursos de P&D ANEEL acumulados e ainda não utilizados (de 4 a 5 bilhões
de reais) e a economia esperada pelo governo federal, também da ordem de bilhões de reais

Sala das Sessões, 4 de setembro de 2020.

Deputado DAVID MIRANDA
PSOL/RJ
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998, DE 2020
Altera a Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, a
Lei nº 5.655, de 20 de maio de 1971, o DecretoLei nº 1.383, de 26 de dezembro de 1974, a Lei nº
9.427, de 26 de dezembro de 1996, a Lei nº
10.438, de 26 de abril de 2002, a Lei nº 10.848,
de 15 de março de 2004, a Lei nº 12.111, de 9 de
dezembro de 2009, e a Lei nº 12.783, de 11 de
janeiro de 2013, transfere para a União as ações
de titularidade da Comissão Nacional de Energia
Nuclear representativas do capital social das
Indústrias Nucleares do Brasil S.A. e da
Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A e dá outras
providências.

EMENDA N.
Deem-se aos inciso I e II do § 1º-C do art. 26 da Lei nº 9.427, de 26 de
dezembro de 1996, constante do art. 4º da Medida Provisória nº 998, de 2020, as
seguintes redações:
“I - aos empreendimentos que solicitarem a outorga, conforme regulamento da
Aneel, no prazo de até doze meses, contado da data da publicação desta Lei e que
iniciarem a operação de todas as suas unidades geradoras no prazo de até quarenta e oito
meses, contado da data da outorga; e
II - ao montante acrescido de capacidade instalada, caso a solicitação de
alteração da outorga que resulte em aumento na capacidade instalada do
empreendimento seja realizada no prazo de até doze meses, contado da data da
publicação desta Lei, e a operação de todas as unidades geradoras associadas à
solicitação seja iniciada no prazo de até quarenta e oito meses, contado da data de
publicação do ato que autoriza a alteração da outorga.”

JUSTIFICATIVA
Entendemos que o prazo de até 12 meses, para fins de redução na tarifa de uso
das redes de transportes de energia (a ser expresso na outorga), pelas fontes de geração
renováveis, conforme disposto no art. 26 da Lei n. 9.427, de 26 de dezembro de 1996,
deve contar somente a partir da data da publicação da nova Lei, depois de ampla
discussão no Congresso Nacional, juntamente com a Sociedade Civil, e não a partir da
data retroativa a 1º de setembro de 2020.
Sala das Comissões, 4 de setembro de 2020.

Deputado Arnaldo Jardim
CIDADANIA/SP
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998, DE 2020
Altera a Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, a
Lei nº 5.655, de 20 de maio de 1971, o DecretoLei nº 1.383, de 26 de dezembro de 1974, a Lei nº
9.427, de 26 de dezembro de 1996, a Lei nº
10.438, de 26 de abril de 2002, a Lei nº 10.848,
de 15 de março de 2004, a Lei nº 12.111, de 9 de
dezembro de 2009, e a Lei nº 12.783, de 11 de
janeiro de 2013, transfere para a União as ações
de titularidade da Comissão Nacional de Energia
Nuclear representativas do capital social das
Indústrias Nucleares do Brasil S.A. e da
Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A e dá outras
providências.

EMENDA N.
Inclua-se o seguinte § 1º-H ao art. 26 da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de
1996, constante do art. 4º da Medida Provisória nº 998, de 2020:
“§ 1º-H Até 31 de março de 2021, o Poder Executivo deverá regulamentar o
plano para valoração, como parte do critério de seleção de energia elétrica renovável
nos mercados regulado e livre, de atributos destinados ao atendimento de necessidades
sistêmicas e à otimização do uso dos recursos eletroenergéticos, para implementação a
partir de 1º de julho de 2021, devendo ser considerados, no mínimo, os atributos de:
I – complementaridade energética da geração mensal pelo empreendimento
com outras fontes de geração, principalmente com a geração hidrelétrica;
II – não
empreendimento; e

intermitência

na

geração

mensal de energia elétrica pelo

III – proximidade do empreendimento dos centros de carga, contribuindo para
a redução de perdas no sistema e economicidade aos sistemas de Transmissão e/ou
Distribuição.”

JUSTIFICATIVA
A presente Emenda prevê o desenvolvimento de mecanismo para valoração na
contratação de energia renovável proveniente de empreendimentos de geração nos
mercados regulado e livre, a ser apresentado na forma de um plano estratégico até 31 de
março de 2021.
A seleção dos empreendimentos de geração renovável deverá considerar os
seguintes atributos técnicos que favoreçam ao atendimento de necessidades sistêmicas e
à otimização do uso dos recursos eletroenergéticos, para implementação a partir de 1º de
julho de 2021, devendo ser considerados, no mínimo, os atributos de: I –
complementaridade energética da geração mensal pelo empreendimento principalmente
com a geração hidrelétrica; II – não intermitência na geração mensal; e III –
proximidade do empreendimento dos centros de carga.
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Entendemos que a adoção desta proposta de Emenda em conjunto com o
mecanismo de valoração dos benefícios ambientais relacionados à baixa emissão de
gases causadores do efeito estufa, já previsto na Medida Provisória, representarão um
marco no avanço de uma política setorial específica e de vanguarda às fontes renováveis
no País e servirão de exemplo, em escala mundial, com relação à sustentabilidade
técnica e ambiental na composição e gestão da matriz de geração elétrica.
Sala das Comissões, 4 de setembro de 2020.

Deputado Arnaldo Jardim
CIDADANIA/SP
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998, DE 2020
Altera a Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, a
Lei nº 5.655, de 20 de maio de 1971, o DecretoLei nº 1.383, de 26 de dezembro de 1974, a Lei nº
9.427, de 26 de dezembro de 1996, a Lei nº
10.438, de 26 de abril de 2002, a Lei nº 10.848,
de 15 de março de 2004, a Lei nº 12.111, de 9 de
dezembro de 2009, e a Lei nº 12.783, de 11 de
janeiro de 2013, transfere para a União as ações
de titularidade da Comissão Nacional de Energia
Nuclear representativas do capital social das
Indústrias Nucleares do Brasil S.A. e da
Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A e dá outras
providências.

EMENDA N.
Deem-se aos seguintes dispositivos da Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000,
constantes do Art. 1º da Medida Provisória nº 998, de 2020, as redações que se seguem:
"Art. 5º .................................................
..............................................................
§ 1º Os investimentos em eficiência energética de que trata o art. 1º
deverão priorizar iniciativas e produtos da indústria nacional,
conforme regulamento a ser editado pela Aneel.
..............................................................”
"Art. 5º-B Os recursos de que tratam o inciso I, II e III do caput do art.
4º e a alínea "a" e “b” do inciso I do caput do art. 5º não
comprometidos com projetos contratados, ou iniciados, ou com
processo de contratação ou licitação em andamento, ou já divulgados
como aprovados em Chamada Pública de projetos de Eficiência
Energética, ou com projetos que tenham caráter permanente, deverão
ser destinados à CDE em favor da modicidade tarifária entre 1º de
setembro de 2020 e 31 de dezembro de 2025.
§ 1º A aplicação dos recursos de que tratam o caput em projetos de
pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética e o § 3º do art. 4º
observará percentual de setenta por cento do valor total disponível,
exceto para os casos em que os recursos já estiverem comprometidos,
com projetos contratados, ou com processo de contratação ou licitação
em andamento, ou já divulgados, como aprovados em Chamada Pública
de projetos de Eficiência Energética, em um patamar superior a este
percentual.
.......................................................
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§ 3º Os recursos de que tratam o inciso I, II e III do caput do art. 4º e a
alínea "a" e “b” do inciso I do caput do art. 5º não comprometidos com
projetos contratados ou iniciados, com processo de contratação ou
licitação em andamento, ou já divulgados como aprovados em
Chamada pública de Projetos de Eficiência Energética até 1º de
setembro de 2020 ou com projetos que tenham caráter permanente, ou
aqueles relativos a projetos reprovados ou cuja execução não tenha
sido comprovada e aqueles não comprometidos no FNDCT, MME e/ou
Procel, serão destinados à CDE em favor da modicidade tarifária,
conforme regulamento a ser publicado pela Aneel." (NR)

JUSTIFICATIVA
Com relação à destinação de recursos de projetos de P&D e Eficiência
Energética, cumpre destacar que há diversos casos em que, apesar de não se ter um
projeto efetivamente iniciado com processo de contratação em andamento ou
contratado, as empresas já iniciaram esforços e dedicaram recursos, tanto por parte do
concessionário quanto por parte das diversas instituições interessadas. Para se definir
pela realização de um projeto específico, é necessário realizar consideráveis análises de
forma prévia, passando por diversas áreas e comitês internos nas empresas
concessionárias. Este processo, por si só, já demanda grande esforço e trabalho. Na
sequência, há ainda outros esforços para fins de instauração de processos licitatórios,
preparação da documentação aplicável, inclusive minutas de contratos. Nesta etapa, as
próprias instituições interessadas também já iniciam sua atuação, a partir de diversas
análises, relatórios entre outros.
Nesse sentido, é fundamental que se proteja, além dos projetos contratos e
iniciados, também os projetos com processo licitatório em andamento, tendo em vista
que a contratação em si depende de diversos recursos já dispendidos naquele projeto.
Dessa maneira, é de extrema importância que, assim como no caput do Art. 5º-B, bem
como nos parágrafos 1º e 2º do texto original da Medida provisória, se considere, não
somente os projetos contratados, mas também os projetos já iniciados ou com processo
de contratação em andamento.
As alterações propostas por meio desta Emenda então em linha com o objetivo
de honrar os processos de licitação e contratação iniciados anteriormente à Medida
Provisória nas distribuidoras de energia, considerando a temporalidade dos acordos
firmados até seu encerramento legal, garantindo segurança jurídica aos processos.
Sala das Comissões, 4 de setembro de 2020.

Deputado Arnaldo Jardim
CIDADANIA/SP
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998, DE 2020
Altera a Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, a
Lei nº 5.655, de 20 de maio de 1971, o DecretoLei nº 1.383, de 26 de dezembro de 1974, a Lei nº
9.427, de 26 de dezembro de 1996, a Lei nº
10.438, de 26 de abril de 2002, a Lei nº 10.848,
de 15 de março de 2004, a Lei nº 12.111, de 9 de
dezembro de 2009, e a Lei nº 12.783, de 11 de
janeiro de 2013, transfere para a União as ações
de titularidade da Comissão Nacional de Energia
Nuclear representativas do capital social das
Indústrias Nucleares do Brasil S.A. e da
Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A e dá outras
providências.

EMENDA N.
Dê-se ao art. 4º-A da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, constante do art.
6º da Medida Provisória nº 998, de 2020, a seguinte redação, incluindo, por
conseguinte, os seguintes artigos 4º-C e 4º-D:
"Art. 4º-A A comercialização no ambiente de contratação livre poderá ser
realizada mediante a comercialização varejista, conforme regulamento da Aneel,
caracterizada pela representação, por agentes da CCEE habilitados, das pessoas
físicas ou jurídicas a quem seja facultado não aderir à CCEE.
§ 1º O encerramento da representação dos consumidores de que trata o § 1º do
art. 4º por um gerador varejista ou um comercializador varejista, conforme
condições e procedimentos regulados pela Aneel, poderá ocorrer, entre outras,
pelas seguintes razões:
I - resilição do contrato, mediante declaração de vontade, por denúncia à
prorrogação da representação contratada;
II - resolução do contrato em razão da inexecução de obrigação contratual; e
III - desligamento do gerador varejista ou do comercializador varejista perante a
CCEE ou sua inabilitação superveniente para a comercialização varejista pela
CCEE.
§ 2º Caso o consumidor não diligencie pela continuidade de seu atendimento em
termos da energia consumida, conforme regulamento da Aneel, o encerramento
de sua representação por um gerador varejista ou um comercializador varejista
ensejará a suspensão do fornecimento de energia elétrica a todas as suas
unidades consumidoras modeladas sob o varejista.
§ 3º Fica vedada a imposição ao gerador varejista ou ao comercializador
varejista de quaisquer ônus ou obrigações não previstos nos contratos ou em
regulamento da Aneel." (NR)
Art. 4º-C Os custos relacionados ao eventual consumo de energia realizado
por consumidor que tenha sua representação encerrada em razão de
conduta descrita no § 2º do Art. 4º-A, mas cujo fornecimento de energia não
tenha sido suspenso, não poderão ser alocados ao gerador varejista ou um
comercializador varejista que solicitou o encerramento da representação
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desse consumidor perante à CCEE, nem à concessionária de distribuição
em que está conectado.
§ 1º Os custos de trata o caput deverão ser, alternativamente:
i - rateados por meio de encargo tarifário, a ser regulamentado pe la
ANEEL; ou
ii - assumidos pelo supridor de última instância, de que trata o caput do Art.
4º-D.
Art. 4º-D Fica criada a figura do supridor de última instância, agente
responsável pela representação e pela comercialização de energia para
consumidores no ambiente de comercialização livre a quem seja facultado
não aderir à CCEE, que não tenham aderido à CCEE e que não estejam
representados por comercializador varejista ou gerador varejista.
§ 1º O supridor de última instância de que trata o caput deverá ter
regulamentadas pela ANEEL, entre outras, as seguintes condições:
i - tarifas de energia;
ii - forma de aquisição de energia; e
iii - condições de atendimento comercial.

JUSTIFICATIVA
Em um cenário de abertura do mercado de energia e valorização do direito de
escolha dos consumidores, é louvável o conteúdo do artigo. 6º da Medida Provisória
998/2020, conferindo maior segurança jurídica para comercialização e, principalmente,
para os Consumidores e Comercializadores Varejistas.
Dessa maneira, a proposta contida na presente Emenda, de inclusão do Art. 4º
C, tem o objetivo de complementar e clarificar qual agente será responsável pelos custos
relacionados ao eventual consumo de energia realizado por consumidor que tenha sua
representação encerrada, nos termos do § 2º do Art. 4º-A, de forma a garantir que tais
custos não sejam atribuídos ao gerador varejista ou um comercializador varejista que
solicitou o encerramento da representação desse consumidor perante a CCEE, nem a
concessionária de distribuição em que está conectado.
Nessa esteira, propõe-se a inclusão do Art. 4º-D, com a criação do Supridor de
Última Instância, figura presente em mercados de diversos países e que se demonstra
providencial e necessária para endereçar a alocação de riscos e responsabilidades em um
mercado de energia aberto, assumindo a função de atendimento a grupos de
consumidores que carecem de tratamento especial, seja por condições transitórias ou
permanentes, de ordem técnica, financeira ou social.
Cumpre ressaltar que os itens propostos estão em linha com a política de
Modernização do Setor Elétrico, no tocante ao fomento à abertura do mercado livre,
garantindo a segurança do mercado, a correta alocação de custos e a sustentabilidade
dos serviços de distribuição.
Sala das Comissões, 4 de setembro de 2020.
Deputado Arnaldo Jardim
CIDADANIA/SP
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Gabinete do Deputado Eduardo Bismarck – PDT/CE

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998 DE 2020

Altera a Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000,
a Lei nº 5.655, de 20 de maio de 1971, o
Decreto-Lei nº 1.383, de 26 de dezembro de
1974, a Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de
1996, a Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002,
a Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, a
Lei nº 12.111, de 9 de dezembro de 2009, e a
Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013,
transfere

para

a

União

as

ações

de

titularidade da Comissão Nacional de Energia
Nuclear representativas do capital social das
Indústrias Nucleares do Brasil S.A. e da
Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A e dá
outras providências.

EMENDA MODIFICATIVA

O art. 6º da Medida Provisória nº 998 de 2020 passa a vigorar com as
seguintes alterações:
“Art. 6º.........................................................................................................
Art. 3º O Poder Concedente homologará a quantidade de energia
elétrica ou de reserva de capacidade a ser contratada para o
atendimento de todas as necessidades do mercado nacional e a relação,
a título de referência, dos empreendimentos de geração existentes e
Câmara dos Deputados| Anexo IV – 6º andar – Gabinete 652| 70160-900 Brasília -DF
T el (61) 3215-5652 | dep.eduardobismarck@camara.leg.br
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novos, inclusive estimulando a inovação tecnológica para a busca de
soluções de mercado, para a participação do processo licitatório.
....................................................................................................................
Art. 3º-A Os custos decorrentes da contratação de reserva de
capacidade de geração de que trata o art. 3º, inclusive a energia de
reserva, contendo, dentre outros, os custos administrativos, financeiros e
encargos tributários, serão rateados entre todos os usuários finais de
energia elétrica do SIN, incluídos os consumidores referidos nos art. 15
e art. 16 da Lei nº 9.074, de 1995, e no § 5º do art. 26 da Lei nº 9.427,
de 1996, e os autoprodutores, esses apenas na parcela da energia
elétrica decorrente da interligação ao SIN, conforme regulamento.
..........................................................................................................." (NR)

JUSTIFICAÇÃO

A alteração da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, vem em
consonância com demais mudanças que estão ocorrendo e ocorrerão para
viabilizar a Modernização do Setor. Nesse sentido, as alterações propostas
visam assegurar o desenvolvimento da matriz energética de forma sustentável,
com estímulo à inovação tecnológica e busca de soluções de mercado pelos
agentes do setor.
Ademais, não se deve limitar a novos projetos a possibilidade de
contratação de reserva de capacidade, levando em conta os princípios que se
vislumbram com a maior participação de agentes no processo licitatório, com
vistas a promoção da maior competitividade e modicidade tarifária.
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Nesse sentido, solicito o apoio dos nobres pares para a aprovação da
presente emenda.

Deputado Federal EDUARDO BISMARCK
PDT-CE
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MPV 998
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998, DE 2020

Altera a Lei nº 9.991, de 24 de julho
de 2000, a Lei nº 5.655, de 20 de maio de
1971, o Decreto-Lei nº 1.383, de 26 de
dezembro de 1974, a Lei nº 9.427, de 26 de
dezembro de 1996, a Lei nº 10.438, de 26 de
abril de 2002, a Lei nº 10.848, de 15 de março
de 2004, a Lei nº 12.111, de 9 de dezembro
de 2009, e a Lei nº 12.783, de 11 de janeiro
de 2013, transfere para a União as ações de
titularidade da Comissão Nacional de Energia
Nuclear representativas do capital social das
Indústrias Nucleares do Brasil S.A. e da
Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A e dá
outras providências.

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se o § 3º no Art. 5º-B, alterado pelo Art. 1º da Medida Provisória nº
998 de 2020, com a seguinte redação:
§ 3º - A partir de 1º de janeiro de 2024 encerra-se o período de
contingenciamento do percentual de 20% proveniente dos Programas de Eficiência
Energética e Pesquisa e Desenvolvimento destinado à CDE, retornando à aplicação integral
dos artigos 2º, 3º e 4º desta Lei, permanecendo inalterados até 31 de dezembro de 2030.

JUSTIFICAÇÃO

A inclusão deste parágrafo visa compensar as perdas de recursos dos
Programas de Eficiência Energética e Pesquisa e Desenvolvimento transferidos para a CDE
no período de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2023, incluindo os montantes
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acumulados não investidos pelas concessionárias. Essa medida garante que os recursos
sejam utilizados em ações que contribuem para a competividade e desenvolvimento
tecnológico e econômico da cadeia produtiva nacional, garantindo a manutenção e
crescimento dos pontos trabalho, contribuindo para a modicidade tarifária. Ademais, retoma
o alinhamento do país bem às melhores práticas internacionais de sustentabilidade,
contribuindo para o cumprimento do Acordo de Paris e dos objetivos de sustentabilidade da
ONU.
São essas, portanto, as razões pelas quais apresento esta emenda e conto com
o apoio dos nobres pares para a sua aprovação.

Sala das Sessões, em 04 de novembro de 2020.

Deputado Lafayette de Andrada
Republicanos/MG
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998, DE 2020

Altera a Lei nº 9.991, de 24 de julho
de 2000, a Lei nº 5.655, de 20 de maio de
1971, o Decreto-Lei nº 1.383, de 26 de
dezembro de 1974, a Lei nº 9.427, de 26 de
dezembro de 1996, a Lei nº 10.438, de 26 de
abril de 2002, a Lei nº 10.848, de 15 de março
de 2004, a Lei nº 12.111, de 9 de dezembro
de 2009, e a Lei nº 12.783, de 11 de janeiro
de 2013, transfere para a União as ações de
titularidade da Comissão Nacional de Energia
Nuclear representativas do capital social das
Indústrias Nucleares do Brasil S.A. e da
Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A e dá
outras providências.

EMENDA MODIFICATIVA

O § 2º do Art. 5º-B, alterado pelo Art. 1º da Medida Provisória nº 998 de 2020,
passa a vigorar com a seguinte redação:

“§ 2º Os recursos de que tratam o inciso II do caput do art. 4º e a alínea “a”, do
inciso I do caput do art. 5º, não compromissados com projetos contratados ou em
contratação ou em análise nas Chamadas Públicas de Projeto em andamento até 31 de
dezembro 2020 serão destinados à CDE em favor da modicidade tarifária, conforme
regulamento da Aneel.” (NR).
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JUSTIFICAÇÃO
Assim como no “Art. 5º-B, entendemos que é fundamental a determinação de
um prazo de transição para que os agentes do setor finalizem os processos já
compromissados e concluam os certames licitatórios em andamento.
São essas, portanto, as razões pelas quais apresento esta emenda e conto com
o apoio dos nobres pares para a sua aprovação.
Sala das Sessões, em 04 de novembro de 2020.

Deputado Lafayette de Andrada
Republicanos/MG
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998, DE 2020
Altera a Lei nº 9.991, de 24 de julho
de 2000, a Lei nº 5.655, de 20 de maio de
1971, o Decreto-Lei nº 1.383, de 26 de
dezembro de 1974, a Lei nº 9.427, de 26 de
dezembro de 1996, a Lei nº 10.438, de 26 de
abril de 2002, a Lei nº 10.848, de 15 de março
de 2004, a Lei nº 12.111, de 9 de dezembro
de 2009, e a Lei nº 12.783, de 11 de janeiro
de 2013, transfere para a União as ações de
titularidade da Comissão Nacional de Energia
Nuclear representativas do capital social das
Indústrias Nucleares do Brasil S.A. e da
Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A e dá
outras providências.

EMENDA MODIFICATIVA
O § 1º do Art. 5º-B, alterado pelo Art. 1º da Medida Provisória nº 998 de 2020,
passa a vigorar com a seguinte redação:

“§ 1º A aplicação dos recursos de que tratam o caput em projetos de pesquisa e
desenvolvimento e eficiência energética, e o § 3º do art. 4º deverá ser obrigatoriamente de
oitenta por cento do valor total disponível, sob pena de multa a ser definida pela ANEEL,
cujos valores serão revertidos para a CDE.”

JUSTIFICAÇÃO
Entendemos a necessidade de desenvolvimento de dispositivos legais que
visem a desoneração das tarifas de energia neste momento ímpar. Porém, para alavancar
a competitividade da indústria nacional, assegurar a modernização em curso no setor
elétrico nacional e cumprir com as metas para redução de emissão de CO2 é fundamental
a manutenção dos investimentos previstos nos Programas de Eficiência Energética e
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Pesquisa e Desenvolvimento, aperfeiçoando assim seus dispositivos e potencializando as
oportunidades sustentáveis de ganhos energéticos.
Levando-se em consideração que as ações de eficiência energética trazem
benefícios sustentáveis e de longo prazo aos consumidores em geral, a intensificação de
ações dessa monta trazem diversos resultados positivos para a cadeia de materiais,
equipamentos e serviços.
No que tange a projetos de Eficiência Energética, as análises de viabilidade
econômica de projetos de eficiência energética, no âmbito do PEE, consistem em saber se
o benefício auferido é maior do que aquele que haveria se o recurso tivesse sido empregado
na expansão do sistema elétrico. Considera-se que o benefício apurado com a valoração
da energia e da demanda reduzidas ao custo unitário marginal de expansão do sistema
deve ser, no mínimo, 25% maior que o custo do projeto. Ressalta-se que uma Relação
Custo-Benefício média dos projetos aprovados é de 0,6, representando um benefício 67%
maior do que o custo do projeto. Do ponto de vista financeiro, as ações de eficiência
reduzem os custos de geração de energia e, portanto, postergam a necessidade de
reajustes tarifários devido à inclusão de novas usinas de geração de energia, o que vai ao
encontro do objetivo da MP, em busca da modicidade tarifária.
Ainda, do ponto de vista ambiental, a eficiência energética é indispensável para
o atingimento das metas climáticas globais e o compromisso firmado pelo Brasil com o
Acordo de Paris, em reduzir o consumo de energia em 10%, até 2030.
São essas, portanto, as razões pelas quais apresento esta emenda e conto com
o apoio dos nobres pares para a sua aprovação.
Sala das Sessões, em 04 de novembro de 2020.

Deputado Lafayette de Andrada
Republicanos/MG
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998, DE 2020
Altera a Lei nº 9.991, de 24 de julho
de 2000, a Lei nº 5.655, de 20 de maio de
1971, o Decreto-Lei nº 1.383, de 26 de
dezembro de 1974, a Lei nº 9.427, de 26 de
dezembro de 1996, a Lei nº 10.438, de 26 de
abril de 2002, a Lei nº 10.848, de 15 de março
de 2004, a Lei nº 12.111, de 9 de dezembro
de 2009, e a Lei nº 12.783, de 11 de janeiro
de 2013, transfere para a União as ações de
titularidade da Comissão Nacional de Energia
Nuclear representativas do capital social das
Indústrias Nucleares do Brasil S.A. e da
Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A e dá
outras providências.

EMENDA MODIFICATIVA
O Art. 1º da Medida Provisória nº 998 de 2020 passa a vigorar com a seguinte
redação:
Art. 1º A Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
"Art.5º ...................................................................................................................
............................................................................................................................
“Art. 5º-B Os recursos de que tratam o inciso II do caput do art. 4º e a alínea “a”
do inciso I do caput do art. 5º, não compromissados com projetos contratados ou em
contratação ou em análise nas Chamadas Públicas de Projeto em andamento, deverão ser
destinados à CDE em favor da modicidade tarifária entre 01 de janeiro de 2021 e 31 de
dezembro de 2023.
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JUSTIFICAÇÃO
Entendemos que é fundamental a determinação de um prazo de transição, de 1º
de setembro de 2020 para 1º de janeiro de 2021, para que os agentes do setor realizem as
ações decorrentes do planejamento para o ano corrente, o qual foi seriamente prejudicado
em decorrência das restrições e desdobramentos ocasionados pela pandemia do COVID 19. Existem muitos processos em estado bem avançado de qualificação de projetos que
não podem ser lesados, como, por exemplo, os projetos pré-aprovados dentro da Chamada
Estratégica de Mobilidade Elétrica da ANEEL, Chamadas Públicas das Distribuidoras de
Energia para seleção de projetos de Eficiência Energética e até mesmo a proposição de
Projetos Prioritários pela ANEEL em curso (Chamada de Projetos de Eficiência Energética
Prioritário no 3/2020), por conta disso, a motivação de abrir um espaço temporal de
transição. Ademais destaca-se que os projetos dessa natureza de contratação (PEE e
P&D), seguem os mesmos ritos e procedimentos dos demais contratos de fornecimento ou
convênio internamente nas Distribuidoras. Com isso, o lapso temporal para efetivação de
contratos demanda que haja um tempo maior para sua conclusão. É importante que
projetos e processos em andamento, mesmo que não contratados, sejam mantidos a fim
de que se mantenha a segurança jurídica, previsibilidade e garantir a continuidade dos
trabalhos que vêm sendo realizados por toda a cadeia de serviços de eficiência energética,
evitando dessa forma o desemprego de mais de 1,2 milhão de pessoas.
No que tange à redução no prazo de transferência dos recursos para a CDE de
2025 para 2023 tem como base reduzir os efeitos negativos da retirada dos recursos para
os projetos de Eficiência Energética e Pesquisa e Desenvolvimento para o país.
São essas, portanto, as razões pelas quais apresento esta emenda e conto com
o apoio dos nobres pares para a sua aprovação.

Sala das Sessões, em 04 de novembro de 2020.

Deputado Lafayette de Andrada
Republicanos/MG
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998, DE 2020
Altera a Lei nº 9.991, de 24 de julho
de 2000, a Lei nº 5.655, de 20 de maio de
1971, o Decreto-Lei nº 1.383, de 26 de
dezembro de 1974, a Lei nº 9.427, de 26 de
dezembro de 1996, a Lei nº 10.438, de 26 de
abril de 2002, a Lei nº 10.848, de 15 de março
de 2004, a Lei nº 12.111, de 9 de dezembro
de 2009, e a Lei nº 12.783, de 11 de janeiro
de 2013, transfere para a União as ações de
titularidade da Comissão Nacional de Energia
Nuclear representativas do capital social das
Indústrias Nucleares do Brasil S.A. e da
Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A e dá
outras providências.

EMENDA MODIFICATIVA
O Art. 1º da Medida Provisória nº 998 de 2020 passa a vigorar com a seguinte
redação:
Art. 1º A Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
"Art.5º ...................................................................................................................
............................................................................................................................
§ 1º Os investimentos em eficiência energética de que trata o art. 1º deverão
priorizar iniciativas e produtos da indústria nacional, conforme regulamento a ser editado
pela Aneel.
"Art. 5º-B Os recursos de que tratam o inciso I, II e III do caput do art. 4º e a
alínea "a" e “b” do inciso I do caput do art. 5º não comprometidos com projetos contratados,
ou iniciados, ou com processo de contratação ou licitação em andamento, ou já divulgados
como aprovados em Chamada Pública de projetos de Eficiência Energética, ou com
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projetos que tenham caráter permanente, deverão ser destinados à CDE em favor da
modicidade tarifária entre 1º de setembro de 2020 e 31 de dezembro de 2025.
§ 1º A aplicação dos recursos de que tratam o caput em projetos de pesquisa e
desenvolvimento e eficiência energética e o § 3º do art. 4º observará percentual de setenta
por cento do valor total disponível, exceto para os casos em que os recursos já estiverem
comprometidos, com projetos contratados, ou com processo de contratação ou licitação em
andamento, ou já divulgados, como aprovados em Chamada Pública de projetos de
Eficiência Energética, em um patamar superior a este percentual.
§ 2º Os recursos de que tratam o inciso II do caput do art. 4º e a alínea "a" do
inciso I do caput do art. 5º não comprometidos com projetos contratados ou iniciados, com
processo de contratação ou licitação em andamento, ou já divulgados como aprovados em
Chamada pública de Projetos de Eficiência Energética até 1º de setembro de 2020 ou com
projetos que tenham caráter permanente, ou aqueles relativos a projetos reprovados ou
cuja execução não tenha sido comprovada, serão destinados à CDE em favor da
modicidade tarifária, conforme regulamento a ser publicado pela Aneel." (NR)

JUSTIFICAÇÃO
Com relação à destinação de recursos de projetos de P&D e Eficiência
Energética, cumpre destacar que há diversos casos em que, apesar de não se ter um
projeto efetivamente iniciado com processo de contratação em andamento ou contratado,
as empresas já iniciaram esforços e dedicaram recursos, tanto por parte do concessionário
quanto por parte das diversas instituições interessadas. Para se definir pela realização de
um projeto específico, é necessário realizar consideráveis análises de forma previa,
passando por diversas áreas e comitês internos nas empresas concessionárias. Este
processo já demanda grande esforço e trabalho. Na sequência, há ainda outros esforços
para fins de instauração de processos licitatórios, preparação da documentação aplicável,
inclusive minutas de contratos. Nesta etapa, as próprias instituições interessadas também
já iniciam sua atuação, a partir de diversas análises, relatórios entre outros.
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Neste sentido, é fundamental que se proteja, além dos projetos contratos e
iniciados, também os projetos com processo licitatório em andamento, tendo em vista que
a contratação em si depende de diversos recursos já dispendidos naquele projeto. Desta
maneira, é de extrema importância que, assim como no caput do Art. 5ºB, assim como nos
parágrafos 1º e 2º do texto original da Medida provisória, se considere, não somente os
projetos contratados, mas também os projetos já iniciados ou com processo de contratação
em andamento.
As alterações propostas então em linha com o objetivo de honrar os processos
de licitação e contratação iniciados anteriormente à MP nas Distribuidoras de energia,
considerando a temporalidade dos acordos firmados até seu encerramento legal,
garantindo segurança jurídica aos processos.
São essas, portanto, as razões pelas quais apresento esta emenda e conto com
o apoio dos nobres pares para a sua aprovação.

Sala das Sessões, em 04 de novembro de 2020.

Deputado Lafayette de Andrada
Republicanos/MG
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998, DE 2020
Altera a Lei nº 9.991, de 24 de julho
de 2000, a Lei nº 5.655, de 20 de maio de
1971, o Decreto-Lei nº 1.383, de 26 de
dezembro de 1974, a Lei nº 9.427, de 26 de
dezembro de 1996, a Lei nº 10.438, de 26 de
abril de 2002, a Lei nº 10.848, de 15 de março
de 2004, a Lei nº 12.111, de 9 de dezembro
de 2009, e a Lei nº 12.783, de 11 de janeiro
de 2013, transfere para a União as ações de
titularidade da Comissão Nacional de Energia
Nuclear representativas do capital social das
Indústrias Nucleares do Brasil S.A. e da
Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A e dá
outras providências.

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se, onde couber, na Medida Provisória n º 998, de 1º de setembro
de 2020, a seguinte redação:
“Art 1º Os consumidores do ambiente de contratação regulada, de que trata a
Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, que exercerem as opções previstas no § 5º do art.
26 da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, e nos art. 15 e art. 16 da Lei nº 9.074, de
7 de julho de 1995, deverão pagar, por meio de encargo tarifário cobrado na proporção do
consumo de energia elétrica, os custos remanescentes das operações financeiras de que
trata o inciso XV do caput do art. 13 da Lei nº 10.438, de 2002.”

JUSTIFICAÇÃO
Trata-se de medida que, considerando a possibilidade de os consumidores
exercerem a opção de migração para o Ambiente de Contratação Livre - ACL, nos termos
do art. 26, § 5º, da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, e arts. 15 e 16, da Lei nº
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9.074, de 7 de julho de 1995, e com vistas a não onerar de forma não isonômica aqueles
que não exercerem essa opção, propõe a instituição de encargo tarifário que mantenha a
obrigação de pagamento por parte de todos os consumidores. Entende-se que se trata de
instrumento necessário, inclusive, para que não se institua o incentivo perverso de migração
ao ACL apenas como forma de evitar uma obrigação de todos os consumidores vinculados
às distribuidoras, beneficiários da operação de crédito.
São essas, portanto, as razões pelas quais apresento esta emenda e conto com
o apoio dos nobres pares para a sua aprovação.
Sala das Sessões, em 04 de novembro de 2020.

Deputado Lafayette de Andrada
Republicanos/MG
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998, DE 2020
Altera a Lei nº 9.991, de 24 de julho
de 2000, a Lei nº 5.655, de 20 de maio de
1971, o Decreto-Lei nº 1.383, de 26 de
dezembro de 1974, a Lei nº 9.427, de 26 de
dezembro de 1996, a Lei nº 10.438, de 26 de
abril de 2002, a Lei nº 10.848, de 15 de março
de 2004, a Lei nº 12.111, de 9 de dezembro
de 2009, e a Lei nº 12.783, de 11 de janeiro
de 2013, transfere para a União as ações de
titularidade da Comissão Nacional de Energia
Nuclear representativas do capital social das
Indústrias Nucleares do Brasil S.A. e da
Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A e dá
outras providências.

EMENDA ADITIVA
Acrescente-se, onde couber, na Medida Provisória n º 998, de 1º de setembro
de 2020, a seguinte redação:
“Art 1º A pandemia do novo coronavírus – COVID 19 caracteriza fato
extraordinário, imprevisível e de efeitos inevitáveis superveniente à execução dos contratos
de concessão de distribuição de energia elétrica atualmente vigentes.

§ 1º. A Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL deverá garantir a
neutralidade econômico-financeira das concessionárias de serviço público de distribuição
de energia elétrica no que diz respeito aos efeitos econômicos negativos causados pela
pandemia do novo coronavírus a partir de 20 de março de 2020 e enquanto perdurar a
pandemia do novo coronavírus – COVID 19.
§ 2º. Consideram-se efeitos econômicos negativos da pandemia:
I - a perda de receita decorrente da redução do faturamento da atividade de
distribuição, das perdas de energia e dos custos de transmissão;
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II - o aumento da inadimplência não recuperável, a ser calculada pela ANEEL
no primeiro trimestre de 2022, considerando os esforços de recuperação das faturas
empregados pelas distribuidoras até 31 de dezembro de 2021; e
III – a venda, a preços inferiores aos de compra, das sobras de energia
contratada, originadas da retração do consumo.
§ 3º. No exercício da atribuição acima prevista, a ANEEL procederá à
recomposição extraordinária das tarifas das concessionárias de distribuição, sem prejuízo
dos demais mecanismos ordinários de cálculo tarifário previstos nos contratos de
concessão de serviços públicos de distribuição de energia elétrica.
§ 4º. A recomposição tarifária extraordinária vigorará pelo período necessário ao
atingimento da neutralidade econômico-financeira a que alude o parágrafo segundo deste
artigo, vedada a formulação de exigências e de critérios de admissibilidade que dificultem,
reduzam, imponham contrapartidas ou retardem e a efetiva fruição do direito à
recomposição tarifária extraordinária pelas concessionárias de distribuição.

JUSTIFICAÇÃO
A abertura do mercado de energia é um movimento importante no sentido da
maior liberdade aos consumidores brasileiros. Para que esse movimento se dê de forma
sustentável para o setor e para evitar que os consumidores menores, especialmente os
cativos, arquem com a totalidade dos custos decorrentes dessa abertura, faz-se essencial
a inclusão de mecanismos que aloquem os custos dessa abertura de forma justa.
São essas, portanto, as razões pelas quais apresento esta emenda e conto com
o apoio dos nobres pares para a sua aprovação.
Sala das Sessões, em 04 de novembro de 2020.

Deputado Lafayette de Andrada
Republicanos/MG
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998, DE 2020

Altera a Lei nº 9.991, de 24 de julho
de 2000, a Lei nº 5.655, de 20 de maio de
1971, o Decreto-Lei nº 1.383, de 26 de
dezembro de 1974, a Lei nº 9.427, de 26 de
dezembro de 1996, a Lei nº 10.438, de 26 de
abril de 2002, a Lei nº 10.848, de 15 de março
de 2004, a Lei nº 12.111, de 9 de dezembro
de 2009, e a Lei nº 12.783, de 11 de janeiro
de 2013, transfere para a União as ações de
titularidade da Comissão Nacional de Energia
Nuclear representativas do capital social das
Indústrias Nucleares do Brasil S.A. e da
Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A e dá
outras providências.

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se, onde couber, na Medida Provisória n º 998, de 1º de setembro
de 2020, a seguinte redação:
Art 1º A Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
“Art. 16-A. Os resultados das operações das concessionárias do serviço público
de distribuição de energia elétrica com excesso involuntário de energia contratada
decorrente das opções previstas no § 5º do art. 26 da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de
1996, e nos arts. 15 e 16, observados os mecanismos de ajuste de sobras e déficits de
energia elétrica disponíveis e o princípio de máximo esforço, serão alocados a todos os
consumidores dos ambientes de contratação regulada e livre, mediante encargo tarifário na
proporção do consumo de energia elétrica.
§ 1º Os resultados que trata o caput serão calculados pela ANEEL.
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§ 2º O resultado, positivo ou negativo, da venda de que trata o § 20 do art. 2º da
Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, deverá ser considerado no cálculo do encargo
tarifário de que trata o caput.
Art. 16-B Os consumidores do ambiente de contratação regulada, de que trata a
Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, que exercerem as opções previstas no § 5º do art.
26 da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, e nos arts. 15 e 16 desta Lei, deverão
pagar, mediante encargo tarifário cobrado na proporção do consumo de energia elétrica,
os custos remanescentes das operações financeiras contratadas para atender à finalidade
de modicidade tarifária financeiras de que trata o inciso XV do caput do art. 13 da Lei nº
10.438, de 2002.

JUSTIFICAÇÃO
A abertura do mercado de energia é um movimento importante no sentido da
maior liberdade aos consumidores brasileiros. Para que esse movimento se dê de forma
sustentável para o setor e para evitar que os consumidores menores, especialmente os
cativos, arquem com a totalidade dos custos decorrentes dessa abertura, faz-se essencial
a inclusão de mecanismos que aloquem os custos dessa abertura de forma justa.
São essas, portanto, as razões pelas quais apresento esta emenda e conto com
o apoio dos nobres pares para a sua aprovação.
Sala das Sessões, em 04 de novembro de 2020.

Deputado Lafayette de Andrada
Republicanos/MG

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 43CC762100388024.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.089483/2020-15

10 Setembro 2020

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado Lafayette de Andrada
Vice-Líder do REPUBLICANOS

Quinta-feira

515

MPV 998
00195

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998, DE 2020

Altera a Lei nº 9.991, de 24 de julho
de 2000, a Lei nº 5.655, de 20 de maio de
1971, o Decreto-Lei nº 1.383, de 26 de
dezembro de 1974, a Lei nº 9.427, de 26 de
dezembro de 1996, a Lei nº 10.438, de 26 de
abril de 2002, a Lei nº 10.848, de 15 de março
de 2004, a Lei nº 12.111, de 9 de dezembro
de 2009, e a Lei nº 12.783, de 11 de janeiro
de 2013, transfere para a União as ações de
titularidade da Comissão Nacional de Energia
Nuclear representativas do capital social das
Indústrias Nucleares do Brasil S.A. e da
Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A e dá
outras providências.

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se, onde couber, na Medida Provisória n º 998, de 1º de setembro
de 2020, a seguinte redação:
Art 1º A Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
“Art. 4º
§ 1º-A. As licitações e as prorrogações das concessões de distribuição e
transmissão de energia elétrica não serão onerosas em favor da União.
(...)
§ 4º-A. Nos casos em que, na data da entrada em vigor do § 1º-A, o prazo
remanescente da concessão for inferior a 36 (trinta e seis) meses, o pedido de prorrogação
deverá ser apresentado em até́ 210 (duzentos e dez) dias da data do início da vigência
deste parágrafo.
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§ 4º-B. As concessionárias que não apresentaram o requerimento no prazo
estabelecido pelo § 4º poderão fazê-lo dentro dos novos prazos fixados pelo § 4º-A.
§ 4º-C. As prorrogações referidas no § 1º-A serão condicionadas à aceitação
pelas concessionárias das condições estabelecidas no contrato de concessão ou no termo
aditivo.”

JUSTIFICAÇÃO
A definição das condições para prorrogação das concessões traz maior
segurança para investimentos de longo prazo nas redes de distribuição e transmissão,
incentivando a melhoria contínua da qualidade da energia para todos os consumidores,
residências, comércios e indústrias.
Nesse mesmo sentido, a prorrogação deve ser vinculada a condicionantes de
qualidade do serviço prestado, em vez de à onerosidade, para que os incentivos sejam
adequados ao modelo regulatório do serviço de distribuição e transmissão e o setor elétrico
atenda com qualidade todos os consumidores.
São essas, portanto, as razões pelas quais apresento esta emenda e conto com
o apoio dos nobres pares para a sua aprovação.
Sala das Sessões, em 04 de novembro de 2020.

Deputado Lafayette de Andrada
Republicanos/MG
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MPV 998
00196

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998, DE 2020

Altera a Lei nº 9.991, de 24
de julho de 2000, a Lei nº 5.655, de
20 de maio de 1971, o Decreto-Lei
nº 1.383, de 26 de dezembro de
1974, a Lei nº 9.427, de 26 de
dezembro de 1996, a Lei nº
10.438, de 26 de abril de 2002, a
Lei nº 10.848, de 15 de março de
2004, a Lei nº 12.111, de 9 de
dezembro de 2009, e a Lei nº
12.783, de 11 de janeiro de 2013,
transfere para a União as ações de
titularidade da Comissão Nacional
de
Energia
Nuclear
representativas do capital social
das Indústrias Nucleares do Brasil
S.A. e da Nuclebrás Equipamentos
Pesados S.A e dá outras
providências.

EMENDA ADITIVA
Incluam-se, onde couberem, na Medida Provisória nº 998, de 1º de
setembro de 2020, os seguintes artigos:
“Art. .1º Para fins e efeitos desta norma, são adotadas as seguintes definições:

I – Relacionamento operacional de microgeração distribuída: contrato que
estipula as regras do relacionamento entre distribuidora de energia elétrica e
consumidor com microgeração distribuída, elaborado a partir de documento
padrão previamente homologado pela distribuidora de energia elétrica junto à
ANEEL;
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II - acordo operativo de minigeração distribuída: contrato que contempla as
definições,

atribuições,

responsabilidades

e

procedimentos

técnicos,

operacionais e administrativos necessários ao relacionamento operacional entre
a distribuidora de energia elétrica e o consumidor com minigeração distribuída,
livremente estipulado levando em consideração as particularidades de cada
ponto de conexão, observadas as regulamentações setoriais;
III – autoconsumo remoto: compensação de consumo realizado por unidade
consumidora de titularidade de uma mesma pessoa física ou jurídica ou, ainda,
matriz e filiais, com a energia elétrica gerada por unidade consumidora com
micro ou minigeração distribuída sob a mesma titularidade, dentro da mesma
área de concessão ou permissão, na qual a energia excedente será
compensada.
IV - consumidor-gerador: aquele cuja unidade consumidora detém fonte
geradora de energia elétrica instalada, de potência igual ou inferior a 5 MW,
considerada como empreendimento em infraestrutura e registrado na ANEEL e
na distribuidora local de energia elétrica; sendo qualificado como local, caso a
fonte geradora esteja eletricamente junto à carga ou como remoto, caso a fonte
geradora esteja eletricamente separada da carga, embora ainda conectada na
rede de distribuição da mesma concessionária, independentemente do nível de
tensão;
V - contrato de uso do sistema de distribuição - CUSD: contrato celebrado entre
a distribuidora de energia elétrica e a unidade consumidora do grupo A, com ou
sem geração distribuída, estabelecendo as condições gerais do serviço a ser
prestado, os montantes de uso contratados por ponto de conexão, bem como as
condições técnicas e comerciais a serem observadas para o uso do sistema de
distribuição.
VI - crédito de energia: excedente de energia não utilizado no ciclo de
faturamento em que foi gerado, sendo alocado para outras unidades
consumidoras ou para ciclos de faturamento subsequentes.
VII - empreendimento com múltiplas unidades consumidoras: caracterizado pela
utilização da energia elétrica de forma independente, no qual cada fração com
uso individualizado constitua uma unidade consumidora e as instalações para
atendimento das áreas de uso comum constituam uma unidade consumidora
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distinta, de responsabilidade do condomínio, da administração ou do proprietário
do empreendimento, com micro ou minigeração distribuída, e desde que as
unidades consumidoras estejam localizadas em uma mesma propriedade ou em
propriedades contíguas, sendo vedada a utilização de vias públicas, de
passagem aérea ou subterrânea e de propriedades de terceiros não integrantes
do empreendimento;
VIII - excedente de energia: diferença positiva entre a energia injetada e a
consumida por unidade consumidora com micro ou minigeração distribuída,
apurada por posto tarifário a cada ciclo de faturamento, exceto para o caso de
empreendimento de múltiplas unidades consumidoras, em que o excedente de
energia pode ser toda a energia gerada ou a injetada na rede de distribuição, a
critério do titular da unidade consumidora com micro ou minigeração distribuída;
IX - geração compartilhada: empreendimento de infraestrutura caracterizada
pela reunião de consumidores, por meio de consórcio, cooperativa ou
condomínio edilício ou voluntário, compostos por pessoas físicas ou jurídicas, ou
qualquer outra forma de associação civil, conforme o caso, que possua unidade
consumidora com micro ou minigeração distribuída sob sua titularidade em local
diferente das unidades consumidoras dos participantes, situadas na mesma área
de concessão ou permissão, que receberão excedentes de energia gerados;
X – grupo A: grupamento

composto de unidades consumidoras com

fornecimento em tensão igual ou superior a 2,3 kV e divididos em subclasses,
conforme regulamentação da ANEEL;
XI - grupo B: grupamento

composto de unidades consumidoras com

fornecimento em tensão inferior a 2,3 kV e divididos em subclasses, conforme
regulamentação da ANEEL;
XIV - mecanismo de compensação de sobras e déficits – MCSD: processo de
realocação, entre agentes de distribuição participantes da Câmara de
Comercialização de Energia Elétrica - CCEE, de sobras e déficits de montantes
de energia contratados no Ambiente de Contratação Regulada – ACR;
XV - microgeração distribuída: central geradora de energia elétrica, com potência
injetada menor ou igual a 75 kW e que utilize cogeração qualificada, conforme
regulamentação da ANEEL, ou fontes renováveis de energia elétrica, conectada
na rede de distribuição por meio de instalações de unidades consumidoras;
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XVI - minigeração distribuída: central geradora de energia elétrica, com potência
injetada superior a 75 kW e menor ou igual a 5MW e que utilize cogeração
qualificada, conforme regulamentação da ANEEL, ou fontes renováveis de
energia elétrica, conectada na rede de distribuição por meio de instalações de
unidades consumidoras;
XVII - montante de uso do sistema de distribuição - MUSD: potência ativa média,
calculada em intervalos de 15 (quinze) minutos, injetada ou requerida pelo
sistema elétrico de distribuição pela geração ou carga, expressa em kW;
XVIII - montante de uso do sistema de distribuição contratado - MUSD
contratado: potência ativa contratada pelo acessante junto à distribuidora, para
uso em suas instalações de utilização de energia elétrica, expressa em kW;
XIX - montante de uso do sistema de transmissão - MUST: potência ativa média
injetada ou requerida pelo sistema elétrico de transmissão pela geração ou
carga, expressa em kW;
XX – potência disponibilizada: potência que o sistema elétrico da distribuidora
deve dispor para atender aos equipamentos elétricos da unidade consumidora,
segundo os critérios estabelecidos pela ANEEL;
XXI - potência injetada: montante de potência ativa fornecida ao sistema de
distribuição por unidade consumidora com microgeração ou minigeração
distribuída;
XXII - potência instalada: capacidade bruta que determina o porte da central
geradora para fins de regulação e fiscalização, definida pelo somatório das
potências elétricas ativas nominais em corrente alternada das unidades
geradoras principais da central;
XXIII - sistema de compensação de energia elétrica - SCEE: sistema no qual a
energia ativa é injetada por unidade consumidora com micro ou minigeração
distribuída na rede da distribuidora local, destinada a seu consumo próprio no
local onde foi gerada ou nas suas unidades consumidoras remotas participantes
do sistema, e posteriormente compensada com o consumo de energia elétrica
ativa ou contabilizada como crédito de energia de unidades consumidoras
participantes do sistema;
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XXIV - tarifa de energia – TE: valor monetário unitário determinado pela ANEEL,
em R$/MWh, utilizado para efetuar o faturamento mensal referente ao consumo
de energia;
XXV - tarifa de uso do sistema de distribuição - TUSD: valor monetário unitário
determinado pela ANEEL, em R$/MWh ou em R$/kW, utilizado para efetuar o
faturamento mensal de usuários do sistema de distribuição de energia elétrica
pelo uso do sistema;
XXVI – tarifa de uso do sistema de distribuição Fio B - TUSD Fio B: componente
da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição, representada por valor monetário
unitário determinado pela ANEEL, em R$/MWh ou em R$/kW, utilizado para
efetuar o faturamento mensal de usuários do sistema de distribuição de energia
elétrica pelo uso do sistema, e composta por custos regulatórios pelo uso de
ativos de propriedade da própria distribuidora ou permissionária, compreendida
por: i) remuneração

dos ativos; ii) quota de reintegração

regulatória

(depreciação); e iii) custo de operação e manutenção;
XXVII - tarifa de uso do sistema de distribuição de geração distribuída - TUSD
Fio Bg: componente da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição referente às
centrais de geradoras, incluídas as de geração distribuída, representada por
valor monetário unitário determinado pela ANEEL, estabelecida em R$/MWh ou
em R$/kW, utilizado para efetuar o faturamento mensal de usuários do sistema
de distribuição de energia elétrica pelas centrais geradoras pelo uso do sistema,
e composta por custos regulatórios pelo uso de ativos de propriedade da própria
distribuidora ou permissionária, compreendida por: i) remuneração dos ativos; ii)
quota de reintegração regulatória (depreciação); e iii) custo de operação e
manutenção;
XXVIII - venda de excedente: mecanismo que permite que as distribuidoras
comercializem excedente de energia, na forma da lei.
Art. 1º
As distribuidoras deverão atender às solicitações de acesso de
unidade consumidora com micro ou minigeracão distribuída, observadas as
disposições regulamentares.
§1º.

Caso a potência injetada da unidade consumidora para micro ou

minigeração não exceda a potência já disponibilizada para a unidade
consumidora, na solicitação de acesso não haverá necessidade de aumento de
potência disponibilizada.
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Caso a unidade consumidora deseje instalar micro ou minigeração

distribuída com potência injetada superior à potência disponibilizada para a
unidade consumidora, deverá solicitar o aumento da potência disponibilizada,
nos termos das resoluções setoriais pertinentes.
§3º.

Para a determinação do limite da potência instalada para micro ou

minigeração distribuída localizada em empreendimento de múltiplas unidades
consumidoras, deve-se considerar a totalidade da potência disponibilizada pela
distribuidora para o atendimento do empreendimento e, no caso de não haver
pedido de aumento dessa potência disponibilizada, a unidade consumidora pode
permanecer no grupo tarifário ao qual pertencia antes de solicitar o acesso ou o
aumento da potência, não se aplicando o disposto no §4º deste artigo.
§4º. A unidade consumidora com minigeração distribuída deve ser conectada à
rede da distribuidora de energia elétrica por meio de unidade consumidora do
grupo A.
§5º. A unidade consumidora com micro ou minigeração distribuída ligada em
tensão primária pode optar por faturamento com aplicação da tarifa do grupo B,
correspondente à respectiva classe, independente de haver carga associada,
atendidos os requisitos das disposições regulamentares.
§6º. Para unidades consumidoras com minigeração distribuída, o CUSD deve
contemplar os valores de MUSD contratados para cada posto tarifário referentes
à unidade consumidora, conforme opção da modalidade tarifária e os valores de
MUSD contratados referentes à central geradora, seguindo as regras de
faturamento determinadas nas disposições regulamentares.
§7º. O MUSD contratado para a unidade consumidora com micro e minigeração
distribuída deve ser determinado pelo valor declarado pela unidade consumidora
de sua potência injetada no sistema.
§8º. Fica garantida a possibilidade de solicitação de instalação ou aumento de
potência instalada de unidade consumidora com micro ou minigeração
distribuída, devendo ser observados os procedimentos estabelecidos pela
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL.
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§9º. Para os casos de empreendimento com múltiplas unidades consumidoras,
a solicitação de acesso deve ser acompanhada da cópia de instrumento jurídico
que comprove a participação dos integrantes.
§10º.

Para os casos de empreendimento com geração compartilhada, a

solicitação de acesso não necessita ser acompanhada da cópia de instrumento
jurídico que comprove a participação dos integrantes, devendo esta ser
encaminhada à distribuidora, no mínimo, 10 dias antes do momento de conexão
do micro ou minigerador.
§11º. Os contratos firmados entre o consumidor e a distribuidora para fins de
acesso devem ser celebrados com a pessoa física ou jurídica indicada como
titular da unidade consumidora na qual a micro ou minigeração serão ou estão
instaladas na ocasião da solicitação de acesso, garantida a possibilidade de
transferência dessa titularidade antes ou depois da conexão da central de micro
ou minigerção distribuída.
§12º. Os consumidores participantes de consórcio, cooperativa, condomínios
edilícios ou voluntários ou qualquer outra forma de associação civil, compostos
por pessoas físicas ou jurídicas, instituída para a exploração de empreendimento
de múltiplas unidades consumidoras ou geração compartilhada, poderão
transferir a titularidade das contas de energia elétrica de suas unidades
consumidoras participantes do SCEE para a entidade que detém a titularidade
da unidade consumidora onde se encontra instalada a respectiva a central
geradora de micro ou minigeração destes empreendimentos.
§13º. Caso seja realizada a solicitações de acesso de uma unidade consumidora
nova, com micro ou minigeração distribuída, as distribuidoras deverão efetuar os
procedimentos conforme as disposições regulamentares

para a unidade

consumidora e a micro ou minigeração distribuída de forma conjunta.
§14º. Qualquer alteração de norma ou procedimento das distribuidoras
relacionados à micro ou minigeração distribuída ou as unidades consumidoras
participantes do SCEE deverá ser publicizada com antecedência mínima de 90
dias da sua implementação, evidenciado-se as mudanças propostas e suas
justificativas.
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Art. 2º As unidades consumidoras com geração distribuída devem celebrar com
a distribuidora de energia, além dos contratos para fins de acesso na qualidade
de unidade consumidora estabelecidos na regulamentação vigente, apenas o
seguinte:
I – relacionamento operacional de microgeração distribuída, no caso de
microgeração; ou
II – acordo operativo de minigeração distribuída, no caso de minigeração.
Art. 3º Para o atendimento às solicitações de novo acesso ou alteração da
conexão existente deve ser calculada a participação financeira da distribuidora,
assim como a eventual participação financeira do consumidor, considerando as
diretrizes e condições determinadas pela ANEEL.
Art. 4º A participação financeira do consumidor é a diferença positiva entre o
custo proporcionalizado da obra, estabelecido pela distribuidora no parecer de
acesso e a participação financeira da distribuidora.
§1º. O custo da obra deve considerar os critérios de mínimo dimensionamento
técnico possível e menor custo global, considerando extritamente os efeitos da
energia injetada e observadas as normas e padrões de qualidade da prestação
do serviço e de investimento prudente definidos pela ANEEL.
§2º.

Caso a distribuidora ou o interessado opte por realizar obras com

dimensões maiores do que as estabelecidas no parecer de acesso, os custos
adicionais deverão ser arcados integralmente pelo optante, devendo ser
discriminados e justificados perante a outra parte.
§3º. A responsabilidade de que trata o caput inclui todos os custos referentes à
ampliação de capacidade ou reforma de subestações, alimentadores e linhas já
existentes.
Art. 5º Quando da conexão de nova unidade consumidora com micro ou
minigeração distribuída ou no caso de aumento de potência, aplicam-se as
regras de participação financeira do consumidor definidas em regulamento
específico.
§1º. Os custos de eventuais melhorias ou reforços no sistema de distribuição
em função exclusivamente da conexão de microgeração distribuída serão
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integralmente arcados pela distribuidora, não havendo participação financeira do
consumidor.
§2º. Os custos de eventuais melhorias ou reforços no sistema de distribuição
em função exclusivamente da conexão de minigeração distribuída fazem parte
do cálculo da participação financeira do consumidor.
§3º.

O interessado pode optar por tensão diferente da informada pela

distribuidora, conforme as tensões definidas em regulamento específico, desde
que

haja

viabilidade

técnica

do

subsistema

elétrico, sendo

de sua

responsabilidade os investimentos adicionais necessários a este atendimento.
Art. 6º As distribuidoras deverão adequar seus sistemas comerciais e elaborar
ou revisar suas normas técnicas para tratar do acesso de micro e minigeração
distribuída, utilizando como referência os procedimentos definidos pela ANEEL,
as normas técnicas brasileiras e, de forma complementar, as normas
internacionais, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da publicação desta
Lei.
Art. 7º Podem aderir ao SCEE os consumidores de energia, pessoas físicas ou
jurídicas, e suas respectivas unidades consumidoras:
I – com micro ou minigeração distribuída;
II – integrante de empreendimento de múltiplas unidades consumidoras;
III – caracterizada como geração compartilhada ou integrante de geração
compartilhada;
IV – caracterizada como autoconsumo remoto.
Parágrafo único. consumidores livres ou especiais não poderão aderir ao SCEE.
Art. 8º A distribuidora não pode incluir os consumidores no SCEE nos casos em
que for detectado, no documento que comprova a posse ou propriedade do
imóvel onde se encontra instalada a micro ou minigeração distribuída, que o
consumidor tenha alugado ou arrendado terrenos, lotes e propriedades em
condições nas quais o valor do aluguel ou do arrendamento se dê em reais por
unidade de energia elétrica.
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Art. 9º É vedado o enquadramento como micro ou minigeração distribuída das
centrais geradoras que já tenham sido objeto de registro, concessão, permissão
ou autorização, ou tenham entrado em operação comercial ou tenham tido sua
energia elétrica contabilizada no âmbito da CCEE ou comprometida diretamente
com concessionária ou permissionária de distribuição de energia elétrica,
devendo a distribuidora identificar esses casos perante a ANEEL.
Parágrafo Único. É vedada a divisão de central geradora em unidades de menor
porte para se enquadrar nos limites de potência para microgeração ou
minigeração distribuída, devendo a distribuidora identificar esses casos, soli citar
a readequação da instalação e, caso não atendido, negar a adesão ao sistema
de compensação de energia elétrica.
Art. 10 º A cada ciclo de faturamento, para cada posto tarifário, a distribuidora
deve apurar o montante de energia ativa consumido e o montante de energia
ativa injetado na rede pela unidade consumidora com micro ou minigeração
distribuída.
§1º. O excedente de energia de um posto tarifário deve ser inicialmente alocado
para outros postos tarifários da mesma unidade consumidora que gerou a
energia e, posteriormente, para uma ou mais das opções a seguir:
I – mesma unidade consumidora que injetou a energia, para serem utilizados em
ciclos de faturamento subsequentes, transformando-se em créditos de energia;
II – outras unidades consumidoras do mesmo titular, pessoa física ou jurídica,
inclusive matriz e filiais, atendidas pela mesma distribuidora;
III – outras unidades consumidoras localizadas no empreendimento de múltiplas
unidades consumidoras que injetou a energia; ou
IV – unidades consumidoras de titular integrante de geração compartilhada
atendidas pela mesma distribuidora.
§2º. O titular da unidade consumidora onde se encontra instalada a micro ou a
minigeração distribuída deve definir as unidades consumidoras que receberão
os excedentes de energia conforme as disposições deste artigo, estabelecendo
o percentual que será alocado a cada uma delas ou a ordem de prioridade para
o recebimento, a seu critério.
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§3º. O titular da unidade consumidora onde se encontra instalada a micro ou a
minigeração distribuída pode solicitar alteração dos percentuais ou da ordem de
utilização dos excedentes de energia de que trata o §2º deste artigo junto à
distribuidora, que terá até 60 (sessenta) dias para operacionalizar o
procedimento e, para o caso de empreendimento com múltiplas unidades
consumidoras ou geração compartilhada, a solicitação deve ser acompanhada
da cópia de instrumento jurídico que comprove a participação dos integrantes.
§4º. No caso de empreendimento com múltiplas unidades consumidoras, os
excedentes de energia somente podem ser alocados para as unidades
consumidoras que fazem parte do referido empreendimento.
§5º. Os excedentes de energia provenientes de geração compartilhada somente
podem ser alocados para as unidades consumidoras de titularidade dos
integrantes do empreendimento atendidos pela mesma distribuidora.
§6º. O excedente de energia e o crédito de energia alocados para determinada
unidade consumidora podem ser posteriormente realocados para outra unidade
consumidora do mesmo titular, pessoa física ou jurídica, inclusive matriz e filiais,
atendida pela mesma distribuidora, tendo a distribuidora até 60 (sessenta) dias
para operacionalizar o procedimento.
Art. 11 Observado o estabelecido nos Art. 205 e Art. 206 no faturamento das
unidades consumidoras participantes do SCEE, a cada posto tarifário exceto
pela componente TUSD Fio B, todas as demais componentes tarifárias incidem
somente sobre a diferença positiva entre o montante de energia elétrica ativa
consumido e a soma da energia elétrica ativa injetada, do excedente de energia
e do crédito de energia utilizados através do SCEE.
§1º. Sempre que o excedente ou crédito de energia forem utilizados por
unidades consumidoras pertencentes ao Grupo A, em postos tarifários distintos
do que foram gerados, deve-se observar a relação entre as componentes Tarifa
de Energia - TE do posto em que a energia foi gerada e a do posto em que foi
alocada, aplicável à unidade consumidora que os recebeu, antes das aplicações
de eventuais descontos.
§2º.

Para unidade consumidora com micro ou minigeração faturada na

modalidade convencional, os excedentes de energia por ela gerados devem ser
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considerados como sendo do período fora de ponta, caso sejam utilizados em
unidade consumidora faturada em modalidades tarifárias horárias.
§3º. Somente haverá cobrança da componente tarifária TUSD Fio B, que incidirá
sobre toda a energia consumida, observados eventuais descontos aos quais a
unidade consumidora tiver direito.
§4º. Para as unidades consumidoras integrantes do grupo B haverá cobrança,
além da componente tarifária TUSD Fio B referida no §3º, de valor referente ao
custo de disponibilidade calculado conforme §5º deste artigo.
§5º. O cálculo do valor em moeda equivalente aos montantes estabelecidos pela
ANEEL para determinação do custo de disponibilidade referido no §4º deverá
considerar, como consumo medido, o montante de energia consumido pela
unidade consumidora sendo que os referidos montantes estabelecidos pela
ANEEL utilizados no cálculo deverão ser reduzidos pelo montante de energia
compensado.
§6º.

Para as unidades consumidoras atendidas em tensão primária com

equipamentos de medição instalados no secundário dos transformadores deve
ser deduzida a perda por transformação da energia injetada por essa unidade
consumidora, conforme estabelecido nas disposições regulamentares.
§7º. Para unidades consumidoras classificados na subclasse residencial baixa
renda ou irrigante deve-se, primeiramente, aplicar as regras de faturamento
previstas neste artigo e, em seguida, conceder os descontos cabíveis.
Art. 12 Para a potência injetada da unidade consumidora com minigeração
distribuída e faturamento pelo grupo A, deve ser considerada a remuneração
apenas da TUSD Fio Bg para o valor do MUSD contratado para a potência
injetada.
Art. 13 Os créditos de energia expiram em 60 (sessenta) meses após a data do
faturamento em que foram gerados, e serão revertidos em prol da modicidade
tarifária sem que o consumidor faça jus a qualquer forma de compensação após
esse prazo.
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§1º. Os créditos são determinados em termos de energia elétrica ativa, não
estando sua quantidade sujeita a alterações em razão da variação nos valores
das tarifas de energia elétrica.
§2º. Devem ser utilizados, para abatimento do consumo, sempre os créditos
mais antigos da unidade consumidora.
§3º. Eventuais créditos de energia existentes no momento do encerramento da
relação contratual do consumidor devem ser mantidos em nome do titular pelo
prazo estabelecido no caput, exceto se houver outra unidade consumidora sob
mesma titularidade de pessoa física ou jurídica, inclusive matriz e filiais, atendida
pela mesma distribuidora, sendo permitida, nesse caso, a realocação dos
créditos de energia restantes, devendo a distribuidora informar o montante de
créditos e a possibilidade de realocação em todas as faturas onde o crédito é
passível de ser aplicado.
§4º. No caso de empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras ou
empreendimento de geração compartilhada, caso exista saldo de créditos
acumulado na unidade consumidora onde se encontra instalada a micro ou mini
geração distribuída, o titular da unidade consumidora pode solicitar, com
antecedência de 30 (trinta) dias, a distribuição do saldo para as unidades
consumidoras que façam parte dos referidos empreendimentos.
Art. 14 As bandeiras tarifárias incidem somente sobre a diferença positiva entre
o montante consumido e a soma da energia injetada, do excedente de energia e
do crédito de energia, desconsiderando eventuais relações entre postos
tarifários citadas no §1º do 0 desta Lei.
Art. 15 Adicionalmente às informações enviadas aos demais consumidores do
grupo B ou grupo A, conforme regulamentações da ANEEL, a fatura das
unidades consumidoras com micro ou minigeração distribuída e as que recebem
créditos, devem conter, a cada ciclo de faturamento, no mínimo:
a) informação da participação da unidade consumidora no sistema de
compensação de energia elétrica;
b) o saldo anterior de créditos em kWh da unidade em questão;
c) a energia elétrica ativa consumida, por posto tarifário;
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d) a energia elétrica ativa injetada, por posto tarifário;
e) histórico da energia elétrica ativa consumida e da injetada nos últimos 12
ciclos de faturamento;
f) o total de créditos utilizados no ciclo de faturamento, discriminados por unidade
consumidora;
g) o total de créditos expirados no ciclo de faturamento da unidade em questão;
h) o saldo atualizado de créditos; e
i) a próxima parcela do saldo atualizado de créditos a expirar e o ciclo de
faturamento em que ocorrerá.
§1º. As informações elencadas nas alíneas de (a) a (i) do caput serão fornecidas
ao consumidor, a critério da distribuidora, por meio de um demonstrativo
específico anexo à fatura ou disponibilizadas pela internet em um espaço de
acesso restrito.
§2º. A nota fiscal emitida pela distribuidora pode cumprir também a função de
fatura, assumindo, nesse caso, a característica híbrida de documento fiscal e
comercial;
§3º. Os créditos são determinados em termos de energia elétrica ativa.
Art. 16 A concessionária poderá, no dimensionamento de aquisição do montante
de energia necessário para o atendimento de seu mercado de referência,
considerar o efeito da geração de energia através da geração distribuída,
reduzindo a necessidade de aquisição de energia da geração própria, conforme
disposições regulamentares.
Art. 17 É permitida a utilização, pelas concessionárias e permissionárias:
I - do Mecanismo de Compensação de Sobras e Déficits – MCSD e da Venda de
Excedentes, conforme regulamentações da ANEEL aplicáveis, para ajustar os
montantes de energia elétrica contratados em função da variação de mercado
provocado pela geração distribuída, considerada como exposição contratual
involuntária;
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II - de ajustes no Montante de Uso do Sistema de Transmissão - MUST para
redução da potência contratada em função da variação de mercado provocada
pela geração distribuída, de forma não onerosa.
Art. 18 A TUSD Fio B incidente sobre a energia consumida pelas unidades
consumidoras participantes do sistema de compensação de energia elétrica será
custeada por cotas específicas da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE),
rateadas apenas entre as unidades consumidoras do ambiente regulado, que
suportarão o benefício integramente no ano civil de 2021, e parcialmente, nos
termos dos artigos subsequentes, até 31 de dezembro de 2031.
Art. 19 Até 31 de dezembro de 2046, para as unidades consumidoras
participantes ou que venham a participar do sistema de compensação de energia
elétrica, por meio da compensação de seu consumo através da energia elétrica
gerada ou do excedente de energia gerado por unidade consumidora com micro
ou minigeração distribuída que efetuar a solicitação de acesso até 31 de
dezembro de 2020, não se aplicam as disposições do 0desta Lei, devendo o seu
faturamento considerar apenas a energia elétrica consumida, após a dedução
da energia injetada e de eventuais créditos de energia, por posto tarifário,
quando for o caso, sobre a qual deverá incidir todas as componentes da tarifa
em R$/MWh.
§1º. O faturamento das unidades consumidoras citadas no caput, deve observar
as seguintes regras:
I - todas as componentes tarifárias definidas nas disposições regulamentares
incidem sobre a diferença positiva entre o montante consumido e a soma da
energia injetada, do excedente de energia e do crédito de energia; e
II - no caso de unidades consumidoras do Grupo A com minigeração, o MUSD
deve ser, no mínimo, igual à potência injetada da geração e ser faturado
conforme as disposições regulamentares, incidindo tarifa de uso do sistema de
distribuição de geração – TUSD Bg: componente da Tarifa de Uso do Sistema
de Distribuição referente às centrais de geradoras.
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III – Haverá cobrança, no mínimo, do custo de disponibilidade ou MUSD para as
unidades consumidoras do Grupo B ou A, conforme o caso, aplicando-se ainda
o disposto no §5º do 0.
§2º. As disposições deste artigo deixam de ser aplicáveis caso, após 1º de
janeiro de 2021, ocorra:
I - encerramento da relação contratual com a distribuidora entre a unidade
consumidora com micro ou minigeração distribuída e a distribuidora, não sendo
considerada como encerramento da relação contratual a troca de titularidade da
unidade consumidora com micro ou minigeração distribuída, hipótese que o
direito previsto no caput continuará a ser aplicado em relação ao novo titular.
II - comprovação de ocorrência de irregularidade no sistema de medição
atribuível ao consumidor.
§3º. Em até 90 (noventa) dias antes do vencimento do prazo estabelecido no
caput, a distribuidora deve informar às unidades consumidoras cujo caput é
aplicável sobre o fim da aplicação das regras de que trata este artigo, inclusive
sobre a necessidade de estabelecimento dos valores de MUSD tratados no §6º
do Art. 1º desta Lei.
§4º. Caso as disposições deste artigo deixem de ser aplicáveis sem que a
unidade consumidora tenha estabelecido os MUSD tratados no §6º do Art. 1º
desta Lei, adotar-se-á, como MUSD referente à unidade consumidora e à central
geradora, o maior valor de demanda solicitada e de potência injetada pela
unidade consumidora nos 12 (doze) ciclos de faturamentos anteriores até que o
consumidor apresente o MUSD a ser contratado.
§5º.

Para a unidade consumidora participante ou que venha participar do

sistema de compensação de energia elétrica com microgeração distribuída local
ou minigeração distribuída local ou por meio de participação em geração
compartilhada formada exclusivamente

por consumidores residenciais ou

integrante de empreendimento de múltiplas unidades consumidoras, cuja
compensação da energia elétrica excedente ou crédito de energia decorra da
geração de micro ou minigeração distribuída que solicitar acesso na rede de
distribuição de energia elétrica a partir de 1º de janeiro de 2021, a componente
tarifária TUSD Fio B deste artigo, será paga na seguinte proporção:
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I - até 31 de dezembro de 2023, 10% (dez por cento) pago pela unidade
consumidora e 90% (noventa por cento) através da CDE;
II - entre 1º de janeiro de 2024 e 31 de dezembro de 2025, 30% (trinta por cento)
pago pela unidade consumidora e 70% (setenta por cento) através da CDE;
III - entre 1º de janeiro de 2026 e 31 de dezembro de 2027, 50% (cinquenta por
cento) pago pela unidade consumidora e 50% (cinquenta por cento) através da
CDE;
IV - entre 1º de janeiro de 2028 e 31 de dezembro de 2029, 70% (setenta por
cento) pago pela unidade consumidora e 30% (trinta por cento) através da CDE;
V - entre 1º de janeiro de 2030 e 31 de dezembro de 2031, 90% (noventa por
cento) pago pela unidade consumidora e 10% (dez por cento) através da CDE;
VI - a partir de 1º de janeiro de 2032, 100% (cem por cento) pago pela unidade
consumidora.
§6º. Para as unidades consumidoras participantes ou que venham a participar
do sistema de compensação de energia elétrica por meio de participação em
geração compartilhada, excetuando-se o disposto no §5º deste artigo, cuja
compensação da energia elétrica excedente ou crédito de energia seja
proveniente de geração de micro ou minigeração distribuída que solicitar acesso
na rede de distribuição de energia elétrica a partir de 1º de janeiro de 2021, a
componente tarifária TUSD Fio B deste artigo, será paga na seguinte proporção:
I - até 31 de dezembro de 2023, 50% (cinquenta por cento) pago pela unidade
consumidora e 50% (cinquenta por cento) através da CDE;
II - entre 1º de janeiro de 2024 e 31 de dezembro de 2025, 70% (setenta por
cento) pago pela unidade consumidora e 30% (trinta por cento) através da CDE;
III - entre 1º de janeiro de 2026 e 31 de dezembro de 2027, 90% (noventa por
cento) pago pela unidade consumidora e 10% (dez por cento) através da CDE;
IV - após 1º de janeiro de 2028, 100% (cem por cento) pago pela unidade
consumidora.
§7º. Após 1º de janeiro de 2021, as unidades consumidoras participantes ou que
venham a participar do sistema de compensação de energia elétrica por meio de
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autoconsumo remoto com unidade de micro e minigeração distribuída conectada
a partir de 1º de janeiro de 2021, passam a pagar a totalidade da componente
tarifária TUSD Fio B estabelecidas neste artigo.

JUSTIFICAÇÃO

A presente emenda visa definir por forma de lei as regras de
compensação da energia gerada pela mini e pela microgeração distribuída, bem
como permitir segurança jurídica para o setor de energias renováveis. As
alterações incluem a cobrança pelo uso da rede elétrica e a suspensão gradual
de outros subsídios, o que resultar em desinvestimentos

em energias

renováveis, prejudicando assim a matriz energética limpa brasileira, diversos
estudos estão disponíveis para subsidir essa decisão.
A Aneel abriu uma consulta pública em outubro para rever as regras que
tratam da chamada geração distribuída (GD) previstas na Resolução 482,
editada pela agência em de 2012 e revista em 2015. Nessa modalidade,
consumidores podem gerar a própria energia elétrica em suas residências,
empresas ou propriedades rurais. Hoje, com a instalação de placas solares em
seus telhados, os consumidores podem entregar a energia excedente ao sistema
elétrico pelas redes das distribuidoras e receber a energia de outras fontes de
geração do sistema à noite. O excedente fica como crédito e pode ser usado
para o abatimento de uma ou mais contas de energia do mesmo titular. A
resolução também estabeleceu subsídios para incentivar a geração caseira de
energia, como a isenção do pagamento de tarifas pelo uso da rede elétrica e de
outros componentes da conta de energia, como os encargos setoriais (que
geram receita para subsidiar programas sociais como a tarifa social e o programa
Luz para Todos, por exemplo).
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Sendo assim garantir por forma de lei uma transição plausível e menos
onerosa para sociedade e cofres públicos é possível com a aprovação dos
artigos acima.

Por estas razões, solicito apoio para a aprovação desta emenda.

Sala das Sessões, em 04 de setembro de 2020.

Deputado Lafayette de Andrada Bulhões
Republicanos/MG
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MPV 998
00197

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998, DE 2020

Altera a Lei nº 9.991, de 24 de julho
de 2000, a Lei nº 5.655, de 20 de maio de
1971, o Decreto-Lei nº 1.383, de 26 de
dezembro de 1974, a Lei nº 9.427, de 26 de
dezembro de 1996, a Lei nº 10.438, de 26 de
abril de 2002, a Lei nº 10.848, de 15 de março
de 2004, a Lei nº 12.111, de 9 de dezembro
de 2009, e a Lei nº 12.783, de 11 de janeiro
de 2013, transfere para a União as ações de
titularidade da Comissão Nacional de Energia
Nuclear representativas do capital social das
Indústrias Nucleares do Brasil S.A. e da
Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A e dá
outras providências.

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se ao art. 26 da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, constante do art.
4º da Medida Provisória n º. 998, de 1º de setembro de 2020, a seguinte redação:

"Art. 26............................................
........................................................
§ 1º-F. Para os consumidores atingidos pelos Art.15 e 16 da Lei no 9.074, de
1995 como também pelo § 5º do caput, suas cargas deverão ser atendidas, em termos de
energia, por uma porcentagem mínima de energia proveniente de empreendimentos de
fonte renovável que tratam os § 1º, § 1º-A e § 1º-B que não tiverem os percentuais de
redução aplicados.

§ 1º-G. A porcentagem mínima tratado no § 1º-F será estabelecido pelo Poder
Concedente para vigorar por um período mínimo de 5 (cinco) anos e assim sucessivamente
e deverá ser informada com antecedência mínima de 5 (cinco) anos da sua data de entrada
em vigor.
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§ 1º-H. Para o estabelecimento da porcentagem mínima tratado no § 1º-F o
Poder Concedente deverá observar o planejamento do setor energético realizado pela EPE
como também as diretrizes do MME, que deverão considerar:
I – o planejamento da matriz energética;
II – a diversidade e diferenciação das fontes de geração;
III – a segurança energética;
IV – a competição entre tipo de fontes de geração com características
semelhantes; e
V – a modicidade tarifária;
§ 1º-I. A contratação da porcentagem mínima de energia proveniente de fontes
renováveis de geração de energia que se refere o § 1º-F deverá ser a porcentagem no
mínimo igual ou superior a porcentagem da participação das fontes renováveis de geração
de energia ocupa na matriz energética verificada 12 (doze) meses anterior ao referido
estabelecimento.
§ 1º-J.

Caso se verifique, após 5 anos entrada em vigor do primeiro ciclo

estabelecido no § 1º-G, que a participação de cada tipo de fontes renovável está sofrendo
alteração significativa na composição da matriz de geração de energia renovável, o Poder
Concedente poderá estabelecer também uma porcentagem mínima de contratação para
uma determinada fonte de geração na aplicação do § 1º-F desde que seja assegurada as
condições estabelecidas no § 1º-H.
§ 1º-K. Após 5 anos entrada em vigor do primeiro ciclo estabelecido no § 1º-G,
o MME poderá incluir outros tipos de fontes de geração, não se limitando àquelas que trata
o § 1º-F, para a determinação das porcentagens mínimas de contratação de que trata o §
1º-F, visando a isonomia e a equiparação do Ambiente de Contratação Regulada (ACR) e
do Ambiente de Contratação Livre (ACL) em termos de energia.
§ 1º-L As diretrizes de que trata o § 1º-E não disporão sobre os empreendimentos
de que tratam os § 1º, § 1º-A, § 1º-B e § 1º-C.”
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JUSTIFICAÇÃO
Entendemos que é fundamental a garantia da participação das fontes renováveis
na Matriz Elétrica Brasileira não somente se limitando as usinas de centralizadas de grande
porte destas fontes, acima de 30 MW de potência instalada mas também as fontes
renováveis de menor porte, de potência igual ou inferior a 30 MW de que trata os
empreendimentos relacionados nos § 1º, § 1º-A, § 1º-B e § 1º-C do Art 26º da Lei nº 9.427,
de 26 de dezembro de 1996.

Essas fontes exercem um papel fundamental na Matriz Elétrica Brasileira, como
também na segurança do Sistema Elétrico Brasileiro, permitindo a geração de energia junto
dos centros de carga, reduzindo as perdas do sistema e garantindo a estabilidade de todo
o Sistema Interligado Nacional.

Devido ao seu porte reduzido, estes empreendimentos possuem custos
operacionais e de conexão nos sistemas de distribuição das concessionárias muito
superiores aos empreendimentos de grande ponte, não permitindo que uma PCH seja
competitiva a níveis de preço de energia quando comparadas com Usinas Hidroelétricas de
grande ponte. O mesmo se verifica com as demais fontes renováveis.

Com este mecanismo, os empreendimentos de geração através de fontes
renováveis de menor porte poderão competir entre si, mantendo assim um ambiente de
concorrência, sem a necessidade de se manter os percentuais de redução de uso do
sistema de distribuição e transmissão de que tratam os § 1º, § 1º-A e § 1º-B. Esse tipo de
modelo foi um sucesso no Chile e garantiu o desenvolvimento

e expansão de

empreendimentos de geração através de fontes renováveis de menor porte de forma
competitiva.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 43CC762100388024.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.089483/2020-15

10 Setembro 2020

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

Quinta-feira

539

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado Lafayette de Andrada
Vice-Líder do REPUBLICANOS

A exclusão dos percentuais de redução de uso do sistema de distribuição e
transmissão de que tratam os § 1º, § 1º-A e § 1º-B sem a implementação simultânea de um
procedimento

que

garanta

a

sustentabilidade

e

permanência

deste

tipo

de

empreendimento, criará uma insegurança regulatória e inviabilidade financeira que levará
e extinção a implantação de novos empreendimentos no Brasil.

São essas, portanto, as razões pelas quais apresento esta emenda e conto com
o apoio dos nobres pares para a sua aprovação.

Sala das Sessões, em 04 de novembro de 2020.

Deputado Lafayette de Andrada
Republicanos/MG

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 43CC762100388024.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.089483/2020-15

540

Quinta-feira

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado Lafayette de Andrada
Vice-Líder do REPUBLICANOS

10 Setembro 2020

MPV 998
00198

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998, DE 2020

Altera a Lei nº 9.991, de 24 de julho
de 2000, a Lei nº 5.655, de 20 de maio de
1971, o Decreto-Lei nº 1.383, de 26 de
dezembro de 1974, a Lei nº 9.427, de 26 de
dezembro de 1996, a Lei nº 10.438, de 26 de
abril de 2002, a Lei nº 10.848, de 15 de março
de 2004, a Lei nº 12.111, de 9 de dezembro
de 2009, e a Lei nº 12.783, de 11 de janeiro
de 2013, transfere para a União as ações de
titularidade da Comissão Nacional de Energia
Nuclear representativas do capital social das
Indústrias Nucleares do Brasil S.A. e da
Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A e dá
outras providências.

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se ao parágrafo segundo do art. 5º e ao art. 5º -B da Lei n º 9.991, de 24 de
julho de 2000, constante do art. 1º da Medida Provisória n º 998, de 2020, a seguinte
redação:
"Art.5º.....................................................................................................................
............................................
§ 2º A aplicação dos recursos em projetos de pesquisa e desenvolvimento e para
a eficiência energética, de que tratam o art. 1º ao art. 3º, deverá estar orientada à busca
do uso consciente e racional dos recursos energéticos, bem como ao desenvolvimento
de inovações tecnológicas ou científicas que tenham como objetivo a competitividade
e eficiência do Setor Elétrico Nacional, e à modicidade tarifária quando os recursos
forem destinados à Conta de Desenvolvimento Energético - CDE." (NR)
“Art. 5º-B Os recursos de que tratam o inciso II do caput do art. 4º e a alínea "a"
do inciso I do caput do art. 5º acumulados pelas concessionárias citadas nos art. 1o ao
art. 3º e não comprometidos com projetos contratados ou iniciados até 1a de setembro
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de 2020, deverão ser destinados à CDE em favor da modicidade tarifária entre 1º de
setembro de 2020 e 31 de setembro de 2023.
§ 1º Também deverá ser destinado à CDE em favor da modicidade tarifária, até
trinta por cento dos recursos de que tratam o inciso II do caput do art. 4º e a alínea "a"
do inciso I do caput do art. 5º, entre 1º de setembro de 2020 e 31 de setembro de 2025,
conforme regulamento da Aneel.” (NR)

JUSTIFICAÇÃO

Inicialmente, cumpre destacar que o sistema elétrico nacional é comporto pelos
setores de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, sendo as transmissoras
responsáveis por construir, operar e manter empreendimentos capazes de transportar
grandes volumes de energia elétrica pelo país, permitindo o controle deste fluxo energético
pelo operador nacional do sistema. Considerando estes pontos, esclarecemos que no caso
das transmissoras, o desenvolvimento tecnológico ocorre primariamente pela eficientização
deste processo de transporte e controle energético, de forma que a cada leilão de
transmissão, as empresas incrementam seus recursos tecnológicos, e apresenta-se com
cada vez mais competitividade, ofertando preços cada vez mais econômicos para a União.
Portanto, dá-se como certo que no seguimento de transmissão o desenvolvimento
tecnológico não ocorre somente pelo uso consciente e racional dos recursos energéticos,
mas sim pelo desenvolvimento e publicação de tecnologias que possam ser utilizadas por
todo setor tornando-o mais competitivo e eficiente.
Outrossim avulta-se o necessário apoio as medidas excepcionais que objetivam
contribuir para a modicidade tarifária da energia elétrica neste período de grande incerteza
decorrente da Covid- 19, mas também não devemos deixar de proporcionar apoio suficiente
para projetos de P&D por prazo tão amplo.
Também se faz relevante destacar que, para atendimento a regulação vigente, os
projetos somente podem ser considerados comprovados após sua completa execução.
Portanto o fato dos projetos de pesquisa e desenvolvimento abarcados pela lei 9.991
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possuírem sua execução comprovada a posteriori, articula o termo “projeto comprovado”
como sensível para aplicação desta medida provisória visto que projetos em curso não
podem ser considerados comprovados. Da mesma forma, é obrigação da concessionária,
em caso de reprovação do projeto, retornar o recurso a conta de P&D assim que
despachado pela ANEEL. Portanto, o termo “projeto reprovado” n ão se apresenta como
necessário, visto que o recurso aplicado indevidamente em um projeto reprovado já deve
constar na conta de P&D pronto para repasse a CDE.
Por fim, a edição do art.5o-B e seus parágrafos primeiro e segundo, tem por objetivo
apresentar maior segurança na interpretação e aplicação dos propósitos desta medida
provisória. Evitando uma interpretação diversa e garantindo o repasse de 30% dos recursos
de P&D a CDE em favor da modicidade tarifária.
Objetivando evitar interpretações diversas do texto, se propõe o aprimoramento da
segurança na interpretação e aplicação do dispositivo, bem como a diminuição do período
de contribuição a CDE, mantendo o propósito da MP e o objetivo final da lei 9.991 de
aprimorar o setor tecnologicamente concedendo ao cidadão um sistema elétrico cada vez
mais eficiente, seguro e econômico.

Por estas razões, solicito apoio para a aprovação desta emenda.
Sala das Sessões, em 04 de setembro de 2020.

Deputado Lafayette de Andrada Bulhões
Republicanos/MG
SPSP
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998, DE 2020

Altera a Lei nº 9.991, de 24 de julho
de 2000, a Lei nº 5.655, de 20 de maio de
1971, o Decreto-Lei nº 1.383, de 26 de
dezembro de 1974, a Lei nº 9.427, de 26 de
dezembro de 1996, a Lei nº 10.438, de 26 de
abril de 2002, a Lei nº 10.848, de 15 de março
de 2004, a Lei nº 12.111, de 9 de dezembro
de 2009, e a Lei nº 12.783, de 11 de janeiro
de 2013, transfere para a União as ações de
titularidade da Comissão Nacional de Energia
Nuclear representativas do capital social das
Indústrias Nucleares do Brasil S.A. e da
Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A e dá
outras providências.

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se nova redação ao inciso II do artigo 9º da Medida Provisória nº 998, de
2020:
“Art. 9º.............................................................................................................
I......................................................................................................................
II - a celebração do contrato de comercialização da energia elétrica produzida
pela usina termelétrica nuclear Angra 3, alocando a sua garantia física, bem como os
custos de remuneração do capital, tributários, administrativos e de natureza
operacional, a todos os consumidores finais atendidos pelo Sistema Interligado
Nacional - SIN, exceto aos consumidores integrantes da Subclasse Residencial Baixa
Renda, rateando a garantia física e os custos acima referidos proporcionalmente ao
consumo individual verificado, mediante adicional tarifário específico, segundo
regulamentação a ser estabelecida pela Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel.”
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JUSTIFICAÇÃO
O objetivo da presente emenda é viabilizar o empreendimento de Angra III, sem
contudo alocar a usina na reserva, ou seja, permitindo que a usina confira lastro aos
consumidores. A alocação da usina na reserva implicaria em sobrecustos ao sistema e
aumento do deslocamento do Mecanismo de Realocação de Energia – MRE, o que
impactaria não só os geradores hidrelétricos, mas todos os consumidores do mercado
regulado em função das usinas cotistas, de Itaipu e da repactuação do risco hidrológico.

Por estas razões, solicito apoio para a aprovação desta emenda.
Sala das Sessões, em 04 de setembro de 2020.

Deputado Lafayette de Andrada Bulhões
Republicanos/MG
SPSP
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998, DE 2020

Altera a Lei nº 9.991, de 24 de julho
de 2000, a Lei nº 5.655, de 20 de maio de
1971, o Decreto-Lei nº 1.383, de 26 de
dezembro de 1974, a Lei nº 9.427, de 26 de
dezembro de 1996, a Lei nº 10.438, de 26 de
abril de 2002, a Lei nº 10.848, de 15 de março
de 2004, a Lei nº 12.111, de 9 de dezembro
de 2009, e a Lei nº 12.783, de 11 de janeiro
de 2013, transfere para a União as ações de
titularidade da Comissão Nacional de Energia
Nuclear representativas do capital social das
Indústrias Nucleares do Brasil S.A. e da
Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A e dá
outras providências.

EMENDA MODIFICATIVA
Dê-se nova redação ao artigo 3º da Lei n º. 10.848, de 15 de março de 2004,
constante no art. 6º da Medida Provisória n º 998, de 2020:
“Art. 3º O Poder Concedente homologará a quantidade de energia elétrica ou de
reserva de capacidade a ser contratada para o atendimento de todas as necessidades
do mercado nacional e a relação dos empreendimentos de geração que integrarão o
processo licitatório, a título de referência. (NR)”

JUSTIFICAÇÃO
Como decorrência da inclusão da reserva de capacidade no texto do artigo, torna-se
necessário excluir o termo “novos” antes de empreendimentos, de forma a não criar
empecilhos à participação de empreendimentos existentes em licitações para o provimento
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de reserva de capacidade, participação que pode implicar em significativa economia com
relação ao provimento desta reserva de capacidade apenas com novos empreendimentos.
Por estas razões, solicito apoio para a aprovação desta emenda.
Sala das Sessões, em 04 de setembro de 2020.

Deputado Lafayette de Andrada Bulhões
Republicanos/MG
SPSP
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998, DE 2020

Altera a Lei nº 9.991, de 24 de julho
de 2000, a Lei nº 5.655, de 20 de maio de
1971, o Decreto-Lei nº 1.383, de 26 de
dezembro de 1974, a Lei nº 9.427, de 26 de
dezembro de 1996, a Lei nº 10.438, de 26 de
abril de 2002, a Lei nº 10.848, de 15 de março
de 2004, a Lei nº 12.111, de 9 de dezembro
de 2009, e a Lei nº 12.783, de 11 de janeiro
de 2013, transfere para a União as ações de
titularidade da Comissão Nacional de Energia
Nuclear representativas do capital social das
Indústrias Nucleares do Brasil S.A. e da
Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A e dá
outras providências.

EMENDA MODIFICATIVA

O § 3º do artigo 9º da Medida Provisória Nº 998, de 1º de setembro de 2020, passa
a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 9º ..................................................................................................................
§ 3º O preço da energia elétrica de que trata o inciso I do § 2º, que deverá ser
aprovado pelo CNPE, será resultante do estudo contratado pela Eletrobrás Termonuclear
S.A. - Eletronuclear junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social BNDES e

considerará, cumulativamente, a

viabilidade econômico-financeira do

empreendimento e seu financiamento em condições de mercado, observados os princípios
da razoabilidade e da modicidade tarifária. O Preço da energia elétrica não deverá ser maior
do que a média dos valores de contratação dos projetos de geração de energia térmica à
gás natural com inflexibilidade entre 40% e 70%.” (NR)

JUSTIFICAÇÃO

O processo de construção da Usina de Angra III foi recoberto de irregularidades,
conforme noticiado na grande imprensa. Além disso, a Eletronuclear aceitou realizar o
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desenvolvimento do projeto a preços muito menores do que o valor necessário para
viabilizar o empreendimento. A situação atual impõe que novos valores sejam redefinidos
para a viabilidade do projeto.
Outro aspecto importante, é que estudos da Empresa de Pesquisa Energética
indicam que atualmente o sistema precisa da inserção de fontes flexíveis de energia. O
Plano Decenal de Energia indica que há necessidade de contratação de tecnologias que
possam agregar potência ao sistema de maneira a modular as variações na produtos das
fontes renováveis.
Diversos estudos, realizados a partir do valor estabelecido pela resolução de
número 14 do CNPE de 2018, indicam que a sociedade se beneficiaria com a parada e
desmontagem da Usina de Angra III, pois o valor de contratação viabilizaria a oferta de
energia proveniente de outras fontes, mais baratas e também descomissionar Angra III
(PSR, 2018, Escolhas, 2020). Dessa maneira, avalia-se como necessário que o projeto seja
viabilizado a partir de valores de recursos energéticos e tecnologias que possuam as
mesmas características do que a termonuclear.
Ressalta-se também o conflito de interesse estabelecido nos termos da medida
provisória, pois se estabelece que o valor do contrato será definido pelo BNDES, no entanto
é também possível que o próprio banco, venha, num segundo momento, ser o financiador
do projeto. Dessa maneira, considera-se fundamental que marcação do preço seja feita a
partir de valores médios de mercado e com tecnologias similares que consigam entregar
volumes de energia e segurança energética em condições similares como as usinas
termelétricas contratadas nos leilões do ambiente de contratação regulada.
São essas, portanto, as razões pelas quais apresento esta emenda e conto com
o apoio dos nobres pares para a sua aprovação.
Sala das Sessões, em 04 de novembro de 2020.

Deputado Lafayette de Andrada
Republicanos/MG
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998, DE 2020

Altera a Lei nº 9.991, de 24 de julho
de 2000, a Lei nº 5.655, de 20 de maio de
1971, o Decreto-Lei nº 1.383, de 26 de
dezembro de 1974, a Lei nº 9.427, de 26 de
dezembro de 1996, a Lei nº 10.438, de 26 de
abril de 2002, a Lei nº 10.848, de 15 de março
de 2004, a Lei nº 12.111, de 9 de dezembro
de 2009, e a Lei nº 12.783, de 11 de janeiro
de 2013, transfere para a União as ações de
titularidade da Comissão Nacional de Energia
Nuclear representativas do capital social das
Indústrias Nucleares do Brasil S.A. e da
Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A e dá
outras providências.

EMENDA MODIFICATIVA
Dê-se nova redação aos incisos I e II do § 1º C, e aos §§ 1º E e 1º F do artigo 26
a Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, constante do art. 4º da Medida Provisória nº
998, de 2020:
“Art. 26............................................................................................................
§ 1º-C...........................................................................................................
I - aos empreendimentos que solicitarem a outorga, conforme regulamento da
Aneel, no prazo de até dezoito meses, contado de 1º de setembro de 2020 e que iniciarem
a operação de todas as suas unidades geradoras no prazo de até quarenta e oito meses,
contado da data da outorga; e
II - ao montante acrescido de capacidade instalada, caso a solicitação seja
realizada no prazo de até dezoito meses, contado de 1º de setembro de 2020, e a operação
de todas as unidades geradoras associadas à solicitação seja in iciada no prazo de até
quarenta e oito meses, contado da data de publicação do ato que autoriza a alteração da
outorga.
§ 1º-E O Poder Executivo federal implementará no setor elétrico mecanismos
para a consideração dos benefícios ambientais relacionados à baixa emissão de gases
causadores do efeito estufa, em consonância com mecanismos para a garantia da
segurança do suprimento e da competitividade, no prazo de dezoito meses, contado de 1º
de setembro de 2020.
§ 1º-F As diretrizes de que trata o § 1º-E não disporão sobre os
empreendimentos de que tratam, na vigência das atuais outorgas, os § 1º, § 1º-A, § 1º-B,
bem como, na vigência da nova outorga, o § 1º-C.
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JUSTIFICAÇÃO
A ampliação de 12 para 18 meses nos incisos I e II do § 1º C, visa refletir os
prazos atualmente verificados para obtenção de outorgas, que inclusive podem ser
agravados por um acúmulo de pedidos nessa fase de transição.
Com relação aos mecanismos para a consideração dos benefícios ambientais
relacionados à baixa emissão de gases causadores do efeito estufa citados no § 1º E, é
fundamental que os mesmos sejam efetivamente implementados, e não apenas as
diretrizes definidas, no prazo de dezoito meses, con tado de 1º de setembro de 2020, de
forma compatível com o prazo de transição acima indicado.
Por fim, as alterações no § 1º-F tem o cunho de esclarecer que após concluída
as outorgas vigentes, os empreendimentos terão oportunidade de reconhecimento de seus
atributos ambientais com vistas a uma nova outorga.
Por estas razões, solicito apoio para a aprovação desta emenda.
Sala das Sessões, em 04 de setembro de 2020.

Deputado Lafayette de Andrada Bulhões
Republicanos/MG
SPSP
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998, DE 2020

Altera a Lei nº 9.991, de 24 de julho
de 2000, a Lei nº 5.655, de 20 de maio de
1971, o Decreto-Lei nº 1.383, de 26 de
dezembro de 1974, a Lei nº 9.427, de 26 de
dezembro de 1996, a Lei nº 10.438, de 26 de
abril de 2002, a Lei nº 10.848, de 15 de março
de 2004, a Lei nº 12.111, de 9 de dezembro
de 2009, e a Lei nº 12.783, de 11 de janeiro
de 2013, transfere para a União as ações de
titularidade da Comissão Nacional de Energia
Nuclear representativas do capital social das
Indústrias Nucleares do Brasil S.A. e da
Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A e dá
outras providências.

EMENDA ADITIVA
O artigo 6º da Medida Provisória nº 998, de 1º de setembro de 2020, na parte
em que altera o art. 4º da Lei n. 10.848, de 15 de março de 2004, passa a vigorar acrescido
dos seguintes parágrafos:

“Art.4º ...................................................................................................................
§ 3º O Conselho de Administração da CCEE será integrado, entre outros, por
representantes dos agentes setoriais de cada uma das categorias de Geração, Distribuição,
Comercialização e Consumidores Livres e Cativos. A determinação da composição do
Conselho deve ser feita por assembleia, de forma a nenhuma categoria ter maioria. (NR)
§ 4º Deverá ser criada a Diretoria Executiva da CCEE, a ser escolhida através
de processo seletivo e nomes submetidos e aprovados pelo Conselho. (NR)
§ 5º Deve haver separação contábil das atividades de mercado de curto prazo e
liquidação financeira e das outras de administração das contas setoriais, sendo essa
segunda isenta de taxas e tributos.” (NR)
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado Lafayette de Andrada
Vice-Líder do REPUBLICANOS

JUSTIFICAÇÃO
A CCEE tem recebido, nos últimos anos, diversas atribuições que mudaram
significativamente o foco de sua atuação – de gestora do mercado de energia, passou, além
de realizadora de leilões de expansão da geração, gestora de contas e de fundos setoriais.

Destaque-se que ela tem mantido essas atribuições com competência.

No entanto, algumas questões surgem, em especial:

1. A necessidade da mudança na governança, pois hoje o Conselho de
Administração tem o papel duplo de Conselho e de Diretoria, ou seja, a
necessidade de dotar a CCEE de uma governança mais moderna e eficaz
2. A confusão de papéis entre as atividades de mercado e as atividades ditas
“reguladas”, ainda que estas últimas tenham, na maioria dos casos seus
custos cobertos, mas a infraestrutura e a administração são comuns.
3. As pendências fiscais e tributárias, em particular, mas não se limitando à
cobrança do PIS/Cofins sobre o fluxo de receitas que transita pelas contas da
CCEE (Coner, encargos setoriais, por exemplo)
4. O futuro desenvolvimento do mercado, com a necessária liberalização, a
necessidade de bolsa(s) de energia, clearing house, o crescente aumento no
número de agentes, a necessidade de simplificação das regras do mercado.

Por estas razões, solicito apoio para a aprovação desta emenda.
Sala das Sessões, em 04 de setembro de 2020.

Deputado Lafayette de Andrada Bulhões
Republicanos/MG
SPSP
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MPV 998
00204

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998, DE 1º DE SETEMBRO DE 2020
ALTERA A LEI Nº 9.991, DE 24 DE JULHO
DE 2000, A LEI Nº 5.655, DE 20 DE MAIO DE
1971, O DECRETO-LEI Nº 1.383, DE 26 DE
DEZEMBRO DE 1974, A LEI Nº 9.427, DE 26
DE DEZEMBRO DE 1996, A LEI Nº 10.438,
DE 26 DE ABRIL DE 2002, A LEI Nº 10.848,
DE 15 DE MARÇO DE 2004, A LEI Nº 12.111,
DE 9 DE DEZEMBRO DE 2009, E A LEI Nº
12.783, DE 11 DE JANEIRO DE 2013,
TRANSFERE PARA A UNIÃO AS AÇÕES DE
TITULARIDADE DA COMISSÃO NACION AL
DE
ENERGIA
NUCLEAR
REPRESENTATIVAS DO CAPITAL SOCIAL
DAS INDÚSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL
S.A. E DA NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS
PESADOS
S.A
E
DÁ
OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
EMENDA Nº _____________
Dá-se a seguinte redação ao Art. 3º da Lei nº 10.848, de 15 de
março de 2004, alterado art. 6º da Medida Provisória 998/2020:
“Art. 3º O Poder Concedente homologará a quantidade de energia
elétrica ou de reserva de capacidade a ser contratada para o
atendimento de todas as necessidades do mercado nacional e a
relação dos empreendimentos de geração que integrarão o processo
licitatório, a título de referência.
......................................................................................................” (NR)
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Justificativa:
Como o primeiro leilão para contratação de energia nova foi
realizado em 2005, agora, 15 anos depois, é necessário atentar para o
tratamento que será dado para as usinas cujos contratos se encerrarão nos
próximos anos. No caso das usinas térmicas, caso não haja renovação dos
contratos, provavelmente serão descomissionadas. Entretanto, tais térmicas
poderiam ser mantidas no sistema para compor a reserva de capacidade e
garantir a segurança eletro energética do sistema. A manutenção de tais usinas
tende a ser mais econômica para o sistema do que se implantar novos
empreendimentos, o que demandaria mais investimentos.
Dessa forma, sugerimos a retirada da palavra “novos” da nova
redação do art. 3º da lei nº 10.848, de forma que isso não represente um entrave
para que usinas que seriam descomissionadas possam ter uma oportunidade
de competir em um Leilão e, caso vencedoras, permanecerem no sistema.
Quando os processos licitatórios forem realizados, o Poder Concedente deverá
detalhar as regras acerca de quais empreendimentos poderão participar, isto é,
a participação deverá ser limitada à empreendimentos que, de fato, agreg uem
capacidade ao sistema, sem discriminar empreendimentos novos de
empreendimentos existentes. Cumpre salientar que os atributos da geração
termelétrica, por exemplo, independem do fato da fonte de geração ser “nova”
ou “existente”. Da mesma forma, o custo da infraestrutura do combustível para
geração termelétrica é o mesmo, tanto para novas quanto para usinas
existentes.

Sala das Sessões, em

de

de 2020.

DELEGADO PABLO
Deputado Federal/AM
Vice-líder PSL
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MPV 998
00205

CÂMARA DOS DEPUTADOS

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 998, DE 1º DE SETEMBRO DE 2020.
Altera a Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, a Lei nº
5.655, de 20 de maio de 1971, o Decreto-Lei nº 1.383,
de 26 de dezembro de 1974, a Lei nº 9.427, de 26 de
dezembro de 1996, a Lei nº 10.438, de 26 de abril de
2002, a Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, a Lei
nº 12.111, de 9 de dezembro de 2009, e a Lei nº
12.783, de 11 de janeiro de 2013, transfere para a
União as ações de titularidade da Comissão Nacional
de Energia Nuclear representativas do capital social
das Indústrias Nucleares do Brasil S.A. e da
Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A e dá outras
providências.

EMENDA ADITIVA

Dê-se ao art. 4º da Medida Provisória nº 998, de 1º de setembro de 2020,
a seguinte redação:
“Art. 4º A Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, passa a vigorar com
as seguintes alterações:
‘Art. 26 ..............................................................................................
...........................................................................................................
§1º-H. O Poder Executivo federal definirá diretrizes para o
decréscimo de incentivos para a geração de eletricidade a partir de
fontes renováveis e não renováveis, com tratamento equilibrado e
isonômico entre as fontes, com vistas à redução estrutural das
despesas da Conta de Desenvolvimento Energético – CDE de que
trata a Lei nº 13.360, de 17 de novembro de 2016.’ ” (NR)

JUSTIFICATIVA
A Medida Provisória nº 998/2020 representa um avanço nos esforços do Governo
Federal para reduzir os custos estruturais de energia elétrica aos consumidores
brasileiros.
A emenda ora proposta visa conferir tratamento isonômico e equivalente para todas
as fontes de geração de energia elétrica utilizadas no País, de modo que sejam
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reduzidos os incentivos hoje aplicados tanto para as fontes renováveis, quanto para
as fontes não renováveis, tais como termelétricas movidas a combustíveis fósseis
(carvão mineral, óleo combustível, diesel, gás natural e outros).
Tal medida é imprescindível para contribuir com o desenvolvimento de uma matriz
elétrica cada vez mais sustentável no Brasil, equalizando a retirada de incentivos
proporcionados às fontes renováveis e não renováveis de forma justa e equilibrada.
Caso contrário, se apenas as fontes renováveis tiverem incentivos retirados haveria
um desequilíbrio inapropriado em favor de fontes não renováveis, o que contraria o
amplo apoio da sociedade brasileira ao avanço de fontes renováveis no Brasil.
Ademais, a redução de incentivos aplicados a todas as fontes de geração de energia
elétrica, de forma isonômica, potencializa os ganhos aos consumidores na redução
de custos estruturais resultantes da Conta de Desenvolvimento Energético – CDE,
contribuindo para a competitividade das atividades e setores produtivos do País, em
linha com o esforço nacional de recuperação da economia brasileira no período pós
pandemia de COVID-19.

Sala das Sessões, em 4 de setembro de 2020.

Joaquim Passarinho (PSD/PA)
Deputado Federal
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CONGRESSO NACIONAL
EMENDAS
Apresentadas perante a Comissão Mista destinada a apreciar a Medida Provisória n°
1000, de 2020, que "Institui o auxílio emergencial residual para enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus
(covid-19) responsável pelo surto de 2019, a que se refere a Lei nº 13.979, de 6 de
fevereiro de 2020."

PARLAMENTARES
Senador Jean Paul Prates (PT/RN)
Deputado Federal José Guimarães (PT/CE)
Deputado Federal Alessandro Molon (PSB/RJ)
Senador Angelo Coronel (PSD/BA)
Deputada Federal Jandira Feghali (PCdoB/RJ)
Deputado Federal João Daniel (PT/SE)
Deputado Federal Elias Vaz (PSB/GO)
Deputado Federal Mauro Nazif (PSB/RO)
Senador Jaques Wagner (PT/BA)
Senador Paulo Paim (PT/RS)
Deputado Federal André Janones (AVANTE/MG)
Deputado Federal Paulo Pereira da
(SOLIDARIEDADE/SP)
Deputado Federal André Figueiredo (PDT/CE)
Deputado Federal Camilo Capiberibe (PSB/AP)
Deputada Federal Tereza Nelma (PSDB/AL)
Deputado Federal Eduardo Barbosa (PSDB/MG)
Deputado Federal Eduardo da Fonte (PP/PE)
Deputado Federal Túlio Gadêlha (PDT/PE)
Deputado Federal Enio Verri (PT/PR)
Deputado Federal Mário Heringer (PDT/MG)
Deputado Federal Sebastião Oliveira (PL/PE)

EMENDAS NºS
001
002; 096; 097; 098; 099; 100;
101; 102
003; 004; 005; 018; 019; 020
006; 007
008; 131
009
010; 014; 015
011; 012; 035
013; 025; 179; 180; 181; 182;
183; 184
016; 017; 051; 052; 053; 054
021; 036; 037; 040; 055; 107
Silva
022
023; 024; 034
026; 030
027
028; 029
031
032
033; 154; 155; 156; 157; 158;
159; 205; 221
038; 039
041
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PARLAMENTARES
Senador Jader Barbalho (MDB/PA)
Deputado Federal Léo Moraes (PODEMOS/RO)
Deputado Federal Bira do Pindaré (PSB/MA)
Deputado Federal Jesus Sérgio (PDT/AC)
Deputada Federal Rejane Dias (PT/PI)
Deputado Federal Renildo Calheiros (PCdoB/PE)
Deputado Federal Ricardo Silva (PSB/SP)
Deputada Federal Fernanda Melchionna (PSOL/RS)
Deputada Federal Erika Kokay (PT/DF)
Deputado Federal Zé Neto (PT/BA)
Deputado Federal Denis Bezerra (PSB/CE)
Deputado Federal Danilo Cabral (PSB/PE)
Deputado Federal Edmilson Rodrigues (PSOL/PA)
Deputado Federal Luizão Goulart (REPUBLICANOS/PR)
Senador Paulo Rocha (PT/PA)
Deputado Federal Eduardo Bismarck (PDT/CE)
Deputada Federal Perpétua Almeida (PCdoB/AC)
Deputada Federal Sâmia Bomfim (PSOL/SP)
Senador Rodrigo Cunha (PSDB/AL)
Senador Humberto Costa (PT/PE)
Senadora Eliziane Gama (CIDADANIA/MA)
Deputado Federal Vilson da Fetaemg (PSB/MG)
Senador Marcos do Val (PODEMOS/ES)
Senador Plínio Valério (PSDB/AM)
Deputado Federal Orlando Silva (PCdoB/SP)
Deputada Federal Carmen Zanotto (CIDADANIA/SC)
Deputada Federal Alice Portugal (PCdoB/BA)
Deputada Federal Luiza Erundina (PSOL/SP)
Deputado Federal Paulo Teixeira (PT/SP)
Senadora Zenaide Maia (PROS/RN)
Senador Rogério Carvalho (PT/SE)
Senador Alessandro Vieira (CIDADANIA/SE)
Deputado Federal Jose Mario Schreiner (DEM/GO)
Deputado Federal David Miranda (PSOL/RJ)
Deputado Federal Tiago Dimas (SOLIDARIEDADE/TO)
Deputada Federal Tabata Amaral (PDT/SP)
Senador Randolfe Rodrigues (REDE/AP)
Deputado Federal Felipe Rigoni (PSB/ES)
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EMENDAS NºS
042
043
044; 045; 046; 047; 126
048; 049; 050
056; 057; 058; 059
060; 061; 103; 104; 105; 106;
167; 168
062
063; 064; 065; 066; 067; 068;
069; 074; 075
070
071; 072; 073
076
077; 078
079; 080; 081; 082; 083; 084;
085; 086
087
088; 089; 090; 091; 092; 093
094
095; 125
108; 109; 110; 111; 112; 113;
114; 115
116; 117
118; 119; 120; 121; 122; 123
124
127; 128
129
130
132; 133; 134; 135; 136; 137;
138; 139; 140
141
142; 143; 144; 145; 188; 189
146; 147; 148; 149; 150; 151;
152; 153; 225; 226
160; 161
162; 163; 164; 165; 166
169; 170; 171; 172; 173; 174;
175; 176; 177; 178; 227; 228;
229; 230; 231
185; 186; 187; 191
190
192; 193; 194; 195; 196; 197;
198; 199
200; 201; 202; 203; 204; 263
206; 207; 208; 209
210; 211; 212; 213; 214; 215;
216; 217; 218; 219; 220
222; 223; 224
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Deputada Federal Áurea Carolina (PSOL/MG)
Deputado Federal Odair Cunha (PT/MG)
Deputada Federal Natália Bonavides (PT/RN)
Deputado Federal Daniel Almeida (PCdoB/BA)
Deputado Federal Kim Kataguiri (DEM/SP)
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EMENDAS NºS
232; 233; 234; 235; 236; 237;
238; 239
240; 241; 245; 246; 247; 248;
249; 250; 251; 260
242; 243; 244; 261; 262
252; 253; 254; 255; 256; 257;
258; 259
264

TOTAL DE EMENDAS: 264
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MPV 1000
00001

EMENDA Nº ________
(à MPV 1000/2020)

Dê-se ao caput do art. 1º da MPV 1000/2020 a seguinte redação:
“Art. 1º Fica instituído, até 31 de dezembro de 2020, o auxílio
emergencial residual a ser pago em até quatro parcelas mensais no valor de R$
600,00 (seiscentos reais) ao trabalhador beneficiário do auxílio emergencial de que
trata o art. 2º da Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020 , a contar da data de publicação
desta Medida Provisória.”

JUSTIFICAÇÃO
Os estragos causados pela pandemia global do novo coronavírus
(Covid-19) são de conhecimento público: mais de cento e cinquenta mil vidas foram
ceifadas até o momento da edição desta Medida Provisória, que vem em bom
tempo. A proposta original, produto da atenção diligente do Congresso Nacional,
que debateu e aprovou em extrema urgência o Projeto de Lei nº 873/2020,é
tributária de longa discussão e prática no bojo do Partido dos Trabalhadores.
Credita-se a essa medida, de origem parlamentar, importante auxílio para proteção
dos brasileiros e brasileiras. A despeito das limitações técnicas e de gestão do
Governo Federal, que retardou sobremaneira o recebimento desses valores, os
recursos, quando alcançaram seus recipientes intentados, contribuíram para, em
primeiro momento, que se mantivesse a subsistência de famílias do Oiapoque ao
Chuí, salvando incontáveis vidas, mesmo diante de uma gestão irresponsável, que
insistiu em conferir a essas vidas um valor secundário.
Em um segundo momento, para o qual nos encaminhamos agora,
representou a manutenção dos arranjos e fluxos econômicos, cruciais para a
que possamos recuperar o passo desequilibrado após sucessivas crises políticas,
ambientais e sociais. Quando reencontrarmos algum semblante de normalidade -

Emenda ao texto inicial.
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Oxalá isso se dê o quanto antes - precisaremos contar com as relações sociais e
comerciais que derivam e frutificam num contexto econômico de vitalidade.
Num momento de parada súbita e profunda de já meio ano de nossas
vidas, precisamos mais do que nunca da indução que somente o Estado pode
proporcionar. Tal qual - e em igual medida - era função do Estado preservar as
vidas por meio de atitudes responsáveis de informação e articulação do cuidado
da saúde pública, é papel agora da República Federativa do Brasil prover subsídios
para que as inúmeras famílias possam se reerguer. Os que perderam emprego,
procurar um novo, ou mesmo empreender. Os que estão em recuperação, continuar
seu tratamento e restabelecimento à saúde que for possível. Aos que perderam
familiares e demais entes queridos, reencontrarem no luto dessas lacunas seu modo
de viver.
Se rezamos o credo da Constituição Cidadã, como um contrato social
promotor de justiça, liberdade e igualdade, precisamos transpor em atos a
doutrina da nossa fé: precisamos apoiar os brasileiros e brasileiras. O impacto
orçamentário está longe de ser desprezível. Levaremos esse fardo conosco, com a
responsabilidade que a Coisa Pública requer. O momento, no entanto, é de deixar
ideologias caquéticas e irreais da austeridade como um fim em si mesmo, em
um segundo plano, limitado Às discussões teóricas das universidades e centros
econômicos.
A sociedade brasileira nos demanda amparo e liderança. Por esse
motivo, o Congresso Nacional deve oferecer-lhe a continuação do seu trabalho,
renovando o Auxílio Emergencial nos termos originalmente propostos.

Senado Federal, 3 de setembro de 2020.
Senador Jean Paul Prates
(PT - RN)

Emenda ao texto inicial.
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MPV 1000
00002

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1000/2020

EMENDA MODIFICATIVA Nº
(Do Sr. José Guimaraes)
Fixa o valor do auxílio emergencial
residual em R$600.
O caput do artigo 1º da MP nº 1000/2020 passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1º Fica instituído, até 31 de dezembro de 2020, o auxílio emergencial
residual a ser pago em até quatro parcelas mensais no valor de R$ 600,00
(seiscentos reais) ao trabalhador beneficiário do auxílio emergencial de
que trata o art. 2º da Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020, a contar da data
de publicação desta Medida Provisória.
………………………….
………………………….” (NR)

Justificação
A partir de uma iniciativa do parlamento, foi instituído, através da Lei nº 13.982/2020, o auxílio
financeiro para socorrer as famílias brasileiras mais vulneráveis durante a pandemia causada pelo
COVID-19. Durante a discussão da matéria na Câmara dos Deputados, o governo, através do seu
ministro da economia, Sr. Paulo Guedes, propôs a fixação do valor do benefício em R$ 200,00, a
ser paga mensalmente, durante três meses. Entretanto, os parlamentares sensíveis a dura
realidade do povo brasileiro frente a essa pandemia de saúde se mantiveram firmes e aprovaram
o auxílio emergencial de R$ 600,00.
Como se não bastasse querer estipular um valor miserável ao auxílio, o governo atrasou o
pagamento da primeira parcela em quase um mês, milhões de brasileiros que cumpriam os
requisitos legais tiveram dificuldades no cadastro e outros cidadãos que não se enquadravam nas
regras receberam o benefício do governo, demonstrando o grave problema de gestão na
concessão de tão importante ajuda financiada pelos cofres públicos.
Agora, em 2 de setembro de 2020, em razão da completa falta de coordenação na política de
enfrentamento ao COVID-19 pelo governos central, o Brasil já contabiliza mais de 122 mil mortes
por COVID-19 e não temos perspectivas de retorno normal das atividades econômicas, o que
coloca milhões de brasileiros em situação de penúria e angustia por não poderem trabalhar.
Frente a essa dura realidade o governo se viu obrigado a prorrogar o auxílio emergencial, mas o
fez no valor de R$300,00, fato que não podemos aceitar, porque o povo brasileiro não precisa de
migalhas, mas de dignidade.
O argumento de restrição orçamentária e necessidade premente de reduzir despesas é falso e
cruel. Primeiro, porque o Congresso Nacional aprovou a PEC nº10/2020, a qual estipulou o
chamado orçamento de guerra, dando discricionariedade ao governo federal para efetuar
despesas para salvar vidas e ajudar os economicamente mais vulneráveis a passar por essa
crise, sem passarem fome. E é cruel, porque pretende economizar com a parcela mais sofrida da
população, quando se sabe que os mais ricos deste país, sequer pagam impostos proporcionais
as fortunas que ganham.
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Entendemos que R$ 600,00 é o mínimo aceitável para o auxílio emergencial. Melhor seria se o
benefício fosse de um salário mínimo, mas como há muita resistência para isso por parte da base
do governo, proponho a extensão do auxílio emergencial no mesmo valor aprovado originalmente
pela Camara dos Deputados, qual seja, R$ 600, até 31 de dezembro de 2020, data estipulada
para o fim do estado de calamidade pública aprovado pelo PDL nº 6/2020.
Sala das sessões, em 3 de setembro de 2020.

Dep. José Guimarães
PT/CE
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.000, DE 2020

EMENDA MODIFICATIVA Nº

Art. 1º Dê-se ao art. 4º da Medida Provisória n.1.000, de 2020, a seguinte
redação, suprimindo-se os atuais parágrafos:

“Art. 4º O valor do auxílio emergencial residual devido à família beneficiária
do Programa Bolsa Família substituirá, temporariamente e de ofício, o benefício do
Bolsa Família, nas situações em que for mais vantajoso, ainda que haja um único
beneficiário no grupo familiar.” (NR)

JUSTIFICAÇÃO

O auxílio-emergencial, aprovado pela Câmara dos Deputados, é a
principal política pública para o enfrentamento dos efeitos sociais e econômicos da
pandemia causada pelo novo coronavírus. Ao contemplar um universo de 66 milhões de
brasileiros, e irradiando efeitos sobre quase metade da população do País, essa
iniciativa do Congresso Nacional permitiu que os trabalhadores mais vulneráveis
recebessem o devido amparo financeiro para suprir suas necessidades mais básicas
durante a pandemia, produzido efeitos importantes sobre a redução dos níveis de
pobreza e de desigualdade que tanto dificultam o crescimento do Brasil.
O auxílio-emergencial chega a representar 97% da renda de camadas
mais pobres da população e esse incremento de renda foi o motor para que a crise
econômica não atingisse níveis ainda mais alarmantes. De acordo com a Pnad-Covid
(Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) do IBGE, o auxílio-emergencial foi
medida decisiva para a sustentação da demanda de consumo, que deu ânimo para a
recuperação parcial dos segmentos da indústria, comércio e serviços. A pesquisa
também mostra que, sem o auxílio, a renda média dos brasileiros empregados cairia em
18%.
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Desta feita, além de acertada a prorrogação do benefício concedido a
trabalhadores de baixa renda até o mês de dezembro de 2020, deve-se manter as
atuais regras de cálculo para pagamento do benefício, mais eficazes no combate à
desigualdade. Dessa forma, a presente emenda recupera o disposto na Lei n.
13.982/2020.

Plenário Ulysses Guimarães, 3 de setembro de 2020.

Deputado Alessandro Molon
PSB/RJ
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.000, DE 2020

EMENDA MODIFICATIVA Nº

Art. 1º Dê-se ao art. 1º da Medida Provisória n.1.000, de 2020, a seguinte
redação:

“Art. 1º Fica instituído, até 31 de dezembro de 2020, o auxílio
emergencial residual a ser pago em até quatro parcelas mensais
no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) ao trabalhador
beneficiário do auxílio emergencial de que trata o art. 2º da Lei nº
13.982, de 2 de abril de 2020, a contar da data de publicação
desta Medida Provisória” (NR)

JUSTIFICAÇÃO

O auxílio-emergencial, aprovado pela Câmara dos Deputados, é a
principal política pública para o enfrentamento dos efeitos sociais e econômicos da
pandemia causada pelo novo coronavírus. Ao contemplar um universo de 66 milhões de
brasileiros, e irradiando efeitos sobre quase metade da população do País, essa
iniciativa do Congresso Nacional permitiu que os trabalhadores mais vulneráveis
recebessem o devido amparo financeiro para suprir suas necessidades mais básicas
durante a pandemia, produzido efeitos importantes sobre a redução dos níveis de
pobreza e de desigualdade que tanto dificultam o crescimento do Brasil.
O auxílio-emergencial chega a representar 97% da renda de camadas
mais pobres da população e esse incremento de renda foi o motor para que a crise
econômica não atingisse níveis ainda mais alarmantes. De acordo com a Pnad-Covid
(Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) do IBGE, o auxílio-emergencial foi
medida decisiva para a sustentação da demanda de consumo, que deu ânimo para a
recuperação parcial dos segmentos da indústria, comércio e serviços. A pesquisa
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também mostra que, sem o auxílio, a renda média dos brasileiros empregados cairia em
18%.
Do mesmo modo, a queda de 9,7% do PIB brasileiro no segundo
trimestre poderia ter sido muito maior não fosse a política de transferência de renda
representada pelo auxílio emergencial, jogando cerca de 30 milhões de pessoas para
abaixo da linha de pobreza 1.
Em relação ao custo fiscal do programa, não é demais ressaltar que o
retorno de impostos decorrente da injeção dos recursos do programa na economia tem
efeito mitigador. Estima-se que, ao final dos cinco meses de pagamento do auxílioemergencial, que haja o retorno de R$ 71 bilhões aos cofres públicos.2
Desta feita, entendemos acertada a prorrogação do benefício concedido
a trabalhadores de baixa renda até o mês de dezembro de 2020, aí incluídos os
desempregados,

trabalhadores

informais

e

microempreendedores

individuais.

Entretanto, a manutenção do formato atual do auxílio emergencial, com a concessão de
benefício no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), se mostra mais consentânea para
assegurar maior proteção às parcelas mais expostas da sociedade, que ficarão à mercê
de um mercado de trabalho ainda desaquecido e altamente precarizado.
Diante do exposto, pedimos apoio dos pares para a aprovação desta
emenda.

Plenário Ulysses Guimarães, 3 de setembro de 2020.

Deputado Alessandro Molon
PSB/RJ

1

https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/09/01/auxilio-emergencial-segurou-queda-ainda-maior-dopib-no-2o-trimestre.ghtml
2 https://www.institutomillenium.org.br/auxilio-emergencial-deve-evitar-queda-maior-do-pib-com-estimuloa-consumo-das-familias/
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.000, DE 2020

EMENDA MODIFICATIVA Nº

Art. 1º Dê-se ao art. 4º da Medida Provisória n.1.000, de 2020, a seguinte
redação:

“Art. 4º .............
..........................................................................................................................
§ 2º A regra do caput não será aplicada na hipótese de um dos membros
da família beneficiária do Programa Bolsa Família ainda receber parcela do auxílio
emergencial de que trata o art. 2º da Lei nº 13.982, de 2020, hipótese em que os
benefícios do Programa Bolsa Família permanecerão suspensos e o valor do auxílio
emergencial residual será de R$ 600,00 (seiscentos reais) para o titular que lhe fizer jus
ou de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais) para a mulher provedora de família
monoparental (NR).

JUSTIFICAÇÃO

O auxílio-emergencial, aprovado pela Câmara dos Deputados, é a
principal política pública para o enfrentamento dos efeitos sociais e econômicos da
pandemia causada pelo novo coronavírus. Ao contemplar um universo de 66 milhões de
brasileiros, e irradiando efeitos sobre quase metade da população do País, essa
iniciativa do Congresso Nacional permitiu que os trabalhadores mais vulneráveis
recebessem o devido amparo financeiro para suprir suas necessidades mais básicas
durante a pandemia, produzido efeitos importantes sobre a redução dos níveis de
pobreza e de desigualdade que tanto dificultam o crescimento do Brasil.
O auxílio-emergencial chega a representar 97% da renda de camadas
mais pobres da população e esse incremento de renda foi o motor para que a crise
econômica não atingisse níveis ainda mais alarmantes. De acordo com a Pnad-Covid
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(Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) do IBGE, o auxílio-emergencial foi
medida decisiva para a sustentação da demanda de consumo, que deu ânimo para a
recuperação parcial dos segmentos da indústria, comércio e serviços. A pesquisa
também mostra que, sem o auxílio, a renda média dos brasileiros empregados cairia em
18%.
Do mesmo modo, a queda de 9,7% do PIB brasileiro no segundo
trimestre poderia ter sido muito maior não fosse a política de transferência de renda
representada pelo auxílio emergencial, jogando cerca de 30 milhões de pessoas para
abaixo da linha de pobreza 1.
Em relação ao custo fiscal do programa, não é demais ressaltar que o
retorno de impostos decorrente da injeção dos recursos do programa na economia tem
efeito mitigador. Estima-se que, ao final dos cinco meses de pagamento do auxílioemergencial, que haja o retorno de R$ 71 bilhões aos cofres públicos.2
Desta feita, entendemos acertada a prorrogação do benefício concedido
a trabalhadores de baixa renda até o mês de dezembro de 2020, aí incluídos os
desempregados,

trabalhadores

informais

e

microempreendedores

individuais.

Entretanto, a manutenção do formato atual do auxílio emergencial, com a concessão de
benefício no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), se mostra mais consentânea para
assegurar maior proteção às parcelas mais expostas da sociedade, que ficarão à mercê
de um mercado de trabalho ainda desaquecido e altamente precarizado.
Diante do exposto, pedimos apoio dos pares para a aprovação desta
emenda.

Plenário Ulysses Guimarães, 3 de setembro de 2020.

Deputado Alessandro Molon
PSB/RJ

1

https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/09/01/auxilio-emergencial-segurou-queda-ainda-maior-dopib-no-2o-trimestre.ghtml
2 https://www.institutomillenium.org.br/auxilio-emergencial-deve-evitar-queda-maior-do-pib-com-estimuloa-consumo-das-familias/
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Gabinete do Senador Angelo Coronel

EMENDA Nº
- PLEN
(à MPV nº 1000, de 2020)

Dê-se a seguinte redação ao caput do do Art. 1º da
Medida Provisória nº 1000, de 2020:
“Art. 1º Fica instituído, até 31 de dezembro de 2020, o auxílio emergenc ia l
residual a ser pago em até quatro parcelas mensais no valor de R$ 600,00 (seiscentos
reais) ao trabalhador beneficiário do auxílio emergencial de que trata o art. 2º da Lei
nº 13.982, de 2 de abril de 2020, a contar da data de publicação desta Medida
Provisória.” (NR)

JUSTIFICAÇÃO
É inegável que a pandemia do coronavírus no Brasil
continua gerando efeitos profundos na economia e na renda de
milhões de brasileiros. No último trimestre, a apuração do IBGE
registrou queda histórica de 9,7% do PIB.
Segundo estudos da Instituição Fiscal Independent e
(IFI), a previsão é que o desemprego alcance o índice de 14,2% neste
ano de 2020, número atenuado pelo desalento de trabalhadores que
reduziu a taxa de participação na força de trabalho. Adicionalmente,
a IFI prevê queda de 6,5% na massa salarial média em relação a
2019.
Preocupado com a situação corrente, proponho esta
Emenda que visa, a meu ver, relativizar as consequências sociais e
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Gabinete do Senador Angelo Coronel

econômicas advindas da calamidade da covid-19, na medida em que
amplia o valor residual de 4 (quatro) parcelas do auxílio emergencial
para R$ 600,00 (seiscentos reais).
Pelas razões expostas, conto com o apoio dos nobres
Parlamentares para o acatamento desta Emenda.

Sala das Sessões, 3 de setembro de 2020.

Senador ANGELO CORONEL
(PSD – Bahia)
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Gabinete do Senador Angelo Coronel

EMENDA Nº
- PLEN
(à MPV nº 1000, de 2020)

Suprima-se o inciso V do § 3º do Art. 1º da Medida
Provisória nº 1000, de 2020.

JUSTIFICAÇÃO
É inegável que a pandemia do coronavírus no Brasil
continua gerando efeitos profundos na economia e na renda de
milhões de brasileiros. No último trimestre, a apuração do IBGE
registrou queda histórica de 9,7% do PIB.
Segundo estudos da Instituição Fiscal Independent e
(IFI), a previsão é que o desemprego alcance o índice de 14,2% neste
ano de 2020, número atenuado pelo desalento de trabalhadores que
reduziu a taxa de participação na força de trabalho. Adicionalmente,
a IFI prevê queda de 6,5% na massa salarial média em relação a
2019.
Preocupado com a situação corrente, proponho esta
Emenda que visa, a meu ver, relativizar as consequências sociais e
econômicas advindas da calamidade da covid-19, na medida em que
amplia o rol de receptores da ajuda financeira àqueles que obtiveram
renda tributável acima de R$ 28.559,70 no ano de 2018 e atendem
aos demais requisitos da Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020.
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Gabinete do Senador Angelo Coronel

Tendo em vista o aumento da desocupação e a queda da
massa salarial, não é justo manter uma régua que utiliza o nível de
rendimento médio de uma renda de quase dois anos atrás. Desse
modo, deixamos milhares de brasileiros que perderam os seus
empregos ou a sua renda em 2018, 2019 e 2020 desamparados. Essas
pessoas tiveram renda tributável no ano acima de R$ 28,6 mil reais
e, por passar a uma situação desfavorável apenas em 2019 ou 2020,
não tem direito a recebimento do auxílio pelas regras em vigor.
Portanto, concluo que a exigência do inciso V do § 3º do
Art. 1º da Medida Provisória 1000, de 2 de setembro de 2020 exclui
pessoas que precisam do auxílio financeiro injustamente. Isso é
ainda mais evidente diante do critério para elegibilidade do auxílio
em que o beneficiário deve ter renda per capita familiar de ½ salário
mínimo, constante no inciso III do mesmo parágrafo.
Pelas razões expostas, conto com o apoio dos nobres
Parlamentares para o acatamento desta Emenda.

Sala das Sessões, 3 de setembro de 2020.

Senador ANGELO CORONEL
(PSD – Bahia)
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.000, DE 2 DE SETEMBRO DE 2020
Institui o auxílio emergencial residual para
enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus
(covid-19) responsável pelo surto de 2019, a que se
refere a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.

EMENDA MODIFICATIVA
Dê-se ao art. 1º e ao § 2º do Art. 4º da Medida Provisória nº 1.000, de 2
de setembro de 2020, a seguinte redação:
“Art. 1º Fica instituído, até 31 de dezembro de 2020, o auxílio
emergencial residual a ser pago em até quatro parcelas mensais no
valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) ao trabalhador beneficiário do
auxílio emergencial de que trata o art. 2º da Lei nº 13.982, de 2 de
abril de 2020, a contar da data de publicação desta Medida
Provisória.
................................................................................................
Art. 4º ..................................................................................
..............................................................................................
§ 2º A regra do caput não será aplicada na hipótese de um dos
membros da família beneficiária do Programa Bolsa Família ainda
receber parcela do auxílio emergencial de que trata o art. 2º da Lei
nº 13.982, de 2020, hipótese em que os benefícios do Programa
Bolsa Família permanecerão suspensos e o valor do auxílio
emergencial residual será de R$ 600,00 (seiscentos reais) para o
titular que lhe fizer jus ou de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais)
para a mulher provedora de família monoparental.”

JUSTIFICAÇÃO
A Medida Provisória 1.000/2020 instituiu o auxílio emergencial
residual para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus (covid-19). Ocorre que, de maneira
injustificada e até desumana, o benefício original de R$ 600,00 foi reduzido
para R$ 300,00.
Entendemos que foi uma grande conquista do Parlamento conseguir
que o valor proposto pelo Governo de apenas R$ 200,00 fosse fixado em
R$ 600,00. E também dobrar o valor para as famílias monoparentais. Essas
conquistas tiveram repercussão direta na vida de milhões de brasileiros e
brasileiras que contaram com este auxílio para sobreviver.
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Análise feita pelo pesquisador Daniel Duque, do Instituto Brasileiro de
Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV) indica que a distribuição do
auxílio emergencial durante a pandemia do novo coronavírus reduziu a
extrema pobreza no Brasil ao menor nível em 40 anos. Reduzir pela metade o
valor do auxílio traria graves e danosas consequências para este cenário.
Impõe-se, assim, a modificação dos dispositivos que tratam dos valores
para recuperar o valor original do auxílio emergencial. É uma forma de evitar
que milhares de famílias fiquem desassistidas neste grave momento de crise
sanitária e econômica.
Sala das Sessões, em 03 de setembro de 2020.

Deputada JANDIRA FEGHALI
PCdoB/RJ
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
DEPUTADO F EDERAL JOÃO DANIEL PT/SE

MEDIDA PROVISÓRIA N° 1000, DE 2020

Institui o auxílio emergencial residual para
enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus
(covid-19) responsável pelo surto de 2019, a que se
refere a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.

EMENDA MODIFICATIVA nº

Art. 1º Dê-se ao art. 1º da Medida Provisória n.1.000, de 2020, a seguinte
redação:
“Art. 1º Fica instituído, até 31 de dezembro de 2020, o auxílio emergencial
residual a ser pago em até quatro parcelas mensais no valor de R$ 600,00
(seiscentos reais) ao trabalhador beneficiário do auxílio emergencial de que
trata o art. 2º da Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020, a contar da data de
publicação desta Medida Provisória” (NR)
JUSTIFICAÇÃO
A proposta inicial do governo federal para o auxílio emergencial era de R$ 200,00
(duzentos reais), o parlamento brasileiro por meio de forte embate político e apelo social
conseguiu garantir a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais), para dar condições de para que
as famílias brasileiras pudessem atravessar esse período.
Por outro lado à economia brasileira que mesmo antes da pandemia não tinha um
desempenho satisfatório e agora os efeitos são mais catastróficos como consequência o
aumento do desemprego e diminuição de renda da grande maioria da população.
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas registrou a incrível queda de
9,7% do PIB. Informações da Instituição Fiscal Independente (IFI) dão conta de que o índice
de desemprego possa atingir a marca 14,2% em 2020, levando em consideração que as
condições de trabalho no Brasil a partir do ano de 2016 sofreram um processo de precarização
e uma verdadeira dilaceração dos Direitos Trabalhistas.
Não informações precisas que apontem o fim da pandemia, nem muito menos a
descoberta de uma vacina ou remédios de combatam de forma eficaz essa terrível doença que
por consequência impede o pleno funcionamento das instituições e da economia.
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A situação da pandemia no Brasil ainda está longe de ser debelada de modo que
R$ 600,00 é o mínimo para o auxílio emergencial. A proposta do Partido dos Trabalhadores é
que esse auxílio fosse de um salário mínimo, mas o governo e sua base trabalham resistem e
trabalham para um auxílio menor.
Assim apresentamos emenda para que auxílio emergencial continue sendo o valor
aprovado pela Câmara dos Deputados e Pelo Senado Federal de R$ 600, até 31 de dezembro
de 2020, data do fim do estado de calamidade pública previsto no PDL nº 6/2020.
Sala das Sessões, em 03 de maio de 2020.

João Daniel
Deputado Federal (PT-SE)
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EMENDA MODIFICATIVA Nº

- CM

(à MP nº 1.000, de 2020)

O caput do art. 1º bem como o § 2º do art. 4º, ambos da Medida
Provisória nº 1.000, de 2020, passam a vigorar com a seguinte redação:

Art. 1º Fica instituído, até 31 de dezembro de 2020, o auxílio
emergencial residual a ser pago em até quatro parcelas mensais
no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) ao trabalhador
beneficiário do auxílio emergencial de que trata o art. 2º da Lei nº
13.982, de 2 de abril de 2020, a contar da data de publicação
desta Medida Provisória.
........................................................................................................
Art. 4º ............................................................................................
§ 2º A regra do caput será aplicada na hipótese de um dos
membros da família beneficiária do Programa Bolsa Família ainda
receber parcela do auxílio emergencial de que trata o art. 2º da
Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020, hipótese em que os
benefícios do Programa Bolsa Família permanecerão suspensos
e o valor do auxílio emergencial residual será de R$ 600,00
(seiscentos reais) para o titular que lhe fizer jus ou de R$ 1.200,00
(hum mil e duzentos reais) para a mulher provedora de família
monoparental.

1
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JUSTIFICATIVA

O Governo Federal instituiu em abril deste ano um auxílio emergencial
com o intuito de auxiliar as pessoas no enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do coronavírus (Covid-19), por
meio de uma lei aprovada pelo Congresso Nacional.
Incialmente, o texto enviado pelo governo ao Parlamento previa que
o auxílio fosse de R$ 200,00, mas nós trabalhamos no sentido de aumentar esse
valor e conseguimos aprovar uma lei em que o auxílio fosse de R$ 600,00 reais.
É sabido que esse valor não é o suficiente para garantir o sustento
das famílias que estão sofrendo com o desemprego nesta pandemia. Mas diante
da forte resistência do governo, foi o que conseguimos aprovar.
Agora, no momento em que a crise provocada pela pandemia se
arrasta, com milhares de trabalhadores desempregados e com isso famílias
passando por necessidades, vem o governo mais uma vez propor um valor mais
baixo do que já vem sendo pago. Não podemos aceitar isso. Não podemos
deixar que a população mais necessitada continue a sofrer.
Essas são as razões, então, pelas quais apresentamos a presente
emenda, motivo pelo qual contamos com o apoio de nossos ilustres Pares no
Congresso Nacional para sua aprovação.

Salas das Sessões, em 03 de setembro de 2020.

Deputado ELIAS VAZ

2
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1000/2020

Institui o auxílio emergencial residual
para enfrentamento da emergência de
saúde
pública
de
importância
internacional decorrente do coronavírus
(covid-19) responsável pelo surto de
2019, a que se refere a Lei nº 13.979,
de 6 de fevereiro de 2020.
EMENDA MODIFICATIVA N.º

Dê-se a seguinte redação ao art. 1º e ao § 2º do art. 4º, da Medida
Provisória nº 1000, de 2 de setembro de 2020:
Art. 1º Fica instituído, até 31 de dezembro de 2020, o auxílio
emergencial residual a ser pago em até quatro parcelas mensais no valor de
R$ 600,00 (seiscentos reais) ao trabalhador beneficiário do auxílio emergencial
de que trata o art. 2º da Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020, a contar da data
de publicação desta Medida Provisória.
Art. 4º .......................................................................................
...........................................................................................
§ 2º A regra do caput não será aplicada na hipótese de um dos
membros da família beneficiária do Programa Bolsa Família ainda receber
parcela do auxílio emergencial de que trata o art. 2º da Lei nº 13.982, de 2020,
hipótese em que os benefícios do Programa Bolsa Família permanecerão
suspensos e o valor do auxílio emergencial residual será de R$ 600,00
(seiscentos reais) para o titular que lhe fizer jus ou de R$ 1.200,00 (hum mil e
seiscentos reais) para a mulher provedora de família monoparental.
Sala das sessões, em

de

de 2020.
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Deputado MAURO NAZIF
PSB/RO

JUSTIFICAÇÃO

A presente emenda busca preservar o valor do auxílio emergencial
previsto pela Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020. Entendemos que o Governo
Federal precisa priorizar e destinar recursos públicos para os que mais
necessitam, especialmente neste momento de anormalidade provocado pela
pandemia do coronavírus.
Desta forma, diante da atual realidade econômica brasileira, com o
aumento do desemprego e a desvalorização do Real, é fundamental que o
Estado garanta a implementação de políticas públicas para proteger as
camadas mais vulneráveis da sociedade.
Pelo exposto, solicito o apoio dos nobres pares para a aprovação da
presente emenda.
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1000/2020

Institui o auxílio emergencial residual
para enfrentamento da emergência de
saúde
pública
de
importância
internacional decorrente do coronavírus
(covid-19) responsável pelo surto de
2019, a que se refere a Lei nº 13.979,
de 6 de fevereiro de 2020.
EMENDA SUPRESSIVA N.º

Suprima-se o inciso V do §3º do Art. 1º da Medida Provisória nº
1000, de 2 de setembro de 2020.
Sala das sessões, em

de

de 2020.

Deputado MAURO NAZIF
PSB/RO

JUSTIFICAÇÃO

A presente emenda busca suprimir a previsão contida no inciso V do
§ 3º do art. 1º da MP 1000/2020, que determina a exclusão do auxílio
emergencial residual para as pessoas que, no ano de 2019, tenham recebido
rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 (vinte e oito mil quinhentos e
cinquenta e nove reais e setenta centavos).
Consideramos injusta essa regra, pois excluirá o direito de pessoas
que, no ano de 2018 receberam rendimentos tributáveis no Imposto de Renda,
mas que podem estar desempregadas em virtude da retração econômica
provocada pela pandemia do coronavírus. Ou seja, é uma regra que retroage
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prejudicando pessoas que podem estar desempregadas atualmente e que
necessitam do amparo estatal.
Desta forma, diante da atual realidade econômica brasileira, com o
aumento do desemprego e a desvalorização do Real, é fundamental que o
Estado garanta a implementação de políticas públicas para proteger as
camadas mais vulneráveis da sociedade.
Pelo exposto, solicito o apoio dos nobres pares para a aprovação da
presente emenda.
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EMENDA N º
(À MPV 1000 de 02 de setembro de 2020)
Institui o auxílio emergencial residual para
enfrentamento da emergência de saúde pública
de importância internacional decorrente do
coronavírus (covid-19) responsável pelo surto de
2019 a que se refere a Lai 13.979, de 06 de
fevereiro de 2020.

EMENDA MODIFICATIVA Nº

2020

Dê-se ao caput do art. 1º da MPV 1000/2020 a seguinte redação:
“Art. 1º Fica instituído, até 31 de dezembro de 2020, o auxílio emergencial
residual a ser pago em até quatro parcelas mensais no valor de R$ 600,00
(seiscentos reais) ao trabalhador beneficiário do auxílio emergencial de que
trata o art. 2º da Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020 , a contar da data de
publicação desta Medida Provisória.”

JUSTIFICAÇÃO
O mundo ainda vive uma pandemia e todos já sabem e sentem os impactos da
disseminação rápida e ainda brutal do COVID-19 na vida das pessoas. No Brasil, o
coronavírus promoveu sérias consequências no cotidiano da nossa sociedade,
especialmente a redução da atividade econômica e seus desdobramentos como a queda
da renda das famílias, o desemprego em massa, a falta de acesso a recursos mínimos de
sobrevivência, e, por isso pelas mãos do Congresso Nacional, e só dele, fora determinado
o valor de R$ 600,00(seiscentos reais).
A proposta original, produto da atenção diligente do Congresso Nacional, que
debateu e aprovou em extrema urgência o Projeto de Lei nº 873/2020, é tributária de longa
discussão e prática no bojo do Partido dos Trabalhadores. Credita-se a essa medida, de
origem parlamentar, importante auxílio para proteção dos brasileiros e brasileiras.
A despeito das limitações técnicas e de gestão do Governo Federal, que retardou
sobremaneira o recebimento desses valores, os recursos, quando alcançaram seus
recipientes intentados, contribuíram para, em primeiro momento, que se mantivesse a
subsistência de famílias do Oiapoque ao Chuí, salvando incontáveis vidas, mesmo diante
de uma gestão irresponsável, que insistiu em conferir a essas vidas um valor secundário,
o de R$ 300,00(trezentos reais).
Em um segundo momento, para o qual nos encaminhamos agora, representou a
manutenção dos arranjos e fluxos econômicos, cruciais para a que possamos recuperar o
passo desequilibrado após sucessivas crises políticas, ambientais e sociais. Quando
reencontrarmos algum semblante de normalidade, precisaremos contar com as relações
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sociais e comerciais que derivam e frutificam num contexto econômico de vitalidade, mas
não é esse o sentimento e pretensão do Poder Executivo que insiste em penalizar os mais
necessitados.
Num momento de parada súbita e profunda de já meio ano de nossas vidas,
precisamos mais do que nunca da indução que somente o Estado pode proporcionar. Tal
qual - e em igual medida - era função do Estado preservar as vidas por meio de atitudes
responsáveis de informação e articulação do cuidado da saúde pública, é papel agora da
República Federativa do Brasil prover subsídios para que as inúmeras famílias possam se
reerguer. Os que perderam emprego, procurar um novo, ou mesmo empreender. Os que
estão em recuperação, continuar seu tratamento e restabelecimento à saúde que for
possível. Aos que perderam familiares e demais entes queridos, reencontrarem no luto
dessas lacunas seu modo de viver.
Precisamos apoiar os brasileiros e brasileiras, o impacto orçamentário está longe
de ser desprezível. Levaremos esse fardo conosco, com a responsabilidade que a Coisa
Pública requer. O momento, no entanto, é de deixar ideologias caquéticas e irreais da
austeridade como um fim em si mesmo, em um segundo plano.
A sociedade brasileira nos demanda amparo e liderança. Por esse motivo, o
Congresso Nacional deve oferecer-lhe a continuação do seu trabalho, renovando o
Auxílio Emergencial nos termos originalmente propostos!
Por essas razões, solicito o apoio dos eminentes pares para a aprovação da presente
proposta.
Sala da sessão.

SENADOR JAQUES WAGNER
PT – BA

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 43CC762100388024.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.089483/2020-15

586

Quinta-feira

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

CÂMARA DOS DEPUTADOS

10 Setembro 2020

MPV 1000
00014

Gabinete do Deputado Federal ELIAS VAZ

EMENDA SUPRESSIVA Nº
(à MP nº 1.000, de 2020)

Suprima-se letra 2 da alínea C do inciso VIII do § 3º do art. 1º da
Medida Provisória nº 1.000, de 2020

JUSTIFICATIVA
Esse dispositivo impede que o filho ou enteado com menos de vinte e
quatro anos de idade que esteja matriculado em estabelecimento de ensino
superior ou de ensino técnico de nível médio, e que tenha sido incluído, no ano
de 2019 como dependente de declarante do Imposto de Renda, receba o auxílio
emergencial.
Um estudante de vinte e quatro anos em diante, pode receber o auxílio
emergencial e um de vinte e três anos não pelo fato de ser dependente de um
declarante do imposto de renda no ano passado. Milhares de trabalhadores
ficaram sem emprego no ano de 2020 por causa da pandemia, deixando de ter
condições de prover o sustento à sua família.
Não nos parece correto que o estudante, que não trabalha e nem pode
nesse momento receber ajuda da sua família, fique sem perceber essa quantia
tão importante para suprir a sua subsistência, durante a crise provocada pelo
Coronavírus.
Essas são as razões, então, pelas quais apresentamos a presente
emenda, motivo pelo qual contamos com o apoio de nossos ilustres Pares no
Congresso Nacional para sua aprovação.
Salas das Sessões, em 03 de setembro de 2020.

Deputado ELIAS VAZ

1
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EMENDA MODIFICATIVA Nº
(à MP nº 1.000, de 2020)

Os §§ 1º e 2º do art. 2º, da Medida Provisória nº 1.000, de 2020,
passam a vigorar com a seguinte redação:

Art. 2º.............................................................................................
§ 1º A pessoa provedora de família monoparental receberá duas
cotas do auxílio emergencial residual, independente do sexo.
§ 2º Quando se tratar de família monoparental, o auxílio
emergencial residual será concedido exclusivamente ao chefe de
família, após o pagamento da última

parcela do auxílio

emergencial de que trata o art. 2º da Lei nº 13.982, de 2020 ,
comprovando o respectivo termo de guarda.

JUSTIFICATIVA

A propositura legislativa, ao ampliar o valor do benefício para as
famílias monoparentais masculinas não ofende o interesse público por prever
mecanismos de proteção às mães-solo, qual seja, a exigência da comprovação
do termo de guarda provisório ou definitivo.
É sabido que a mulher constitui a grande maioria das famílias
monoparentais, e há pleitos indevidos, e atualmente recorrentes, realizados por
ex-parceiros que se autodeclaram provedores de família monoparental de forma
1
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fraudulenta, cadastram o CPF do filho, e impede, por consequência, a mulher
desamparada de ter acesso ao benefício. Porém, não podemos nos esquecer
que o benefício está sendo concedido às mulheres e que há casos de abandono
destas de seus lares, muitas vezes deixando o marido e filhos e estando ainda
na condição de titular do recebimento do auxílio supracitado.
Portanto, conhecer e detectar na atualidade como vem sucedendo o
desempenhar dos papéis de homens e mulheres contextualizando as políticas
públicas, sinalizando o pagamento do auxílio emergencial para a mulher e para
o homem chefe de família é de importante valia para elaboração de políticas,
projetos e programas futuros.
Essas são as razões, então, pelas quais apresentamos a presente
emenda, motivo pelo qual contamos com o apoio de nossos ilustres Pares no
Congresso Nacional para sua aprovação.

Salas das Sessões, em 03 de setembro de 2020.

Deputado ELIAS VAZ
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.000, DE 2 DE SETEMBRO DE 2020

Institui o auxílio emergencial residual para
enfrentamento da emergência de saúde
pública
de
importância
internacional
decorrente
do
coronavírus
(covid-19)
responsável pelo surto de 2019, a que se
refere a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de
2020.

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se os incisos V, VI, VII e VIII do art. 1º.

JUSTIFICAÇÃO
Os incisos V a VIII do art. 1º excluem do direito ao auxilio-

emergencial quem,

no ano de 2019, tenha recebido rendimentos tributáveis acima de R$
28.559,70, ou tinha, em 31 de dezembro de 2019, a posse ou a propriedade de bens ou direitos de
valor total superior a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), ou tenha recebido rendimentos isentos, não
tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma tenha sido superior a R$ 40.000,00
(quarenta mil reais), além dos que tenham sido incluído, no ano de 2019, como dependente de
declarante do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física enquadrado nas hipóteses previstas nos incisos
V, VI ou VII, na condição de cônjuge, companheiro com o qual o contribuinte tenha filho ou com o qual
conviva há mais de cinco anos; ou filho ou enteado,

Essas restrições, em parte, já constavam da Lei do Auxílio
Emergencial, e esta Casa já buscou reduzir a restrição em funçaõ da renda
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passada, pois o que importa é a condição atual de incapacidade de manutenção
do indivíduo ou sua família.
Ter tido renda em 2018, ou um pequeno patrimônio, como um imovel
residencial, não pode ser considerado razão suficiente para que o Estado não
ampare o cidadão que perdeu renda e capacidade de exercer sua atividade
econômica.
Dessa forma, devem ser suprimidas essas limitações, dada a
peculiaridade da situação.

Sala das Sessões,

SENADOR PAULO PAIM
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MPV 1000
00017

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.000, DE 2 DE SETEMBRO DE 2020

Institui o auxílio emergencial residual para
enfrentamento da emergência de saúde
pública
de
importância
internacional
decorrente
do
coronavírus
(covid-19)
responsável pelo surto de 2019, a que se
refere a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de
2020.

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se ao “caput” do art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º Fica instituído, até 31 de dezembro de 2020, o auxílio
emergencial residual a ser pago em até quatro parcelas mensais
no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) ao trabalhador
beneficiário do auxílio emergencial de que trata o art. 2º da Lei nº
13.982, de 2 de abril de 2020, a contar da data de publicação desta
Lei.
..........................”

JUSTIFICAÇÃO
Ao prorrogar o auxílio emergencial por mais 4 meses, a MPV 1000
fixa valor que corresponde apenas à metade do que foi aprovado pelo
Congresso na forma da Lei 13.982/2020.
Vale lembrar que o Executivo queria, originalmente, fixar o valor do
auxílio em R$ 200,00, mas o Congresso elevou esse valor em face da
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necessidade de assegurar renda às famílias atingidas pelo desemprego e perda
de renda e interrupção de atividades.
Resgatar e manter o valor original, assim, é um imperativo de justiça
social. Ainda que o custo seja elevado, é uma necessidiade que não pode ser
ignorada pelo Congresso Nacional.

Sala das Sessões,

SENADOR PAULO PAIM
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MPV 1000
00018

CÂMARA DOS DEPUTADOS

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.000, DE 2 DE SETEMBRO DE 2020

Institui
o
auxílio
emergencial
residual
para
enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus
(covid-19) responsável pelo surto de 2019, a que se
refere a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.

EMENDA ADITIVA Nº
(DO SR. ALESSANDRO MOLON)

Facilita a regularização do CPF com pendência
eleitoral para a concessão do auxílio emergencial
residual.

Acrescente-se §6º ao art. 1º da MP 1.000, de 2020, com a
seguinte redação:

“Art.
........................................................................................

1º

...................................................................................................
§6º Na operacionalização do auxílio emergencial residual, o
cadastro dos trabalhadores deverá conter mecanismos que
viabilizem a regularização do CPF do beneficiário que se
encontre com a situação cadastral suspensa por pendências
eleitorais, assegurada a isenção da multa correspondente,
independentemente da comprovação do estado de pobreza
perante a Justiça Eleitoral.”
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JUSTIFICAÇÃO

A Medida Provisória em apreço trata da instituição do auxílio
emergencial residual àquele previsto na Lei n. 13.982, de 2 de abril de 2020, com a
fixação de novas regras e critérios que podem limitar significativamente o número de
beneficiários. A regra inserta no §5º do art. 1º exige a inscrição obrigatória do
trabalhador no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF para o pagamento do benefício e
que sua situação deverá estar regularizada junto à Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil do Ministério da Economia para o efetivo crédito do referido auxílio.
Apenas os trabalhadores integrantes de famílias beneficiárias do Programa Bolsa
Família estão dispensados de tal exigência.
O Código Eleitoral prevê que será cancelada a inscrição do eleitor que
não votar em 3 (três) eleições consecutivas, não pagar a multa ou não se justificar no
prazo de 6 (seis) meses, a contar da data da última eleição a que deveria ter
comparecido. O cancelamento da inscrição do eleitor implica na suspensão do
respectivo CPF. De acordo com a Receita Federal o grande contingente de CPF’s
suspensos se refere a pendências eleitorais. Assim, para evitar que tal situação
superveniente

venha

a

impedir a

percepção

do auxílio emergencial residual,

entendemos necessária a facilitação da regularização do CPF, inclusive assegurando a
isenção das multas pendentes, mediante presunção da condição de vulnerabilidade
econômica dos beneficiários.
Assim, pedimos apoio dos pares para a aprovação desta emenda.

Sala das sessões, em

de

de 2020.

Deputado ALESSANDRO MOLON
PSB/RJ
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MPV 1000
00019

CÂMARA DOS DEPUTADOS

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.000, DE 2 DE SETEMBRO DE 2020
Institui
o
auxílio
emergencial
residual
para
enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus
(covid-19) responsável pelo surto de 2019, a que se
refere a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.

EMENDA MODIFICATIVA Nº
(DO SR. ALESSANDRO MOLON)

Assegura o auxílio-emergencial residual para pessoa
que tinha a posse de imóvel com valor superior a R$
300.000,00 em 31 de dezembro de 2019, em
decorrência de contrato de locação.

Dê-se ao inciso IV do §3º do art. 1º da Medida Provisória n. 1.000, de
2020, a seguinte redação:

“Art.
.............................................................................................................

1º

........................................................................................................................
§3º ..................................................................................................................
........................................................................................................................
VI - tinha, em 31 de dezembro de 2019, a posse ou a propriedade de bens
ou direitos, incluída a terra nua, de valor total superior a R$ 300.000,00
(trezentos mil reais), ressalvada a posse de imóvel comercial ou
residencial decorrente de contrato de locação;
....................................................................................................................... ”
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JUSTIFICAÇÃO

A Medida Provisória em apreço trata da instituição do auxílio
emergencial residual àquele previsto na Lei n. 13.982, de 2 de abril de 2020, com a
fixação de novas regras e critérios que podem limitar significativamente o número de
beneficiários. A previsão de vedação da concessão do auxílio residual a quem estivesse
na posse de imóvel com valor superior a R$ 300.000,00 em 31 de dezembro de 2019,
impõe um critério pretérito para avaliar a condição de necessidade familiar atual,
especialmente se considerarmos que a posse sobre imóvel pode se dar de forma
apenas transitória ou por prazo determinado, como é o caso dos contratos de locação.
Observa-se que a legislação vigente exige que o Microempreendedor
Individual possua uma sede para o exercício de suas atividades, que pode coincidir com
a própria residência apenas provisoriamente e desde que a atividade não gere
circulação de pessoas, a teor do que dispõe o parágrafo único do art. 7º da Lei
Complementar n. 123, de 4 de dezembro de 2006.
Assim,

para

evitar

que

contratos

de

locações

mantidos

por

microempreendedores individuais até 31 de dezembro de 2019, especialmente para o
fim de exercer a atividade profissional, possa impedir a percepção do auxílio
emergencial residual.
Assim, pedimos apoio dos pares para a aprovação desta emenda.

Sala das sessões, em

de

de 2020.

Deputado ALESSANDRO MOLON
PSB/RJ
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.000, DE 2 DE SETEMBRO DE 2020
Institui
o
auxílio
emergencial
residual
para
enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus
(covid-19) responsável pelo surto de 2019, a que se
refere a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.

EMENDA MODIFICATIVA Nº
(DO SR. ALESSANDRO MOLON)

Assegura o auxílio-emergencial residual, limitado a
dois membros por família, assegurada à mulher
chefe de família o direito a duas cotas.

Dê-se aos §§1º e 2º do art. 2º da Medida Provisória n. 1.000, de 2020, a
seguinte redação:

“Art. 2º O recebimento do auxílio emergencial residual está limitado a 2
(dois) membros da mesma família.
........................................................................................................................
§2º A mulher provedora de família monoparental fará jus a duas cotas do
auxílio emergencial residual, mesmo que haja outro trabalhador elegível na
família.
.......................................................................................................................”

JUSTIFICAÇÃO
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A Medida Provisória em apreço trata da instituição do auxílio
emergencial residual ao previsto na Lei n. 13.982, de 2 de abril de 2020, com a fixação
de novas regras e critérios que podem limitar significativamente o número de
beneficiários. A previsão de concessão do auxílio residual será de duas cotas por família
limita o atual número de beneficiários previstos em Lei e no regulamento para as
famílias monoparentais femininas, já que o pagamento será feito exclusivamente à
mulher chefe de família, ainda que haja outro trabalhador elegível na família. Com isso,
reduz-se o valor máximo a ser dispensado para o núcleo familiar monoparental feminino,
de R$ 1800,00 para apenas R$ 600,00.

Entendemos que a manutenção do formato atual do auxílio emergencial,
com a concessão de benefício a dois membros da família, assegurado o pagamento em
dobro para mulheres chefes de família, mostra-se mais consentânea para assegurar
maior proteção às parcelas mais expostas da sociedade, razão pela qual pedimos apoio
dos pares para a aprovação desta emenda.

Sala das sessões, em

de

de 2020.

Deputado ALESSANDRO MOLON
PSB/RJ

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 43CC762100388024.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.089483/2020-15

10 Setembro 2020

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

Quinta-feira

599

MPV 1000
00021

CÂMARA DOS DEPUTADOS

APRESENTAÇÃO DE EMENDA
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.000, DE 2 DE SETEMBRO DE 2020.
Autor: Poder Executivo
1. ____ Supressiva

2.____ Substitutiva 3. _X_Modificativa

4. ___Aditiva

Institui o auxílio emergencial residual
para enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância internacional
decorrente do coronavírus (covid-19)
responsável pelo surto de 2019, a que se
refere a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de
2020.

EMENDA ADITIVA
O art. 1º da Medida Provisória nº 1.000, de 2 de setembro março de
2020, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º Fica instituído, até 31 de dezembro de 2020, o auxílio
emergencial residual a ser pago em até quatro parcelas mensais no
valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) aos beneficiários do auxílio
emergencial de que trata o art. 2º da Lei nº 13.982, de 2 de abril de
2020, a contar da data de publicação desta Medida Provisória.” (NR)

JUST IFICAT IVA
A pandemia do Coronavírus, além de todas as suas graves
consequências na saúde pública, trouxe efeitos extremamente perversos para a
economia, o mercado de trabalho brasileiro e para a sociedade.
Para minimizar os efeitos da pandemia nas camadas mais pobres e
vulneráveis da população o Congresso Nacional instituiu, por meio da Lei nº 13.982, de
2020, instituiu o auxílio emergencial que é um benefício financeiro do concedido de
forma emergencial devido a situação enfrentada pela pandemia do novo
coronavírus.
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O Governo propôs inicialmente o pagamento de R$ 200,00 por
apenas três meses. Eu e outros parlamentares defendemos que o valor e o prazo
propostos eram insuficientes. Graças a uma pressão política suprapartidária o valor
do benefício foi alterado para R$ 600,00, três vezes mais do que o Governo havia
proposto inicialmente. O benefício assegurou não só as famílias como a economia.
Além disso, o benefício na forma como foi aprovado pelo Parlamento contribui para
a manutenção da ordem e para reduzir a desigualdade social que se aprofundou
ainda mais no período pandêmico. Os economistas atribuem ao auxílio emergencial
de R$600,00 um efeito positivo que permitirá reduzir em até dois pontos percentuais
a queda do PIB em 2020.
O Governo agora quer alterar o programa para reduzir pela metade
o valor do benefício. Trata-se de uma proposta equivocada e que tende a trazer
consequências desastrosas. O país ainda não saiu da pandemia e a economia vai
demorar a se recuperar ao nível anterior e a situação social criada pela crise de
saúde pública exigirá mais intervenções do Estado.
Por isso entendo que é absolutamente fundamental e urgente a
manutenção do valor do benefício em R$ 600,00 até o final de 2020.
Sala das Sessões, em

de setembro de 2020

Deputado ANDRÉ JANONES
AVANTE/MG
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CONGRESSO NACIONAL

EMENDA À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.000, DE 2020.
Autor

Partido

Deputado Paulo Pereira da Silva

Solidariedade

1. __ Supressiva

2.____ Substitutiva

3. X Modificativa

4. __ Aditiva

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Emenda N° _________________

Dê-se ao art. 1º da Medida Provisória nº 1.000, de 2 de setembro de
2020 a seguinte redação:
“Art. 1º Art. 1º Fica instituído, até 31 de dezembro de 2020, o auxílio
emergencial residual a ser pago em até quatro parcelas mensais no valor
de R$ 600,00 (seiscentos reais) ao trabalhador beneficiário do auxílio
emergencial de que trata o art. 2º da Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020,
a contar da data de publicação desta Medida Provisória.
....................................................................................................” (NR)

JUSTIFICAÇÃO
A presente emenda tem por fim manter o valor do auxílio emergencial
em R$ 600,00 (seiscentos reais).
Com o discurso de ajustar as contas, o Governo Federa propõe, na MPV
n° 1000, de 2020, a prorrogação do auxílio emergencial e sua redução dos atuais R$
600,00 para a metade, R$ 300,00. Não considera, entretanto, que essa abrupta
redução prejudicará sobremaneira milhões de pessoas que perderam seus postos de
trabalho e que, na atual situação, não têm mais de onde tirar recursos para o próprio
sustento.
Já foi uma vitória do Congresso conseguir elevar o valor inicialmente
proposto pelo Poder Executivo, de R$ 200,00. Além de dar melhores condições a
aqueles mais vulneráveis e afetados pela crise, um valor mais elevado mantém a
economia aquecida.
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Portanto, trazer mais prejuízos à população e ao país em um momento
tão sensível certamente não é o melhor caminho. Solicito, então, aos pares o apoio
para a aprovação desta emenda.
ASSINATURA

Dep. Paulo Pereira da Silva
Solidariedade/SP
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
Data

Proposição

03/09/2020

Medida Provisória n. 1.000 de 2020
Autor

Nº do Prontuário

Deputado ANDRÉ FIGUEIREDO
Supressiva

Artigo:

9º-A

Substitutiva

Parágrafo:

Modificativa

X Aditiva

Inciso:

Alínea:

Substitutiva Global

Número:

EMENDA

Art. 1º Acrescente-se o Art. 9º-A à Medida Provisória nº 1.000, de 2 de setembro de 2020:
“Art. 9º-A Os cartões de recebimento de benefícios relativos aos diversos Auxílios
Emergenciais e Assistenciais criados por Programas Federais, inclusive após esta
lei, poderão ser utilizados, sem ônus para o beneficiário, na aquisição de produtos
e serviços por meio da função débito no saldo do cartão, sendo dispensada a
abertura de conta corrente ou poupança em instituição financeira.
Parágrafo único. O Poder Executivo regulamentará o disposto no caput deste
artigo.” (NR)

JUSTIFICAÇÃO

O Brasil vive atualmente uma crise sem precedentes. Tal como acontece em outros
diversos países do mundo, uma doença que ameaça a todos, a Covid–19, desestabilizou
o Estado brasileiro e exigiu diversas medidas emergenciais para evitar o caos.
Como consequência do confinamento, tão importante para o controle da doença, foram
fechados estabelecimentos comerciais e houve uma consequente queda na atividade
econômica.
Um desafio que ficou para o Estado foi prover um mínimo de renda para atender
principalmente os trabalhadores mais pobres - a maioria deles autônomo e informais - e
garantir um valor mínimo para sua subsistência durante a crise.
Com uma atuação bem sucedida do Congresso Nacional, foi estabelecido o auxílio
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EMENDA

emergencial, que já começou a ser pago pelo governo federal. O benefício está sendo
operacionalizado pela Caixa Econômica Federal, porém, devido à alta demanda, estão
sendo geradas aglomerações indevidas em longas filas de espera, principalmente em
estabelecimentos bancários, o que oportuniza a rápida propagação do vírus.
Assim, para facilitar a vida da população e ajudar no combate à pandemia, propomos
que os cartões de recebimento de benefícios relativos aos diversos Auxílios
Emergenciais e Assistenciais criados por Programas Federais, inclusive após esta lei,
possam ser utilizados para a aquisição de produtos e serviços por meio da função débito
no saldo do cartão, sem a necessidade de abertura de conta corrente ou poupança em
instituição financeira e sem ônus para o beneficiário.
Se aprovada esta emenda, os beneficiários não precisarão se deslocar de seus
municípios, como normalmente acontece, para outros locais, somente com o objetivo de
saque. Muitas vezes em idade avançada e ou portadores de doenças crônicas, a
presente proposição trará mais comodidade para as pessoas menos favorecidas,
evitando inclusive, o ônus do deslocamento.
Esta emenda, ao evitar os deslocamentos, incentiva a aquisição de produtos e serviços
nos municípios de residência dos beneficiários, e não no município do saque, trazendo
crescimento local de consumo e, consequentemente, incremento econômico aos
municípios de pequeno porte.
Diante do contexto apresentado, apresento a presente emenda, pedindo ao relator sua
cuidadosa apreciação.

Deputado ANDRÉ FIGUEIREDO
PDT-CE
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
Data

Proposição

03/09/2020

Medida Provisória n. 1.000 de 2020
Autor

Nº do Prontuário

Deputado ANDRÉ FIGUEIREDO
Supressiva

Artigo:

10-A

Substitutiva

Parágrafo:

Modificativa

X Aditiva

Inciso:

Substitutiva Global

Alínea:

Número:

EMENDA

Art. 1º Acrescente-se o Art. 10-A à Medida Provisória nº 1.000, de 2 de setembro de
2020:
“Art. 10-A O art. 2º da Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020, passa a vigorar com a
seguinte redação:
‘Art. 2º . .........................................................................................
......................................................................................................
§ 9º O auxílio emergencial será operacionalizado em prestações mensais e pago
por todas as instituições financeiras públicas, que ficam autorizadas a realizar o
seu pagamento, entre outras formas, por meio de conta do tipo poupança social
digital, de abertura automática em nome dos beneficiários, a qual possuirá as
seguintes características:
............................................................................................’ (NR)” (NR).

JUSTIFICAÇÃO

O auxílio emergencial aprovado pelo Congresso Nacional por meio da Lei nº 13.982, de
2020, começou a ser pago aos beneficiários em meados do mês de abril. Desde então,
o que se vê em frente a praticamente todas as agências da Caixa Econômica Federal
são filas intermináveis de pessoas se aglomerando em busca de informações e do efetivo
saque do dinheiro.
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A recorrente figura do Presidente da Caixa Econômica Federal, Sr. Pedro Duarte
Guimarães, tentando explicar o porquê das filas imensas, do aplicativo sempre
apresentando falhas e dos pedidos sempre em status de “análise” é uma prova de que
a estratégia adotada pelo governo federal para o pagamento do auxílio emergencial é
falha, arriscada e precisa ser revista com a máxima urgência. Afinal, não é admissível
que a busca pelo auxílio emergencial se converta numa exposição aberta ao risco de
contaminação pelo Coronavírus da população mais pobre e vulnerável do País.
É hora de chamar o Banco do Brasil e os bancos estaduais a participarem do esforço
nacional contra a epidemia e em favor da sobrevivência dos mais vulneráveis,
determinando que suas agências ajudem no pagamento do auxílio emergencial, como
forma de pulverização dos beneficiários e eliminação das absurdas filas diante das
agências da Caixa Econômica Federal, que diuturnamente têm colocado em risco a vida
de centenas de milhares de pessoas em todo o País.
A presente proposta abre essa possibilidade, ao alterar o art. 2º da Lei nº 13.982, de
2020. Alterada a Lei, o que rogo aconteça com urgência, o espera-se que o Banco
Central, a quem compete habilitar a operação bancária, expanda-a para toda a rede
bancária operante no território nacional e implemente outras modalidades de pagamento
além da poupança social digital, cujo acesso tem sido tão difícil para tantas pessoas. Só
assim as surpreendentes filas cessarão e os riscos de contágio igualmente.
Diante desse contexto, apresento a presente emenda, pedindo ao relator sua cuidadosa
apreciação.

Deputado ANDRÉ FIGUEIREDO
PDT-CE
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Gabinete do Senador Jaques Wagner

EMENDA N º
(À MPV 1000 de 02 de setembro de 2020)
Institui o auxílio emergencial residual
para enfrentamento da emergência de
saúde
pública
de
importância
internacional decorrente do coronavírus
(covid-19) responsável pelo surto de
2019 a que se refere a Lei 13.979, de 06
de fevereiro de 2020.

EMENDA SUPRESSIVA Nº 2020
Suprima-se o inciso V do § 3º do Art. 1º da Medida Provisória nº 1000, de 2020.

JUSTIFICAÇÃO
O mundo ainda vive uma pandemia e todos já sabem e sentem os impactos da
disseminação rápida e ainda brutal do COVID-19 na vida das pessoas. No Brasil, o
coronavírus promoveu sérias consequências no cotidiano da nossa sociedade,
especialmente a redução da atividade econômica e seus desdobramentos como a queda
da renda das famílias, o desemprego em massa, a falta de acesso a recursos mínimos de
sobrevivência, e, por isso pelas mãos do Congresso Nacional, e só dele, fora determinado
o valor de R$ 600,00(seiscentos reais).
A proposta original, produto da atenção diligente do Congresso Nacional, que
debateu e aprovou em extrema urgência o Projeto de Lei nº 873/2020, é tributária de longa
discussão e prática no bojo do Partido dos Trabalhadores e excluía dos favorecidos pelo
benefício os que, no ano de 2019. Credita-se a essa medida, de origem, tenham recebido
rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 (vinte e oito mil quinhentos e cinquenta
e nove reais e setenta centavos).
Tal limitação trouxe a milhões de brasileiros uma penalização que não lhes é
justificável, o ano de 2020, e os limites do auxílio emergencial não podem levar em
consideração o ano de 2019,em nenhuma hipótese, nem qualquer outro ano. No último
trimestre, a apuração do IBGE registrou queda histórica de 9,7% do PIB. Segundo estudos
da Instituição Fiscal Independente (IFI), a previsão é que o desemprego alcance o índice
de 14,2% neste ano de 2020, número atenuado pelo desalento de trabalhadores que
reduziu a taxa de participação na força de trabalho. Adicionalmente, a IFI prevê queda de
6,5% na massa salarial média em relação a 2019.
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A despeito das limitações técnicas e de gestão do Governo Federal, que retardou
sobremaneira o recebimento desses valores, os recursos, quando alcançaram seus
recipientes intentados, contribuíram para, em primeiro momento, que se mantivesse a
subsistência de famílias do Oiapoque ao Chuí, salvando incontáveis vidas, mesmo diante
de uma gestão irresponsável, que insistiu em conferir a essas vidas um valor secundário,
o de R$ 300,00(trezentos reais).
Relativizar as consequências sociais e econômicas advindas da calamidade da covid-19,
levando em consideração o ano fiscal de 2019, limitando o acesso àqueles que obtiveram renda
tributável acima de R$ 28.559,70 no ano de 2018 e atendem aos demais requisitos da Lei nº
13.982, de 2 de abril de 2020, é um absurdo que deve ser sanado.

Portanto, conclui-se que a exigência do inciso V do § 3º do Art. 1º da Medida
Provisória em debate exclui pessoas que precisam do auxílio financeiro injustamente, por
ter terem tido, em 2019, um ano razoável.
Assim, o que se deve levar em consideração é que o beneficiário deve ter renda
per capita familiar de ½ salário mínimo, constante no inciso III do mesmo parágrafo, o
que, por certo, mostra-se mais justo e eficaz à nossa atual situação!
A sociedade brasileira nos demanda amparo e liderança. Por esse motivo, o
Congresso Nacional deve oferecer-lhe a continuação do seu trabalho, renovando e
melhorando o Auxílio Emergencial nos termos originalmente propostos!
Por essas razões, solicito o apoio dos eminentes pares para a aprovação da presente
proposta.
Sala da sessão.
SENADOR JAQUES WAGNER
PT – BA
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.000, DE 2 DE SETEMBRO DE 2020
Institui
o
auxílio
emergencial
residual
para
enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus
(covid-19) responsável pelo surto de 2019, a que se
refere a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.

EMENDA MODIFICATIVA Nº
(DO SR. CAMILO CAPIBERIBE)

Assegura o pagamento de quatro parcelas do auxílio
emergencial residual.

Dê-se ao art. 1º, caput e §2º, da MP n. 1.000, de 2020, que
“institui o auxílio emergencial residual para enfrentamento da emergência
de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus
(covid-19) responsável pelo surto de 2019, a que se refere a Lei nº 13.979,
de 6 de fevereiro de 2020”, a redação que segue:

Art. 1º Fica instituído, até 31 de dezembro de 2020, o auxílio
emergencial residual a ser pago em quatro parcelas mensais
no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) ao trabalhador
beneficiário do auxílio emergencial de que trata o art. 2º da
Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020, a contar da data de
publicação desta Medida Provisória.
...................................................................................................
§2º O auxílio emergencial residual será devido até 31 de
dezembro de 2020.
...................................................................................................
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JUSTIFICAÇÃO

A Medida Provisória em apreço trata da instituição do auxílio
emergencial residual àquele previsto na Lei n. 13.982, de 2 de abril de 2020, com a
fixação de novas regras e critérios complementares que podem limitar significativamente
o número de beneficiários. Apesar de anunciada a prorrogação do auxílio emergencial
de que trata a Lei n. 13.982, de 2 de abril de 2020, mediante o pagamento de 4 parcelas
de R$ 300,00 (trezentos reais), verifica-se que a proposta do Governo restringe o
pagamento do auxílio emergencial até 31 de dezembro de 2020, independentemente do
número de parcelas dispensadas para os beneficiários.
Ocorre que no cronograma de pagamento do auxílio emergencial já
divulgado pela Caixa Econômica Federal indica que alguns grupos de beneficiários
receberão a última parcela do auxílio-emergencial somente no final de novembro de
2020. Ou seja, a suposta prorrogação, por meio do pagamento de auxílio residual, será
de apenas uma parcela para esses trabalhadores.
O que se pretende com a presente emenda é assegurar o pagamento
de mais quatro parcelas do auxílio emergencial para todos os trabalhadores inscritos até
2 de julho de 2020, de modo a evitar que a organização do calendário de pagamento,
realizada pela Caixa Econômica Federal e que utiliza como critério o mês de nascimento
do beneficiário, possa conferir tratamento diferenciado aos trabalhadores que tenha
cumprido todos os requisitos exigidos para a concessão do benefício.
Assim, pedimos apoio dos pares para a aprovação desta emenda.

Sala das sessões, em

de

de 2020.

Deputado CAMILO CAPIBERIBE
PSB/AP
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EMENDA À MEDIDA PROVISÓRIA N° 1000, DE 3 DE SETEMBRO DE 2020.
(Da Senhora Deputada Tereza Nelma)

EMENDA Nº:

Dê-se ao caput do Art. 1º da MP 1000/2020, de 22 de março de 2020, a seguinte
redação:

“Art. 1º. Fica instituído, até 31 de Dezembro de 2020, o auxílio emergencial residual a
ser pago em até 4 parcelas mensais no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) ao
trabalhador beneficiário do auxílio emergencial de que trata o art. 2º da Lei 13.982, de 2
de abril de 2020, a contar da data da publicação desta Medida Provisória.” (NR)

JUSTIFICAÇÃO
O auxílio emergencial aprovado pelo Congresso Nacional é a principal política
de apoio à população no combate aos efeitos da pandemia do Covid19 em nosso país. A
redução proposta pelo Executivo levará a população para uma situação de extrema
vulnerabilidade social e econômica.
Nos últimos quatro meses, em que o país passa pela pandemia, cerca de 3
milhões de pessoas ficaram sem trabalho. Na quarta semana de julho, a taxa de
desocupação chegou a 13,7%, o que corresponde a 12,9 milhões de pessoas. Os dados
são da Pesquisa Nacional Por Amostra de Domicílio (Pnad) Covid-19, divulgada em 14
de agosto deste ano, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
A assistência às pessoas em situação de vulnerabilidade ou que perderam parte
ou totalidade de sua renda em decorrência da pandemia do novo coronavírus será
fundamental para que essa parcela da população não sofra efeitos ainda piores durante o
isolamento social e de quedas nos índices da economia.
Por mais que se diga que o vírus não escolhe classe, gênero e cor, sabemos que a
pandemia do coronavírus atinge em cheio os mais pobres e os vulneráveis. Então, é
fundamental debater o papel do Estado para a garantia da vida de todos e de todas.
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Já na coautoria do PL 2968/2020, meu objetivo era que a prorrogação do
pagamento do auxílio emergencial fosse de R$ 600,00 por mais 12 meses para famílias
monoparentais. Porque entendo o momento de crise e impactos na economia por
decorrência do período de pandemia. As pessoas já estão passando dificuldades
financeiras e, com a redução para R$ 300,00, o quadro tende a piorar. Uma família não
se sustenta com esse valor. Por isso conto com meus pares na luta para reverter esse
corte no auxílio na Câmara dos Deputados.
Diante deste cenário, a manutenção do auxílio emergencial no valor de R$ 600.00 é
de suma importância para a população e a economia.

Sala das Comissões, 3 de setembro de 2020.

TEREZA NELMA
Deputada Federal
PSDB/AL
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COMISSÃO MISTA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1000, DE 2020

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1000, DE 2020

Institui o auxílio emergencial residual
para enfrentamento da emergência de saúde
pública
de
importância
internacional
decorrente
do
coronavírus
(covid-19)
responsável pelo surto de 2019, a que se
refere a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de
2020.

EMENDA Nº

O art. 1º da Medida Provisória nº 1000, de 2020, passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 1º Fica instituído, até 31 de dezembro de 2020, o auxílio
emergencial residual a ser pago em até quatro parcelas mensais no valor de R$
600,00 (seiscentos reais) ao trabalhador beneficiário do auxílio emergencial de
que trata o art. 2º da Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020, a contar da data de
publicação desta Medida Provisória”.

JUSTIFICAÇÃO
A Lei n° 13.982, de 2020, instituiu o auxílio emergencial no valor
de R$600,00 e cujo prazo de validade se encerrou por agora. Destaque-se que
o valor de R$600,00 foi atingido após amplo debate no Congresso Nacional que
discutia um benefício de R$500,00 e foi então majorado em R$100,00 pelo Poder
Executivo, no entendimento de que o valor proposto pela Câmara dos Deputados
não seria suficiente para atender a necessária proteção de renda da população
duramente atingida pela pandemia em sua vida econômica e financeira.
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Assim, ao estabelecer através da MPV nº 1000, de 2020, a
redução do valor para R$300,00 sem a desejável retomada da economia em
decorrência da duração da pandemia por período superior àquele que se
imaginava quando da votação da Lei nº 13.982, de 2020, o governo atinge as
famílias

beneficiárias do auxílio

emergencial como se elas não mais

dependessem dessa proteção social nesse momento de grande vulnerabilidade.
Lembramos que o valor de R$600,00 já não era suficiente para
cobrir as despesas com uma vida minimamente digna, visto que nem o salário
mínimo, que tem valor quase duas vezes maior que o auxílio emergencial
instituído anteriormente e que no nosso ordenamento jurídico deveria dar conta
disso, tem sido capaz de suprir as necessidades básicas do brasileiro.
Assim, entendemos que a emenda que ora apresentamos
aprimora o texto da MPV nº 1000, de 2020, e por isso pedimos a sua aprovação.

Sala da Comissão, em 03 de setembro de 2020.

Deputado EDUARDO BARBOSA
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COMISSÃO MISTA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1000, DE 2020

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1000, DE 2020

Institui o auxílio emergencial residual
para enfrentamento da emergência de saúde
pública
de
importância
internacional
decorrente
do
coronavírus
(covid-19)
responsável pelo surto de 2019, a que se
refere a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de
2020.

EMENDA Nº

Suprima-se o inciso VI do § 3º do art. 1º da Medida Provisória nº
1000, de 2 de setembro de 2020.

JUSTIFICAÇÃO

A Medida Provisória n° 1000, de 2 de setembro de 2020, “institui
o auxílio emergencial residual para enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do coronavírus (covid-19)
responsável pelo surto de 2019, a que se refere a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro
de 2020”.
A Lei n° 13.982, de 2020, instituiu o auxílio emergencial no valor
de R$600,00 e cujo prazo de validade se encerrou por agora. A MPV nº 1000,
de 2020, além de instituir novamente o referido auxílio, inova em algumas
quesitos. Nesse sentido, discordamos do disposto no inciso VI do § 3º do art. 1º,
que ora propomos seja suprimido, que exclui dos beneficiários a pessoa que
tinha, em 31 de dezembro de 2019, a posse ou a propriedade de bens ou direitos,
incluída a terra nua, de valor total superior a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).
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Essa inovação da MPV nº 1000, de 2020, é a consideração
expressa do patrimônio familiar como critério de elegibilidade.
Em nossa visão, a instituição de um valor nominal para definir a
linha de corte patrimonial pode gerar potencial judicialização, uma vez que o
candidato ao auxílio emergencial pode, por exemplo, ter adquirido inicialmente
um imóvel por um valor inferior, mas que foi sendo valorizado com o tempo e, no
momento do pedido do benefício, estar cotado em um patamar superior a R$
300.000,00. Nesse caso, para fazer jus ao benefício, o potencial beneficiário ou
seu grupo familiar teria de se desfazer de seu bem, num momento de grande
vulnerabilidade em decorrência da pandemia, para ter acesso a uma
transferência de renda destinada a garantir-lhe uma sobrevivência minimamente
digna.
Além disso, há de se levar em conta que o metro quadrado de
um imóvel varia conforme a cidade e a região, o que tornaria injusta essa
limitação do valor para potenciais beneficiários que vivem em áreas em que
imóveis são mais valorizados. Outrossim, também é possível que haja
dificuldade operacional na avaliação de outros bens que componham o
patrimônio da pessoa, dadas as variações regionais e a subjetividade inerente a
esse tipo de avaliação.
Assim, entendemos que a emenda que ora apresentamos
aprimora o texto da MPV nº 1000, de 2020, e por isso pedimos a sua aprovação.

Sala da Comissão, em 03 de setembro de 2020.

Deputado EDUARDO BARBOSA
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.000, DE 2 DE SETEMBRO DE 2020
Institui
o
auxílio
emergencial
residual
para
enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus
(covid-19) responsável pelo surto de 2019, a que se
refere a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.

EMENDA MODIFICATIVA Nº

Assegura auxílio-emergencial residual no valor de
R$ 600,00 (seiscentos reais), e duas cotas para a
mulher chefe de família, ainda que haja outro
trabalhador elegível na família.

Dê-se ao art. 1º, aos §§1º e 2º do art. 2º, e art. 4º da Medida Provisória n.
1.000, de 2020, a seguinte redação:

“Art. 1º Fica instituído, até 31 de dezembro de 2020, o auxílio emergencial
residual a ser pago em quatro parcelas mensais no valor de R$ 600,00
(seiscentos reais) ao trabalhador beneficiário do auxílio emergencial de
que trata o art. 2º da Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020, a contar da data
de publicação desta Medida Provisória.”
........................................................................................................................
“Art. 2º O recebimento do auxílio emergencial residual está limitado a 2
(dois) membros da mesma família.
........................................................................................................................
§2º A mulher provedora de família monoparental fará jus a duas cotas do
auxílio emergencial residual, mesmo que haja outro trabalhador elegível na
família.
.......................................................................................................................”
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“Art. 4º O auxílio emergencial residual devido à família beneficiária do
Programa Bolsa Família substituirá, temporariamente e de ofício, o
benefício do Bolsa Família nas situações em que for mais vantajoso, ainda
que haja um único beneficiário no grupo familiar.”

JUSTIFICAÇÃO

O auxílio-emergencial é a principal política pública para o enfrentamento
dos efeitos sociais e econômicos do coronavírus. Ao contemplar um universo de 66
milhões de brasileiros e irradiando efeitos sobre quase metade da população do País,
essa iniciativa do Congresso Nacional permitiu que os trabalhadores mais vulneráveis
recebessem o devido amparo financeiro para suprir suas necessidades mais básicas
durante a pandemia, produzido efeitos importantes sobre a redução dos níveis de
pobreza e de desigualdade que tanto dificultam o crescimento do Brasil.

O auxílio-emergencial chega a representar 97% da renda de camadas
mais pobres da população e esse incremento de renda foi o motor para que a crise
econômica não atingisse níveis ainda mais alarmantes. De acordo com a Pnad-Covid
(Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) do IBGE, o auxílio-emergencial foi
medida decisiva para a sustentação da demanda de consumo, que deu ânimo para a
recuperação parcial dos segmentos da indústria, comércio e serviços. A pesquisa
também mostra que, sem o auxílio, a renda média dos brasileiros empregados cairia
18%.
Do mesmo modo, a noticiada queda de 9,7% do PIB no segundo
trimestre – similar a países desenvolvidos - poderia ter sido muito maior não fosse a
política de transferência de renda, e jogar cerca de 30 milhões de pessoas para baixo da
linha de pobreza1.
Em relação ao custo fiscal do programa, não é demais ressaltar que o
retorno de impostos decorrente da injeção dos recursos do programa na economia tem
1

https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/09/01/auxilio-emergencial-segurou-queda-ainda-maior-dopib-no-2o-trimestre.ghtml
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efeito mitigador. Estima-se que, ao final dos cinco meses de pagamento do auxílioemergencial, haja o retorno de R$ 71 bilhões aos cofres públicos.2
A Medida Provisória em apreço não se limita à mera prorrogação do
auxílio-emergnecial. Trata da instituição de um benefício residual, com a fixação de
novas regras e critérios que limitarão significativamente o número de beneficiários. A
exemplo disso, observa-se que concessão do auxílio residual será de duas cotas por
família. Com isso, restringe-se o atual número de beneficiários previstos em Lei para as
famílias monoparentais femininas, já que o pagamento será feito exclusivamente à
mulher chefe de família, ainda que haja outro trabalhador elegível na família.
Entendemos que a manutenção do formato atual do auxílio emergencial,
com a concessão de benefício no valor de R$ 600,00, assegurado o pagamento em
dobro para mulheres chefes de família, mostra-se mais consentânea para assegurar
maior proteção às parcelas mais expostas da sociedade que, sem esses recursos,
ficarão à mercê de um mercado de trabalho ainda em frangalhos e altamente
precarizado.
Diante do exposto, pedimos apoio dos pares para a aprovação desta
emenda.

Sala das sessões, em

de

de 2020.

Deputado CAMILO CAPIBERIBE
PSB/AP

2

https://www.institutomillenium.org.br/auxilio-emergencial-deve-evitar-queda-maior-do-pib-com-estimuloa-consumo-das-familias/
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado Eduardo da Fonte

APRESENTAÇÃO DE EMENDA
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.000, DE 2 DE SETEMBRO DE 2020.
Autor: Poder Executivo
1. __Supressiva

2.__Substitutiva

3. _X_Modificativa

4. __ Aditiva

Institui o auxílio emergencial residual para
enfrentamento da emergência de saúde pública
de importância internacional decorrente do
coronavírus (covid-19) responsável pelo surto
de 2019, a que se refere a Lei nº 13.979, de 6
de fevereiro de 2020.

EMENDA
A Medida Provisória nº 1.000, de 2 de setembro março de 2020,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 1º Fica instituído, até 31 de dezembro de 2020, o
auxílio emergencial residual a ser pago em até quatro parcelas
mensais no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) ao
trabalhador beneficiário do auxílio emergencial de que trata
o art. 2º da Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020, a contar da data
de publicação desta Medida Provisória.
.....................................................................................................
.....................................................................................................
Art. 9º-A. Os recursos existentes, já transferidos ou
não, na reserva de resultado de que trata o art. 3º da Lei nº
13.820, de 3 de maio de 2019, serão transferidos ao Tesouro
Nacional e destinados ao custeio do auxílio emergencial
residual.
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Art. 9º-B. O Tribunal de Contas da União e a
Controladoria-Geral da União realização um programa de
auditoria permanente nos beneficiários da Renda Básica
Brasileira destinada a identificar fraudes.
Art. 9º-C. Constatado o recebimento irregular de
benefício de programa governamental, o responsável pela
irregularidade ficará inabilitado para inscrição em
programas
governamentais
por
5 (cinco)
anos,
independentemente da responsabilização penal e cível.
Parágrafo único. A punição administrativa será
suspensa se o agente devolver o valor recebido
indevidamente, corrigido com juros e correção monetária.
Art. 9º-D. O Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de
1940, Código Penal, passa a vigorar acrescido do seguinte
dispositivo:
“Recebimento irregular de benefício de programa
governamental
Art. 337-B. Receber fora das hipóteses legais o
benefício de programa governamental de transferência
de renda.
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, multa
e inabilitação para inscrição
em programas
governamentais por 5 (cinco) anos.
Parágrafo único. É extinta a punibilidade se o
agente, espontaneamente, declara e confessa o
recebimento ilegal e devolve o valor recebido
indevidamente devidamente corrigido com juros e
correção monetária.” (NR)

JUSTIFICATIVA
O auxílio emergencial, aprovado pela Lei nº 13.982, de 2020, é
o mais importante programa governamental instituído em razão da pandemia da
COVID-19. Trata-se de uma política pública de redistribuição de renda que,
nesse momento de crise aguda da economia, visa garantir um mínimo existencial
para as famílias brasileiras. É a possibilidade de que nosso povo tenha
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condições de atender às suas necessidades básicas de sobrevivência quando
não estiver empregado. Em última instância, é uma segurança social que
garante dignidade aos que não têm oportunidade de trabalho.
Desde a implantação do programa tenho defendido a
manutenção do valor do benefício em R$ 600,00 e a sua extensão até o final de
dezembro de 2020.
Defendo, também, que o atual programa seja sucedido por uma
política publica de renda básica universal. Nesse sentido, propôs por meio do
Projeto de Lei nº 3023, de 2020, em 1º/6/2020, a criação do Programa Renda
Básica Brasileira.
A presente emenda propõe a manutenção do valor do auxílio
emergencial em R$ 600,00 e indica como fonte de custeio para o programa o
resultado positivo do Banco Central do Brasil (BCB).
Recentemente, o Conselho Monetário Nacional autorizou que o
BCB transferisse R$ 325 bilhões da reserva de resultado do BCB para o Tesouro
Nacional.
No 1º semestre de 2020, o BCB apresentou resultado positivo
de R$ 503,2 bilhões. Conforme previsto na Lei nº 13.820, de 2019, o resultado
positivo com reservas e derivativos cambiais, no valor de R$ 478,5 bilhões, foi
destinado à constituição de reserva de resultados no Patrimônio Líquido do BCB
e o resultado com as demais operações, no valor de R$24,7 bilhões, foi
transferido ao Tesouro Nacional, conforme demonstra o balanço divulgado:

Fonte: https://www.bcb.gov.br/detalhenoticia/17172/nota

Além disso, estou propondo as seguintes alterações no atual
programa, que constam em meu projeto de lei de renda básica, prevendo que:
1) O Tribunal de Contas da União e a Controladoria-Geral da
União realizem um programa de auditoria permanente nos beneficiários da
Renda Básica Brasileira destinada a identificar fraudes.
2) Constatado o recebimento irregular de benefício de programa
governamental,
o responsável pela irregularidade ficará inabilitado
administrativamente para inscrição em programas governamentais por cinco
anos, independentemente da responsabilização penal e cível. Essa punição
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administrativa será suspensa se o agente devolver o valor recebido
indevidamente, corrigido com juros e correção monetária.
3) Incluir no Código Penal o crime de recebimento irregular de
benefício de programa governamental com pena de reclusão de dois a cinco
anos, multa e inabilitação para inscrição em programas governamentais por
cinco anos. Tal como na punição administrativa, a penalidade será extinta se o
agente, espontaneamente, declara e confessa o recebimento ilegal e devolve o
valor recebido indevidamente devidamente corrigido com juros e correção
monetária.
A manutenção do valor atual do auxílio emergencial é uma
questão de decisão política. É preciso ultrapassar as questões burocráticas e
constatar a importância que tem o benefício para a população brasileira, em
especial para o Norte e Nordeste. O volume estimado para todos os Estados do
Nordeste é superior ao dobro do peso nacional, algo verificado também, em
proporção similar, quando comparado a partir da massa de rendimentos do
trabalho. Segundo estimativas, o auxílio emergencial reduzirá em até dois pontos
percentuais a queda do PIB em 2020.
Em termos de focalização do programa as regiões mais pobres
e menos desenvolvidas foram as mais beneficiadas pelo auxílio emergencial. Os
dados municipais revelam que cinco parcelas do programa equivalem a 10% ou
mais do PIB para 1.709 municípios brasileiros, com 80% desse montante
localizados nos Estados do Nordeste, e 20% ou mais do PIB para 92 municípios.
A importância do auxílio emergencial é tanta que para alguns municípios das
regiões menos desenvolvidas a sensação é de que a crise econômica do
COVID-19 não impôs consequências negativas.
Não podemos retroceder. Precisamos andar para frente. Os
efeitos econômicos da pandemia ainda estão presentes e a retomada vai ser
lenda. Não podemos deixar nosso povo desassistido.
Por essas razões, conto com o apoio dos nobres pares para a
aprovação desta emenda.
Sala das Sessões, em 3 de setembro de 2020

Deputado EDUARDO DA FONTE
PP/PE
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ETIQUETA

CONGRESSO NACIONAL

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS

DATA
03/09/2020

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1000, de 2020

AUTOR

Nº PRONTUÁRIO

DEP. TÚLIO GADELHA

TIPO
1( )SUPRESSIVA 2( )SUBSTITUTIVA 3(X)MODIFICATIVA 4( )ADITIVA 5( )SUBSTITUTIVO GLOBAL

PÁGINA

ARTIGO

PARÁGRAFO

INCISO

ALÍNEA

Dê-se à Medida Provisória n.º 1000, de 2020, a seguinte redação:

“Art. 1º Fica instituído, até 31 de dezembro de 2020, o auxílio emergencial
residual a ser pago em até quatro parcelas mensais no valor de R$ 600,00
(seiscentos reais) ao trabalhador beneficiário do auxílio emergencial de que
trata o art. 2º da Lei n.º 13.982, de 2 de abril de 2020, a contar da data de
publicação desta Medida Provisória
………………………………..…
Art. 4º …………………………
…………………………………

§ 2º A regra do caput não será aplicada na hipótese de um dos membros da
família beneficiária do Programa Bolsa Família ainda receber parcela do
auxílio emergencial de que trata o art. 2º da Lei n.º 13.982, de 2 de abril de
2020, hipótese em que os benefícios do Programa Bolsa Família
permanecerão suspensos e o valor do auxílio emergencial residual será de
R$ 600,00 (seiscentos reais) para o titular que lhe fizer jus ou de R$ 1.200,00
(mil e duzentos reais) para a mulher provedora de família monoparental.
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…………………………….” (NR)

JUSTIFICAÇÃO
O auxílio emergencial de R$ 600,00, concedido pelo Congresso, alcançou mais de
65 milhões de beneficiários diretos. O montante de recursos que entraram na economia
ultrapassou os R$ 120 bilhões. Estudos da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
estimam que o auxilio promoverá um crescimento de 2,5% no PIB nacional.
Proporcionalmente, esse impacto será ainda maior no Nordeste, região em que o auxílio
emergencial deve representar 6,5% do PIB.

As famílias beneficiárias exercem um papel pulverizador e multiplicador de recursos
na base da economia. Os recursos que recebem garantem a compra de alimentos,
vestuário e demais itens de necessidade básicas. Permitem, ainda, que dívidas sejam
quitadas e garantem o retorno dessas famílias à normalidade do consumo. A partir de baixo,
um ciclo virtuoso se forma. A pobreza se reduz e os pequenos negócios de vizinhança
obtêm renda.
Estender o auxílio emergencial é uma medida necessária, mas reduzir seu valor à
metade é visão curta orçamentária. Precisamos entender que esse auxílio deve ser inserido
em um planejamento mais amplo, como um instrumento importante para a redução da
pobreza e como motor da economia real. Nesse sentido, propomos a manutenção do auxílio
emergencial em R$ 600,00 (seiscentos reais).
Diante do exposto, conto com a sensibilidade do Relator e o apoio dos nobres pares
à presente emenda.

Dep. Túlio Gadelha
Brasília, 3 de setembro de 2020
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00034

CÂMARA DOS DEPUTADOS

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
Data

Proposição

03/09/2020

Medida Provisória n. 1.000 de 2020
Autor

Nº do Prontuário

Deputado ANDRÉ FIGUEIREDO
Supressiva

Artigo:

10-A

Substitutiva

Parágrafo:

Modificativa

X Aditiva

Inciso:

Alínea:

Substitutiva Global

Número:

EMENDA

Art. 1º Dê-se ao art. 1º da Medida Provisória n.1.000, de 2020, a seguinte redação:
“Art. 1º Fica instituído, até 31 de dezembro de 2020, o auxílio emergencial
residual a ser pago em até quatro parcelas mensais no valor de R$ 600,00
(seiscentos reais) ao trabalhador beneficiário do auxílio emergencial de que trata
o art. 2º da Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020, a contar da data de publicação
desta Medida Provisória” (NR)
JUSTIFICAÇÃO

O auxílio emergencial aprovado pelo Congresso Nacional por meio da Lei nº 13.982, de
2020, começou a ser pago aos beneficiários em meados do mês de abril e tem sido
utilizado pelas famílias carentes brasileiras como meio de sobrevivência no contexto
dessa terrível pandemia do coronavírus. É fundamental a manutenção do valor de R$
600,00, inclusive porque incrementa o comércio local e colabora na superação da crise
econômica inerente a estes casos.
Diante desse contexto, apresento a presente emenda, pedindo ao relator sua cuidadosa
apreciação.

Deputado ANDRÉ FIGUEIREDO
PDT-CE
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado MAURO NAZIF

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1000/2020

Institui o auxílio emergencial residual
para enfrentamento da emergência de
saúde
pública
de
importância
internacional decorrente do coronavírus
(covid-19) responsável pelo surto de
2019, a que se refere a Lei nº 13.979,
de 6 de fevereiro de 2020.
EMENDA MODIFICATIVA N.º

Dê-se aos §§1º e 2º do art. 2º da Medida Provisória n. 1.000, de
2020, a seguinte redação:
“Art. 2º O recebimento do auxílio emergencial residual está limitado a 2 (dois)
membros da mesma família.
........................................................................................................................
§2º A mulher provedora de família monoparental fará jus a duas cotas do
auxílio emergencial residual, mesmo que haja outro trabalhador elegível na
família.
.......................................................................................................................”

Sala das sessões, em

de

de 2020.

Deputado MAURO NAZIF
PSB/RO

JUSTIFICAÇÃO

A Medida Provisória em questão trata da instituição do auxílio
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emergencial residual ao previsto na Lei n. 13.982, de 2 de abril de 2020, com a
fixação de novas regras e critérios que podem limitar significativamente o
número de beneficiários. A previsão de concessão do auxílio residual de duas
cotas por família limita o atual número de beneficiários previstos em lei e no
regulamento para as famílias monoparentais femininas, já que o pagamento
será feito exclusivamente à mulher chefe de família, ainda que haja outro
trabalhador elegível na família. Com isso, reduz-se o valor máximo a ser
dispensado para o núcleo familiar monoparental feminino, de R$ 1.800,00 para
apenas R$ 600,00.
Desta forma, diante da atual realidade econômica brasileira, com o
aumento do desemprego e a desvalorização do Real, é fundamental que o
Estado garanta a implementação de políticas públicas para proteger as
camadas mais vulneráveis da sociedade.
Pelo exposto, solicito o apoio dos nobres pares para a aprovação da
presente emenda.
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

APRESENTAÇÃO DE EMENDA
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.000, DE 2 DE SETEMBRO DE 2020.
Autor: Poder Executivo
1. ____ Supressiva

2.____ Substitutiva 3. _X_Modificativa

4. ___Aditiva

Institui o auxílio emergencial residual
para enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância internacional
decorrente do coronavírus (covid-19)
responsável pelo surto de 2019, a que se
refere a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de
2020.

EMENDA ADITIVA
O art. 1º da Medida Provisória nº 1.000, de 2 de setembro março de
2020, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º Fica instituído, até 31 de dezembro de 2020, o auxílio
emergencial residual a ser pago em quatro parcelas mensais no
valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) aos beneficiários do auxílio
emergencial de que trata o art. 2º da Lei nº 13.982, de 2 de abril de
2020, a contar da data de publicação desta Medida Provisória.” (NR)

JUSTIFICATIVA
A pandemia do Coronavírus, além de todas as suas graves
consequências na saúde pública, trouxe efeitos extremamente perversos para a
economia, o mercado de trabalho brasileiro e para a sociedade.
Para minimizar tais efeitos nas camadas mais pobres e vulneráveis da
população o Congresso Nacional instituiu, por meio da Lei nº 13.982, de 2020, o auxílio
emergencial, que trata de um benefício financeiro concedido de forma emergencial
aos brasileiros de baixa renda.
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O Governo propôs inicialmente o pagamento de R$ 200,00
(duzentos reais) por apenas três meses. Eu e outros parlamentares defendemos
que o valor e o prazo propostos eram insuficientes. Assim, graças a um movimento
político suprapartidário conseguiu-se com a anuência do Executivo, alterar o valor
do benefício para R$ 600,00 (seiscentos reais).
Desta forma, o benefício assegurou não só as famílias como a
economia, sendo que, na forma como foi aprovado pelo Parlamento contribuiu para
a manutenção da ordem e para reduzir a desigualdade social que se aprofundou
ainda mais no período pandêmico. Os economistas atribuem ao auxílio emergencial
de R$600,00 (seiscentos reais) um efeito positivo que permitirá reduzir em até dois
pontos percentuais a queda do PIB em 2020.
Contudo, o Poder Executivo apresenta neste momento, uma
proposta equivocada e que tende a trazer consequências desastrosas, com a
alteração do programa para reduzir pela metade o valor do benefício. O país ainda
não saiu da pandemia e a economia vai demorar a se recuperar ao nível anterior e a
situação social criada pela crise de saúde pública exigirá mais intervenções do
Estado.
Por isso entendo que é absolutamente fundamental e urgente a
manutenção do valor do benefício em R$ 600,00 (seiscentos reais) até o final de
2020.
Sala das Sessões, em

de setembro de 2020

Deputado ANDRÉ JANONES
AVANTE/MG
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

APRESENTAÇÃO DE EMENDA
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.000, DE 2 DE SETEMBRO DE 2020.
Autor: Poder Executivo
1. ____ Supressiva

2.____ Substitutiva 3. __Modificativa

4. X Aditiva

Institui o auxílio emergencial residual
para enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância internacional
decorrente do coronavírus (covid-19)
responsável pelo surto de 2019, a que se
refere a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de
2020.

EMENDA ADITIVA
O art. 2º da Medida Provisória nº 1.000, de 2 de setembro março de
2020, passa a vigorar acrescido do seguinte dispositivo:
“Art. 2º..........................................................................................
.............................................................................................................
.
§ 13-A. O titular de benefício previdenciário ou assistencial
ou beneficiário do seguro-desemprego ou de programa de
transferência de renda federal, de que trata o inciso III do caput
deste artigo, poderá receber o auxílio emergencial a qualquer
tempo após o encerramento do recebimento do benefício e
desde que cumpra os demais requisitos do art. 2º. (NR)

JUSTIFICATIVA
A pandemia do Coronavírus, além de todas as suas graves
consequências na saúde pública, trouxe efeitos extremamente perversos para a
economia, o mercado de trabalho brasileiro e para a sociedade.
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Para minimizar os efeitos da pandemia nas camadas mais pobres e
vulneráveis da população o Congresso Nacional instituiu, por meio da Lei nº 13.982, de
2020, o auxílio emergencial, que é um benefício financeiro concedido de forma
emergencial aos brasileiros de baixa renda.
Deste modo, considerando a prorrogação do referido auxílio,
proponho o aperfeiçoamento do programa para que os que recebem benefício
previdenciário ou assistencial transitório ou beneficiário do seguro-desemprego ou
de programa de transferência de renda federal possam receber o auxílio
emergencial instituído pela Lei nº 13.982, de 2020, após encerrado o recebimento do
respectivo benefício e desde que cumpram os demais requisitos do art. 2º da Lei.
Sala das Sessões, em

de setembro de 2020

Deputado ANDRÉ JANONES
AVANTE/MG
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ETIQUETA

CONGRESSO NACIONAL

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS

DATA

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.000, de 2020
Nº PRONTUÁRIO

AUTOR
DEPUTADO MÁRIO HERINGER
TIPO
1 ( ) SUPRESSIVA

PÁGINA

2 ( ) SUBSTITUTIVA

ARTIGO

3 ( X ) MODIFICATIVA

4 ( ) ADITIVA

PARÁGRAFO

5 ( ) SUBSTITUTIVO GLOBAL

INCISO

ALÍNEA

Dê-se ao caput do art. 1º da Medida Provisória nº 1.000, de 2020, a seguinte redação:

“Art. 1º Fica instituído, até 31 de dezembro de 2020, o auxílio emergencial residual a ser pago em até
quatro parcelas mensais no valor de R$ 413,00 (quatrocentos e treze reais) ao trabalhador beneficiário do
auxílio emergencial de que trata o art. 2º da Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020, a contar da data de
publicação desta Medida Provisória.
.......................................................................................................................................................” (NR)

JUSTIFICATIVA
Apresentamos a presente emenda com vistas a elevar o valor do auxílio
emergencial residual para o mesmo patamar correspondente ao valor médio mensal
recebido pela metade das famílias brasileiras no ano de 2018, segundo dados da
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua – PNAD Contínua: R$ 413,00
(quatrocentos e treze reais).
Diante da pandemia que vivemos, a qual já estende seus efeitos sobre as
economias brasileira e mundial por mais de seis meses, respondendo por um aumento
expressivo no desemprego e na subocupação da população como um todo, não é
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admissível que os milhões de beneficiários do auxílio emergencial residual recebam um
valor tão baixo que não seja capaz de assegurar, de modo algum, a menor condição de
subsistência familiar.
O auxílio emergencial existe justamente porque a economia encontra-se em
situação exótica, não provendo meios para que os trabalhadores se sustentem pela força
de seu trabalho. O desemprego já atinge mais de 12 milhões de brasileiros, juntando-se
aos mais de 76 milhões de desalentados – pessoas que não estão trabalhando nem mais
procurando emprego, em um quadro socioeconômico de alta dramaticidade. A economia
entrou oficialmente em recessão e não há no horizonte perspectivas para a retomada do
emprego e da renda normais do trabalhador brasileiro.
Durante os últimos meses, milhões de trabalhadores sobreviveram por força
dos R$ 600,00 (seiscentos reais) pagos pelo auxílio emergencial regular. Como a
pandemia não tenha ainda demonstrado inflexão no Brasil e a atividade econômica siga
em desaceleração, a prorrogação do pagamento do auxílio emergencial se faz necessária
para que as famílias simplesmente não morram de fome.
Nossa emenda utiliza-se de um parâmetro não aleatório ao propor a ampliação
do valor do auxílio emergencial residual dos comprovadamente insuficientes R$ 300,00
(trezentos reais) propostos pelo Governo Federal para R$ 413,00 (quatrocentos e treze
reais), valor, como dito, correspondente à média dos rendimentos mensais de metade da
população brasileira anteriormente à pandemia do coronavírus.

ASSINATURA

Brasília, 03 de agosto de 2020.
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS

DATA

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.000, de 2020
Nº PRONTUÁRIO

AUTOR
DEPUTADO MÁRIO HERINGER
TIPO
1 ( ) SUPRESSIVA

PÁGINA

2 ( ) SUBSTITUTIVA

ARTIGO

3 ( X ) MODIFICATIVA

4 ( ) ADITIVA

PARÁGRAFO

5 ( ) SUBSTITUTIVO GLOBAL

INCISO

ALÍNEA

Dê-se ao § 4º do art. 1º da Medida Provisória nº 1.000, de 2020, a seguinte redação:

“Art. 1º ......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
§ 4º Os critérios de que tratam os incisos I e II do § 3º serão verificados mensalmente, a partir da
data de concessão do auxílio emergencial residual.” (NR)

JUSTIFICATIVA
Apresentamos a presente emenda com vistas a corrigir impropriedade contida
no § 4º do art. 1º da Medida Provisória nº 1.000, de 2020, que faculta ao Poder Público a
verificação mensal de duas precondições para o recebimento do auxílio emergencial
residual: não ter vínculo empregatício formal ativo e não receber benefício outro que não
o Bolsa Família.
A imprensa tem denunciado insistentemente os mais de seis milhões de casos
de pessoas que receberam indevidamente os valores do auxílio emergencial regular,
causando graves prejuízos aos cofres públicos e demonstrando a fragilidade do sistema
de verificação dos agentes responsáveis pela gestão e pelo pagamento do auxílio
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emergencial. Boa parte desses benefícios foi paga a pessoas com emprego formal ativo,
inclusive servidores públicos, e beneficiários de programas sociais.
É mister que a verificação das precondições para o recebimento do benefício
seja feita mensalmente, sob pena de o Brasil ver se repetir o escândalo dos mais de R$
23 bi (vinte e três bilhões de reais) pagos indevidamente a pessoas que não tinham direito
ao benefício assistencial regular.

ASSINATURA

Brasília,

03

de agosto de 2020.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 43CC762100388024.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.089483/2020-15

10 Setembro 2020

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

Quinta-feira

639

MPV 1000
00040

CÂMARA DOS DEPUTADOS

APRESENTAÇÃO DE EMENDA
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.000, DE 2 DE SETEMBRO DE 2020.
Autor: Poder Executivo
1. ____ Supressiva

2.____ Substitutiva 3. _X_Modificativa

4. ___Aditiva

Institui o auxílio emergencial residual
para enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância internacional
decorrente do coronavírus (covid-19)
responsável pelo surto de 2019, a que se
refere a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de
2020.

EMENDA ADITIVA
O §1º do art. 2º da Medida Provisória nº 1.000, de 2 de setembro
março de 2020, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2º..........................................................................................
.............................................................................................................
§ 1º. A mulher provedora de família monoparental e as
famílias com filhos portadores de necessidades especiais
receberão 2 (duas) cotas do auxílio emergencial.” (NR)

JUSTIFICATIVA
A pandemia do Coronavírus, além de todas as suas graves
consequências na saúde pública, trouxe efeitos extremamente perversos para a
economia, o mercado de trabalho brasileiro e para a sociedade.
Para minimizar tais efeitos nas camadas mais pobres e vulneráveis da
população o Congresso Nacional instituiu, por meio da Lei nº 13.982, de 2020, o auxílio
emergencial, que trata de um benefício financeiro concedido de forma emergencial
aos brasileiros de baixa renda, que visa contribuir para a manutenção da ordem e
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para reduzir a desigualdade social que se aprofundou ainda mais no período
pandêmico.
A referida Lei estabeleceu que a mulher provedora de família
monoparental deve receber 2 (duas) cotas do auxílio, como forma de justiça social.
Assim, proponho o aperfeiçoamento do programa para que as
famílias com filhos portadores de necessidades especiais também tenham o direito
a receber 2 (duas) cotas do benefício, se tratando de uma medida de igualdade em
razão das dificuldades e dos maiores custos que envolvem cuidar de uma pessoa
com deficiência.
Sala das Sessões, em

de setembro de 2020

Deputado ANDRÉ JANONES
AVANTE/MG

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 43CC762100388024.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.089483/2020-15

10 Setembro 2020

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

Quinta-feira

641

MPV 1000
00041

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.000, DE 2 DE SETEMBRO DE 2020.

EMENDA MODIFICATIVA Nº________
(Do Sr. Sebastião Oliveira)

Institui o auxílio emergencial residual
para enfrentamento da emergência
de saúde pública de importância
internacional
coronavírus

decorrente

do

(covid-19) responsável

pelo surto de 2019, a que se refere a
Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de
2020.
A Medida Provisória nº 1.000, de 2 de setembro março de 2020,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
Art. 1º Fica instituído, até 31 de dezembro de 2020, o auxílio
emergencial residual a ser pago em até quatro parcelas
mensais no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) ao
trabalhador beneficiário do auxílio emergencial de que trata o
art. 2º da Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020, a contar da data
de publicação desta Medida Provisória.
......................................................................................................
.....................................................................................................
Art. 9º-A. Os recursos existentes, já transferidos ou não, na
reserva de resultado de que trata o art. 3º da Lei nº 13.820, de
3 de maio de 2019, serão transferidos ao Tesouro Nacional e
destinados ao custeio do auxílio emergencial residual. .
Art. 9º-B. O Tribunal de Contas da União e a ControladoriaGeral da União realização um programa de auditoria
permanente nos beneficiários da Renda Básica Brasileira
destinada a identificar fraudes.
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Art. 9º-C. Constatado o recebimento irregular de benefício de
programa governamental, o responsável pela irregularidade
ficará inabilitado para inscrição em programas governamentais
por 5 (cinco) anos, independentemente da responsabilização
penal e cível.
Parágrafo único. A punição administrativa será suspensa se o
agente devolver o valor recebido indevidamente, corrigido com
juros e correção monetária.
Art. 9º-D. O Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940,
Código Penal, passa a vigorar acrescido do seguinte
dispositivo.
“Recebimento irregular de benefício de programa
governamental
Art. 337-B. Receber fora das hipóteses legais o benefício de
programa governamental de transferência de renda.
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, multa e
inabilitação para inscrição em programas governamentais por 5
(cinco) anos
Parágrafo único. É extinta a punibilidade se o agente,
espontaneamente, declara e confessa o recebimento ilegal e
devolve o valor recebido indevidamente devidamente corrigido
com juros e correção monetária.” (NR) ......

JUSTIFICAÇÃO

O Brasil vive atualmente uma crise sem precedentes. Tal como
acontece em outros diversos países do mundo, uma doença que ameaça a
todos, a Covid–19, desestabilizou o Estado brasileiro e exigiu diversas medidas
emergenciais para evitar o caos.
Como consequência do confinamento, tão importante para o
controle da doença, foram fechados estabelecimentos comerciais e houve uma
consequente queda na atividade econômica.
Um desafio que ficou para o Estado foi prover um mínimo de
renda para atender principalmente os trabalhadores mais pobres - a maioria
deles autônomo e informais - e garantir um valor mínimo para sua subsistência
durante a crise.
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O auxílio emergencial, aprovado pela Lei nº 13.982, de 2020, é o
mais importante programa governamental instituído em razão da pandemia da
COVID-19. Trata-se de uma política pública de redistribuição de renda que,
nesse momento de crise aguda da economia, visa garantir um mínimo
existencial para as famílias brasileiras.
A presente emenda propõe a manutenção do valor do auxílio
emergencial em R$ 600,00 e indica como fonte de custeio para o programa o
resultado positivo do Banco Central do Brasil (BCB), entre outras mudanças.
Destarte, a manutenção do valor atual do auxílio emergencial é
uma questão de decisão política. É preciso ultrapassar as questões
burocráticas e constatar a importância que tem o benefício para a população
brasileira, em especial para o Norte e Nordeste.
Não obstante, ressaltamos que o volume estimado para todos os
Estados do Nordeste é superior ao dobro do peso nacional, algo verificado
também, em proporção similar, quando comparado a partir da massa de
rendimentos do trabalho. Segundo estimativas, o auxílio emergencial reduzirá
em até dois pontos percentuais a queda do PIB em 2020.
Diante do contexto apresentado, apresento a presente emenda,
pedindo ao relator sua cuidadosa apreciação.

Sala das Sessões, em

de setembro de 2020

Deputado Sebastião Oliveira
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EMENDA Nº

, DE 2020

(à MP nº1.000, de 2020)

Alterem-se na Medida Provisória nº 1.000, de 2020, o Art. 1º e o §
2º do Art. 4º, com as seguintes redações:
“Art. 1º Fica instituído, até 31 de dezembro de 2020, o
auxílio emergencial residual a ser pago em até quatro
parcelas mensais no valor de R$ 600,00 (seiscentos
reais) ao trabalhador beneficiário do auxílio emergencial
de que trata o art. 2º da Lei nº 13.982, de 2 de abril de
2020, a contar da data de publicação desta Medida
Provisória.
..........................................................................................
Art. 4º ..............................................................................
............................................................................................................

§ 2º A regra do caput não será aplicada na hipótese de
um dos membros da família beneficiária do Programa
Bolsa Família ainda receber parcela do auxílio
emergencial de que trata o art. 2º da Lei nº 13.982, de
2020, hipótese em que os benefícios do Programa Bolsa
Família permanecerão suspensos e o valor do auxílio
emergencial residual será de R$ 600,00 (seiscentos reais)
para o titular que lhe fizer jus ou de R$ 1.200,00 (mil e
duzentos reais) para a mulher provedora de família
monoparental.”

JUSTIFICAÇÃO

O objetivo desta emenda é manter o valor do auxílio emergencial
que foi definido anteriormente, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), também
para a prorrogação até dezembro.
De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
Contínua (Pnad Contínua), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
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Estatística (IBGE), 8,9 milhões de pessoas perderam seus postos de trabalho de
abril a junho, em relação ao período de janeiro a março.
Já o nível da ocupação caiu 5,6 pontos percentuais frente ao
trimestre anterior, atingindo 47,9%, o menor da série histórica. A população
subutilizada cresceu 15,7%, chegando a 29,1%, um total de 31,9 milhões de
pessoas. Já a população fora da força de trabalho chegou a 77,8 milhões de
pessoas, o maior contingente da série histórica, com crescimento recorde de
15,6%, ou 10,5 milhões de pessoas, na comparação trimestral.
Esses números demostram claramente que a taxa de desemprego
ainda é muito elevada em nosso país, onde milhões de brasileiros continuam
passando por dificuldades financeiras para sustentar suas famílias, o que vem
se agravado cada vez mais com a crise do coronavírus.
É preciso que o governo federal continue a distribuir o auxílio
emergencial até o final do ano, mas sem reduzir os valores que estão sendo
repassados.
Após analisar a execução orçamentária da União de 2020,
conforme demonstra tabela abaixo, constatei que até hoje, após mais de 8
meses do início do ano, a maioria dos ministérios não executou nem 50% do
total de seus orçamentos que foram sancionados e suplementados.
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA UNIÃO DE 2020 (ATUALIZADO ATÉ 26/08)
ÓRGÃO

ORÇAMENTO
ATUAL DO
ÓRGÃO

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

2.295.874.485,00

993.786.895,00

43,29

16.265.488,00

7.570.074,00

46,54

17.208.665.757,00

7.352.883.888,00

42,73

13.513.822.308,00

3.894.817.411,00

28,82

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

876.647.837.826,00 519.607.287.250,00

59,27

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

118.994.310.791,00

58.361.488.041,00

49,05

588.659.167,00

302.920.391,00

51,46

18.900.369.644,00

8.395.414.046,00

44,42

7.268.940.078,00

3.013.456.816,00

41,46

GABINETE DA VICE-PRESIDÊNCIA
DA REPÚBLICA
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,
PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA,
TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E
COMUNICAÇÕES

DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E
SEGURANÇA PÚBLICA
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

PAGAMENTOS
REALIZADOS

%PAGO
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MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES
EXTERIORES
MINISTÉRIO DA SAÚDE
MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA E
CONTROLADORIA-GERAL DA
UNIÃO
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
MINISTÉRIO DA DEFESA
MINISTÉRIO DO
DESENVOLVIMENTO REGIONAL
MINISTÉRIO DO TURISMO
MINISTÉRIO DA CIDADANIA
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
ENCARGOS FINANCEIROS DA
UNIÃO
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS,
DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
MINISTÉRIO DA MULHER, DA
FAMÍLIA E DOS DIREITOS
HUMANOS
Fonte: Siafi/STN

4.026.512.595,00

2.623.345.531,00

65,15

174.845.544.402,00 104.148.797.592,00

59,57

1.083.553.601,00

610.686.221,00

56,36

21.833.961.608,00

5.442.335.131,00

24,93

2.895.637.618,00

1.304.721.766,00

45,06

114.715.485.258,00

57.040.583.481,00

49,72

18.230.079.265,00

4.685.798.410,00

25,70

1.214.272.080,00

63.393.192,00

5,22

357.114.065.373,00 232.925.397.243,00

65,22

3.798.907.769,00

2.164.247.829,00

56,97

97.296.430.670,00

51.859.602.887,00

53,30

379.143.628.523,00 218.835.087.501,00

57,72

853.023.991,00

135.740.317,00

15,91

Essa “sobra” de caixa nos ministérios pode facilmente ser revertida
em ajuda para os brasileiros que estão passando dificuldades financeiras ,
através do remanejamento de fontes ou até mesmo pelo cancelamento de
programas com menor importância para a sociedade.
Não estou fazendo uma proposta leviana, irresponsável, sem
embasamento. Trata-se de uma possibilidade bem concreta e plausível do ponto
de vista orçamentário. Basta apenas que nós, membros do parlamento brasileiro,
façamos a mesma alteração como foi feita na primeira votação do auxílio
emergencial, quando a proposta inicial do governo previa o repasse de R$200,00
e nós aprovamos o valor de R$600,00.
A intenção também não é retirar dos pobres para dar aos
paupérrimos. O objetivo aqui é mostrar que o governo federal ainda tem
condições de cancelar ou remanejar recursos que estão previstos no Orçamento
Geral da União deste ano, de lugares que não tem tanta importância neste
momento, para dar à mão àqueles que estão passando por dificuldades.
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Garantir o alimento na mesa dos brasileiros e brasileiras, neste
momento tão sofrido, deve ser a maior prioridade do governo federal e do
parlamento brasileiro. Com o corpo nutrido, fica mais fácil enfrentar a doença.
Infelizmente, na minha concepção, a prorrogação do auxílio
emergencial até dezembro, no valor de R$ 300,00 por mês, não será capaz de
suprir as necessidades financeiras daqueles que perderam seus empregos e que
continuam sem perspectiva nenhuma de retomar as suas atividades.
Sala das Sessões, em 03 de setembro de 2020.

Senador JADER BARBALHO
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1000/2020

Institui o auxílio emergencial residual
para enfrentamento da emergência de
saúde
pública
de
importância
internacional decorrente do coronavírus
(covid-19) responsável pelo surto de
2019, a que se refere a Lei nº 13.979, de
6 de fevereiro de 2020.

EMENDA Nº
O art. 1º da MPV 1000/2020 passa a figurar com a seguinte redação:
“Art. 1º Fica instituído, até 31 de dezembro de 2021, o auxílio
emergencial residual a ser pago em parcelas mensais no valor de
R$ 300,00 (trezentos reais) ao trabalhador beneficiário do auxílio
emergencial de que trata o art. 2º da Lei nº 13.982, de 2 de abril de
2020, a contar da data de publicação desta Medida Provisória.
..........................................................................................................
§ 2º O auxílio emergencial residual será devido até 31 de dezembro
de 2021, independentemente do número de parcelas recebidas.
..........................................................................................................
................................................................................................(NR).”

JUSTIFICAÇÃO
O objetivo desta emenda é contribuir para a recuperação econômica do
Brasil após o fim da pandemia do novo coronavírus. Para além da necessária e
valorosa garantia de segurança alimentar para milhões de brasileiros, a extensão
do auxílio emergencial até 31 de dezembro de 2021 pretende servir de motor
anticíclico para recuperação econômica do país.
Garantindo-se 300 reais a todas as famílias carentes do Brasil ao longo
do ano de 2021, buscar-se-á fazer que o consumo das famílias seja a locomotiva
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da recuperação econômica nacional, permitindo o reaquecimento econômico e
a geração de emprego em todas as regiões do país.
Tal fato somente será possível se o mercado tiver a segurança de que a
renda da população estará garantida ao longo do tempo para, assim, voltar a
investir e a contratar. O prazo até o final de 2021 permitirá que as famílias com
maior vulnerabilidade social tenham condições mínimas, para readequar o
orçamento familiar.
Para tanto, sabe-se ser necessário que o país tenha êxito nas reformas
tributária e administrativa, e tantas outras reformas que deverão levar em
consideração o custo dessa renda emergencial tão cara à população mais
carente e tão necessária para a retomada do crescimento econômico com
distribuição de renda, que defendemos.
Aprovemos esta emenda!
Sala das Sessões,

Deputado LÉO MORAES
Líder do Podemos

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 43CC762100388024.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.089483/2020-15

650

Quinta-feira

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

10 Setembro 2020

MPV 1000
00044

CÂMARA DOS DEPUTADOS

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.000, DE 2 DE SETEMBRO DE 2020
Institui
o
auxílio
emergencial residual
para
enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus
(covid-19) responsável pelo surto de 2019, a que se
refere a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.

EMENDA MODIFICATIVA Nº

Assegura o auxílio-emergencial residual, limitado a
dois membros por família, assegurada à mulher chefe
de família o direito a duas cotas.

Dê-se aos §§1º e 2º do art. 2º da Medida Provisória n. 1.000, de 2020, a
seguinte redação:

“Art. 2º O recebimento do auxílio emergencial residual está limitado a 2 (dois)
membros da mesma família.
........................................................................................................................
§2º A mulher provedora de família monoparental fará jus a duas cotas do
auxílio emergencial residual, mesmo que haja outro trabalhador elegível na
família.
.......................................................................................................................”

JUSTIFICAÇÃO

A Medida Provisória em apreço trata da instituição do auxílio emergencial
residual ao previsto na Lei n. 13.982, de 2 de abril de 2020, com a fixação de novas regras
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e critérios que podem limitar significativamente o número de beneficiários. A previsão de
concessão do auxílio residual será de duas cotas por família limita o atual número de
beneficiários previstos em Lei e no regulamento para as famílias monoparentais
femininas, já que o pagamento será feito exclusivamente à mulher chefe de família, ainda
que haja outro trabalhador elegível na família. Com isso, reduz-se o valor máximo a ser
dispensado para o núcleo familiar monoparental feminino, de R$ 1800,00 para apenas R$
600,00.
Entendemos que a manutenção do formato atual do auxílio emergencial,
com a concessão de benefício a dois membros da família, assegurado o pagamento em
dobro para mulheres chefes de família, mostra-se mais consentânea para assegurar
maior proteção às parcelas mais expostas da sociedade, razão pela qual pedimos apoio
dos pares para a aprovação desta emenda.

Sala das sessões, em 03 de setembro de 2020.

Deputado Bira do Pindaré
PSB/MA
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.000, DE 2 DE SETEMBRO DE 2020
Institui
o
auxílio
emergencial residual
para
enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus
(covid-19) responsável pelo surto de 2019, a que se
refere a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.

EMENDA MODIFICATIVA Nº

Assegura o auxílio-emergencial residual para pessoa
que tinha a posse de imóvel com valor superior a R$
300.000,00 em 31 de dezembro de 2019, em
decorrência de contrato de locação.

Dê-se ao inciso IV do §3º do art. 1º da Medida Provisória n. 1.000, de 2020,
a seguinte redação:

“Art. 1º .............................................................................................................
........................................................................................................................
§3º ..................................................................................................................
........................................................................................................................
VI - tinha, em 31 de dezembro de 2019, a posse ou a propriedade de bens
ou direitos, incluída a terra nua, de valor total superior a R$ 300.000,00
(trezentos mil reais), ressalvada a posse de imóvel comercial ou
residencial decorrente de contrato de locação;
....................................................................................................................... ”

JUSTIFICAÇÃO
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A Medida Provisória em apreço trata da instituição do auxílio emergencial
residual àquele previsto na Lei n. 13.982, de 2 de abril de 2020, com a fixação de novas
regras e critérios que podem limitar significativamente o número de beneficiários. A
previsão de vedação da concessão do auxílio residual a quem estivesse na posse de
imóvel com valor superior a R$ 300.000,00 em 31 de dezembro de 2019, impõe um critério
pretérito para avaliar a condição de necessidade familiar atual, especialmente se
considerarmos que a posse sobre imóvel pode se dar de forma apenas transitória ou por
prazo determinado, como é o caso dos contratos de locação.
Observa-se que a legislação vigente exige que o Microempreendedor
Individual possua uma sede para o exercício de suas atividades, que pode coincidir com
a própria residência apenas provisoriamente e desde que a atividade não gere circulação
de pessoas, a teor do que dispõe o parágrafo único do art. 7º da Lei Complementar n.
123, de 4 de dezembro de 2006.
Assim,

para

evitar

que

contratos

de

locações

mantidos

por

microempreendedores individuais até 31 de dezembro de 2019, especialmente para o fim
de exercer a atividade profissional, possa impedir a percepção do auxílio emergencial
residual.

Assim, pedimos apoio dos pares para a aprovação desta emenda.

Sala das sessões, em 03 de setembro de 2020.

Deputado Bira do Pindaré
PSB/MA
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.000, DE 2 DE SETEMBRO DE 2020

Institui
o
auxílio
emergencial residual
para
enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus
(covid-19) responsável pelo surto de 2019, a que se
refere a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.

EMENDA ADITIVA Nº

Facilita a regularização do CPF com pendência
eleitoral para a concessão do auxílio emergencial
residual.

Acrescente-se §6º ao art. 1º da MP 1.000, de 2020, com a
seguinte redação:

“Art. 1º ........................................................................................
...................................................................................................
§6º Na operacionalização do auxílio emergencial residual, o
cadastro dos trabalhadores deverá conter mecanismos que
viabilizem a regularização do CPF do beneficiário que se
encontre com a situação cadastral suspensa por pendências
eleitorais, assegurada a isenção da multa correspondente,
independentemente da comprovação do estado de pobreza
perante a Justiça Eleitoral.”

JUSTIFICAÇÃO
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A Medida Provisória em apreço trata da instituição do auxílio emergencial
residual àquele previsto na Lei n. 13.982, de 2 de abril de 2020, com a fixação de novas
regras e critérios que podem limitar significativamente o número de beneficiários. A regra
inserta no §5º do art. 1º exige a inscrição obrigatória do trabalhador no Cadastro de
Pessoas Físicas - CPF para o pagamento do benefício e que sua situação deverá estar
regularizada junto à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da
Economia para o efetivo crédito do referido auxílio. Apenas os trabalhadores integrantes
de famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família estão dispensados de tal exigência.
O Código Eleitoral prevê que será cancelada a inscrição do eleitor que
não votar em 3 (três) eleições consecutivas, não pagar a multa ou não se justificar no
prazo de 6 (seis) meses, a contar da data da última eleição a que deveria ter comparecido.
O cancelamento da inscrição do eleitor implica na suspensão do respectivo CPF. De
acordo com a Receita Federal o grande contingente de CPF’s suspensos se refere a
pendências eleitorais. Assim, para evitar que tal situação superveniente venha a impedir
a percepção do auxílio emergencial residual, entendemos necessária a facilitação da
regularização do CPF, inclusive assegurando a isenção das multas pendentes, mediante
presunção da condição de vulnerabilidade econômica dos beneficiários.
Assim, pedimos apoio dos pares para a aprovação desta emenda.

Sala das sessões, em 03 de setembro de 2020.

Deputado Bira do Pindaré
PSB/MA
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.000, DE 2 DE SETEMBRO DE 2020
Institui
o
auxílio
emergencial residual
para
enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus
(covid-19) responsável pelo surto de 2019, a que se
refere a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.

EMENDA MODIFICATIVA Nº

Assegura o pagamento de quatro parcelas do auxílio
emergencial residual.

Dê-se ao art. 1º, caput e §2º, da MP n. 1.000, de 2020, que
“institui o auxílio emergencial residual para enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (covid19) responsável pelo surto de 2019, a que se refere a Lei nº 13.979, de 6 de
fevereiro de 2020”:

Art. 1º Fica instituído, até 31 de dezembro de 2020, o auxílio
emergencial residual a ser pago em quatro parcelas mensais
no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) ao trabalhador
beneficiário do auxílio emergencial de que trata o art. 2º da Lei
nº 13.982, de 2 de abril de 2020, a contar da data de publicação
desta Medida Provisória.
...................................................................................................
§2º O auxílio emergencial residual será devido até 31 de
dezembro de 2020.
...................................................................................................
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JUSTIFICAÇÃO

A Medida Provisória em apreço trata da instituição do auxílio emergencial
residual àquele previsto na Lei n. 13.982, de 2 de abril de 2020, com a fixação de novas
regras e critérios complementares que podem limitar significativamente o número de
beneficiários. Apesar de anunciada a prorrogação do auxílio emergencial de que trata a
Lei n. 13.982, de 2 de abril de 2020, mediante o pagamento de 4 parcelas de R$ 300,00
(trezentos reais), verifica-se que a proposta do Governo restringe o pagamento do auxílio
emergencial até 31 de dezembro de 2020, independentemente do número de parcelas
dispensadas para os beneficiários.
Ocorre que no cronograma de pagamento do auxílio emergencial já
divulgado pela Caixa Econômica Federal indica que alguns grupos de beneficiários
receberão a última parcela do auxílio-emergencial somente no final de novembro de 2020.
Ou seja, a suposta prorrogação, por meio do pagamento de auxílio residual, será de
apenas uma parcela para esses trabalhadores.
O que se pretende com a presente emenda é assegurar o pagamento de
mais quatro parcelas do auxílio emergencial para todos os trabalhadores inscritos até 2
de julho de 2020, de modo a evitar que a organização do calendário de pagamento,
realizada pela Caixa Econômica Federal e que utiliza como critério o mês de nascimento
do beneficiário, possa conferir tratamento diferenciado aos trabalhadores que tenha
cumprido todos os requisitos exigidos para a concessão do benefício.
Assim, pedimos apoio dos pares para a aprovação desta emenda.

Sala das sessões, em 03 de setembro de 2020.

Deputado BIRA DO PINDARÉ
PSB/MA

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 43CC762100388024.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.089483/2020-15

658

Quinta-feira

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

10 Setembro 2020

MPV 1000
00048

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do deputado Jesus Sérgio

Tel. (61) 3215-5941 e 3215-3941
E-mail: dep.jesussergio@camara.leg.br

MPV 1000, de 2020
Emenda nº

MEDIDA PROVISÓRIA N.º 1000, DE 2 DE SETEMBRO DE 2020

“Institui o auxílio emergencial residual para
enfrentamento da emergência de saúde pública
de importância internacional decorrente do
coronavírus (covid-19) responsável pelo surto de
2019, a que se refere a Lei nº 13.979, de 6 de
fevereiro de 2020.”

EMENDA SUPRESSIVA
(Do Sr. deputado Jesus Sérgio)

Suprima-se Inciso V, do § 3º, do art. 1º, da MPV 1000, de 2 de
setembro de 2020.
JUSTIFICAÇÃO
O § 3º do artigo 1º, em seu Inciso V, estabelece que o auxílio
emergencial residual não será devido ao trabalhador beneficiário que no ano de
2019, tenha recebido rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 (vinte e oito
mil quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos). Quando o
Congresso Nacional se debruçou na análise a aprovação da Lei nº 13.982, de 2
de abril de 2020, criando o auxílio emergencial e estabelecendo o valor mensal de
R$ 600,00 (seiscentos reais) por beneficiário, sendo ainda devido um Auxílio de
R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) para a mãe chefe de família, entendeu que a
exigência do critério de renda em 2019 para estabelecer linha de corte aos
beneficiários não fazia sentido porque foi em 2020, com o enfrentamento da crise
provocada pela Covid-19, que o auxílio se fez necessário para minimizar os
impactos dessa crise.
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2019 foi um ano sem a presença dos contágios pelo coronavírus e
os trabalhadores mantinham seus empregos dentro dos limites da economia
brasileira. Mas com a chegada da Covid-19 em fevereiro de 2020, os postos de
trabalho foram fechando, as demissões acontecendo e a dificuldade financeira
aumentando para as famílias desempregadas. Estabelecer critério de renda em
2019 para determinar os beneficiários do auxílio emergencial no final do ano de
2020 é um critério injusto e sem sentido no enfrentamento da crise financeira por
que passam os legítimos beneficiários.
Uma pesquisa do IBGE divulgada em agosto mostra que o benefício
impediu uma queda maior da renda dessas famílias que vivem em média com R$
896, menos, portanto, que um salário mínimo mensal. Outra pesquisa da
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) indicou que o pagamento do
auxílio em R$ 600 atenuou os efeitos da crise econômica. Todos sabem que
dinheiro na mão das famílias de baixa renda é dinheiro gasto na farmácia, no
supermercado, no setor de serviços, na compra de roupas e utensílios domésticos
que movimentam o comércio e a indústria fazendo girar a roda da economia e do
emprego.
Nesse sentido nos posicionamos pela supressão do item V, do § 3º,
do art. 1º, da MPV 1000, de 2 de setembro de 2020, para corrigir uma injustiça
contra quem em 2019 tinha emprego, mas com o advento da pandemia perdeu
seu posto de trabalho e sua renda. Para tanto, solicito o apoio do nobre Relator e
dos nobres pares para sua aprovação.
Sala da Comissão, em 3 de setembro de 2020.

JESUS SÉRGIO
Deputado Federal – PDT/AC
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MPV 1000, de 2020
Emenda nº
MEDIDA PROVISÓRIA N.º 1000, DE 2 DE SETEMBRO DE 2020

“Institui o auxílio emergencial residual para
enfrentamento da emergência de saúde pública
de importância internacional decorrente do
coronavírus (covid-19) responsável pelo surto de
2019, a que se refere a Lei nº 13.979, de 6 de
fevereiro de 2020.”

EMENDA MODIFICATIVA
(Do Sr. deputado Jesus Sérgio)

Altera o Inciso IX, do § 3º, do art. 1º, da MPV 1000, de 2 de
setembro de 2020, que passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 1º .............................................................
.............................................................
§ 3º ......................................................
IX - esteja preso em regime fechado, ressalvado se tiver
cônjuge, companheira ou companheiro, filhos, enteados, menor sob guarda
ou pessoa absolutamente incapaz, da qual seja tutor ou curador.
JUSTIFICAÇÃO
O § 3º do artigo 1º, em seu Inciso IX estabelece que o auxílio
emergencial residual não seja devido ao trabalhador que esteja preso em regime
fechado. O dispositivo legal esquece que na maioria dos casos, por trás da
pessoa presa existem esposas, filhos e outros dependentes que necessitam da
proteção financeira daquele que por motivos não pertinentes a esse debate,
precisam ter suas necessidades básicas atendidas.
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Excetuar da proteção social aqueles que dependem financeiramente da
pessoa presa em regime fechado é condená-los junto com o familiar preso, mesmo com
ausência de cometimento de qualquer crime, à pena da exclusão social, da insegurança
alimentar e do bem estar mínimo que o auxílio emergencial residual é capaz de garantir.
É necessário que as políticas sociais do Estado brasileiro alcancem
essas famílias. E mesmo o auxílio emergencial residual tendo um caráter
provisório de socorro nesse período de enfrentamento à COVID-19 e seus
reflexos na economia, no emprego e na renda, acolha aqueles que dependem
financeiramente de um dos membros do núcleo familiar que por ventura estiver
preso em regime fechado.
Nesse sentido, solicitamos o apoio do nobre Relator e dos nobres
pares para a aprovação da presente Emenda.
Sala da Comissão, em 3 de setembro de 2020.

JESUS SÉRGIO
Deputado Federal – PDT/AC

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 43CC762100388024.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.089483/2020-15

662

Quinta-feira

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

10 Setembro 2020

MPV 1000
00050

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do deputado Jesus Sérgio

Tel. (61) 3215-5941 e 3215-3941
E-mail: dep.jesussergio@camara.leg.br

MPV 1000, de 2020
Emenda nº

MEDIDA PROVISÓRIA N.º 1000, DE 2 DE SETEMBRO DE 2020

“Institui o auxílio emergencial residual para
enfrentamento da emergência de saúde pública
de importância internacional decorrente do
coronavírus (covid-19) responsável pelo surto de
2019, a que se refere a Lei nº 13.979, de 6 de
fevereiro de 2020.”

EMENDA MODIFICATIVA
(Do Sr. deputado Jesus Sérgio)

Altera o caput do art. 1º da MPV 1000, de 2 de setembro de 2020,
que passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 1º Fica instituído, até 31 de dezembro de 2020, o auxílio
emergencial residual a ser pago em até quatro parcelas mensais no valor de R$
600,00 (seiscentos reais) ao trabalhador beneficiário do auxílio emergencial de
que trata o art. 2º da Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020, a contar da data de
publicação desta Medida Provisória.
JUSTIFICAÇÃO
O auxílio emergencial no valor de R$ 600 reais vem cumprindo um papel
fundamental como medida excepcional de proteção social às famílias de baixa renda e
aqueles que perderam o emprego durante o período de enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus (Covid-19).
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Uma pesquisa do IBGE divulgada em agosto mostra que o benefício
impediu uma queda maior da renda dessas famílias que vivem em média com R$
896, menos, portanto, que um salário mínimo mensal. Outra pesquisa da
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) indicou que o pagamento do
auxílio em R$ 600 atenuou os efeitos da crise econômica. Todos sabem que
dinheiro na mão das famílias de baixa renda é dinheiro gasto na farmácia, no
supermercado, no setor de serviços, na compra de roupas e utensílios domésticos
que movimentam o comércio e a indústria fazendo girar a roda da economia e do
emprego.
Nesse sentido concordamos que a edição da MPV 1000 de 2 de
setembro de 2020 foi correta na manutenção do Auxílio Emergencial até
dezembro de 2020, mas propomos pela presente Emenda a manutenção do valor
mensal de R$ 600,00 (seiscentos reais) por beneficiário, sendo ainda devido um
Auxílio de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) para a mãe chefe de família.
Nesse sentido, solicitamos o apoio do nobre Relator e dos nobres
pares para sua aprovação.
Sala da Comissão, em 3 de setembro de 2020.

JESUS SÉRGIO
Deputado Federal – PDT/AC
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.000, DE 2 DE SETEMBRO DE 2020

Institui o auxílio emergencial residual para
enfrentamento da emergência de saúde
pública
de
importância
internacional
decorrente
do
coronavírus
(covid-19)
responsável pelo surto de 2019, a que se
refere a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de
2020.

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se ao § 2º do art. 4º a seguinte redação:
“§ 2º A regra do caput não será aplicada na hipótese de um dos membros
da família beneficiária do Programa Bolsa Família ainda receber parcela do
auxílio emergencial de que trata o art. 2º da Lei nº 13.982, de 2020, hipótese
em que os benefícios do Programa Bolsa Família permanecerão suspensos e
o valor do auxílio emergencial residual será de R$ 600,00 (seiscentos reais)
para o titular que lhe fizer jus ou de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) para a
mulher provedora de família monoparental.”

JUSTIFICAÇÃO
A Lei 13.982, de 2020, criou o auxilio-emergencial no valor de R$
600,00, e, no caso de mulher provedora de família monoparental, R$ 1.200.00.
A MPV 1000, ao prorrogar o benefício até dezembro de 2020, reduz
seu valor pela metade. Em outra emenda de nossa autoria propomos manter
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o valor original, pois se trata de preservar a renda das famíliias na calamidade
pública Covid-19.
Assim, da mesma forma, é necessário manter esses valores para fins
de cálculo do valor residual aos beneficiários do Bolsa Família, ou seja,
assegurando o valor total de R$ 600 ou R$ 1200, conforme o caso, sem prejuizo
de qualquer espécie.
É uma questão de justiça e de necessidade, pois se está tratando dos
mais necessitados, da camada mais excluída da sociedade, e que mais
dificuldades tem de superar essa situação.

Sala das Sessões,

SENADOR PAULO PAIM
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.000, DE 2 DE SETEMBRO DE 2020

Institui o auxílio emergencial residual para
enfrentamento da emergência de saúde
pública
de
importância
internacional
decorrente
do
coronavírus
(covid-19)
responsável pelo surto de 2019, a que se
refere a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de
2020.

EMENDA ADITIVA

Inclua-se o seguinte artigo:
“Art. ... Aplica-se a prorrogação do pagamento do auxilio emergencial de
que trata esta Lei ao auxílio de que trata a Lei nº 14.017, de 29 de junho de
2020.”

JUSTIFICAÇÃO
A Lei 13.982, de 2020, criou o auxilio-emergencial, inicialmente
previsto para ser pago por 3 meses, sem delimitar data para que fosse
requerido. O Decreto 10.316, de 7 de abril de 2020, regulamentou essa Lei,
também sem delimitar prazo para requerimento, prevendo a concessão
imediata para aqueles inscritos no CadÚnico, e, aos demais, desde que
comprovadas as condições de elegibilidade. A MPV 1000 prorroga esse
benefício até 31.12.2020.
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Ocorre que a Lei 14.017, de 29 de junho de 2020, criou a renda
emergencial, no mesmo valor, a ser pago em 3 parcelas sucessivas aos trabalhadores
e trabalhadoras da cultura.
Assim, esse benefício será pago apenas por 3 meses, o que será
insuficiene para assegurar a sustentabilidade desses trabalhadores, dado que as
condições que levaram ao fechamento de espaços culturais continuarão presentes,
em grande parte dos casos, até o final do ano.
Dessa maneira, para que não haja solução de continuidade e necessidade
de nova lei para tratar do tema, deve ser desde logo assegurada a continuidade da
renda emergencial criada pela Lei Aldir Blanc, que tem o mesmo fim do auxilio emergencial de que trata a MPV 1000.

Sala das Sessões,

SENADOR PAULO PAIM
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.000, DE 2 DE SETEMBRO DE 2020

Institui o auxílio emergencial residual para
enfrentamento da emergência de saúde
pública
de
importância
internacional
decorrente
do
coronavírus
(covid-19)
responsável pelo surto de 2019, a que se
refere a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de
2020.

EMENDA ADITIVA

Inclua-se o seguinte artigo:
“Art. ... Fica assegurado o direito ao pagamento do auxílio
emergencial previsto no art. 2º da Lei nº 13.982, de 2020, com efeitos a
contar de 1º de julho de 2020, aos trabalhadores que cumpram os
requisitos de que trata esta Lei, e que tenham requerido ou venham a
requerer o benefício após 2 de julho de 2020.”

JUSTIFICAÇÃO
A Lei 13.982, de 2020, criou o auxilio-emergencial, inicialmente
previsto para ser pago por 3 meses, sem delimitar data para que fosse
requerido. O Decreto 10.316, de 7 de abril de 2020, regulamentou essa Lei,
também sem delimitar prazo para requerimento, prevendo a concessão
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imediata para aqueles inscritos no CadÚnico, e, aos demais, desde que
comprovadas as condições de elegibilidade.
Ocorre que ao prorrogar por mais dois meses (julho e agosto) o
auxilio-emergencial, o Decreto 10.412, de 30 de junho de 2020, introduziu o art.
9º-A, onde definiu que a prorrogação pelo período complementar de dois meses
seria devida apenas àqueles que houvessem requerido o auxílio até 2 de julho
de 2020, desde que o requerente fosse considerado elegível.
Trata-se de um absurdo: somente quem até determinada data o
requereu, fará jus à prorrogação de prazo até dezembro de 2020. Quem, por
qualquer razão – inclusive por não necessitar do benefício, dadas as condições
de elegibilidade, como a maioridade, estar na época empregado, ou estar em
gozo de benefício previdenciário – não requereu, mas que, agora, faria jus ao
benefício, não poderá requerer.
É uma solução discriminatória e injusta que fere a lógica do próprio
auxílio-emergencial, que é o de garantir condição mínima de renda em face da
calamidade Covid-19 e seus impactos econômicos.
A presente emenda, portanto, visa afastar essa restrição, e assegurar
o direito ao trabalhador que dele necessite, que tenha requerido mas seu
requerimento tenha sido inadmitido em face do prazo, ou que possa vir a
requerer, com efeitos desde julho de 2020, ou seja, equiparando-se a todos os
que tenham requerido o direito sob o amparo da Lei 13.982/2020.

Sala das Sessões,

SENADOR PAULO PAIM
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.000, DE 2 DE SETEMBRO DE 2020

Institui o auxílio emergencial residual para
enfrentamento da emergência de saúde
pública
de
importância
internacional
decorrente
do
coronavírus
(covid-19)
responsável pelo surto de 2019, a que se
refere a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de
2020.

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se ao art. 9º a seguinte redação:
“Art. 9º Os recursos não sacados das poupanças sociais digitais abertas
e não movimentados no prazo de doze meses, nos casos defindios em
regulamento retornarão para a conta única do Tesouro Nacional.”

JUSTIFICAÇÃO
A Lei 13.982, de 2020, criou o auxilio-emergencial no valor de R$
600,00, e previu o seu pagamento por meio de conta depósito ou poupança de
titularidade do trabalhador; ou por meio de conta poupança social digital, aberta
automaticamente pela instituição financeira pública federal responsável, de
titularidade do trabalhador.
Não previu, todavia, nenhuma possibilidade de devolução de valores
no caso de não haver saque desses valores, no caso de não haver saque ou
movimentação.
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A MPV 1000 inova ao prever que os recursos das poupanças sociais
digitais abertas e não movimentadas em prazo definido em regulamento
retornarão para a conta única do Tesouro.
A solução traz dois problemas: um, o da quebra de isonomia, já que
valores depositados em contas correntes ou de poupança normais não serão
atingidos; outro, que é o de afronta ao direito de propriedade e ao direigo
adquirido, já que o valor depositado passa a ser propriedade de quem o
recebeu, e não mais do Estado.
Imaginando-se, porém, hipótese de que o saque não tenha ocorrido
por razão de falecimento, sem haver herdeiros, caberia o retorno do valor
depositado ao Tesouro. Nos demais casos, o valor depositado pertence ao seu
beneficiário, e a lei não poderia dispor de forma distinta.
Nos casos em que seja admissível essa restituição, o ideal seria que
a lei as estabelecesse de forma precisa, mas, à míngua de elementos para essa
discussão, sugerimos que o regulamento estabeleça os casos em que poderá
ocorrer, os quais, por óbvio, haverão de respeitar o direito individual assegurado
pela Constituição.
Mas, mesmo se admitida a possibilidade de estorno, a própria lei deve
fixar o prazo, que propomos seja de 12 meses, para que essa condiç ão se
opere.
Sala das Sessões,

SENADOR PAULO PAIM
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

APRESENTAÇÃO DE EMENDA
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.000, DE 2 DE SETEMBRO DE 2020.
Autor: Poder Executivo
1. ____ Supressiva

2.____ Substitutiva 3. _X_Modificativa

4. ___Aditiva

Institui o auxílio emergencial residual
para enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância internacional
decorrente do coronavírus (covid-19)
responsável pelo surto de 2019, a que se
refere a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de
2020.

EMENDA ADITIVA
O art. 1º da Medida Provisória nº 1.000, de 2 de setembro março de
2020, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º Fica instituído, até 31 de dezembro de 2020, o auxílio
emergencial residual a ser pago em até quatro parcelas mensais no
valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) aos beneficiários do auxílio
emergencial de que trata o art. 2º da Lei nº 13.982, de 2 de abril de
2020, a contar da data de publicação desta Medida Provisória.” (NR)

JUSTIFICATIVA
A pandemia do Coronavírus, além de todas as suas graves
consequências na saúde pública, trouxe efeitos extremamente perversos para a
economia, o mercado de trabalho brasileiro e para a sociedade.
Para minimizar tais efeitos nas camadas mais pobres e vulneráveis da
população o Congresso Nacional instituiu, por meio da Lei nº 13.982, de 2020, o auxílio
emergencial, que trata de um benefício financeiro concedido de forma emergencial
aos brasileiros de baixa renda.
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

O Governo propôs inicialmente o pagamento de R$ 200,00
(duzentos reais) por apenas três meses. Eu e outros parlamentares defendemos
que o valor e o prazo propostos eram insuficientes. Assim, graças a um movimento
político suprapartidário conseguiu-se com a anuência do Executivo, alterar o valor
do benefício para R$ 600,00 (seiscentos reais).
Desta forma, o benefício assegurou não só as famílias como a
economia, sendo que, na forma como foi aprovado pelo Parlamento contribuiu para
a manutenção da ordem e para reduzir a desigualdade social que se aprofundou
ainda mais no período pandêmico. Os economistas atribuem ao auxílio emergencial
de R$600,00 (seiscentos reais) um efeito positivo que permitirá reduzir em até dois
pontos percentuais a queda do PIB em 2020.
Contudo, o Poder Executivo apresenta neste momento, uma
proposta equivocada e que tende a trazer consequências desastrosas, com a
alteração do programa para reduzir pela metade o valor do benefício. O país ainda
não saiu da pandemia e a economia vai demorar a se recuperar ao nível anterior e a
situação social criada pela crise de saúde pública exigirá mais intervenções do
Estado.
Por isso entendo que é absolutamente fundamental e urgente a
manutenção do valor do benefício em R$ 600,00 (seiscentos reais) até o final de
2020.
Sala das Sessões, em

de setembro de 2020

Deputado ANDRÉ JANONES
AVANTE/MG
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COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1000, DE 2020

MEDIDA PROVISÓRIA Nº1000, DE 2020
INSTITUI O AUXÍLIO EMERGENCIAL
RESIDUAL PARA ENFRENTAMENTO DA
EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE
IMPORTÂNCIA
INTERNACIONAL
DECORRENTE
DO
CORONAVÍRUS
(COVID-19)
RESPONSÁVEL
PELO
SURTO DE 2019, A QUE SE REFERE
A LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE
2020.

EMENDA Nº

O art. 2º da Medida Provisória nº 1000, de 2020, passa
a vigorar com a seguinte redação:
“Art.2º.........................................................................
.....................................................................................
§ 5º Quando se tratar de mulher vítima de violência
doméstica, que esteja sob o monitoramento de
medidas protetivas de urgência, será concedida
exclusivamente à mulher, duas cotas do auxílio
emergencial, desde que apresente requerimento
contendo pelo menos um dos seguintes comprovantes:
I – decisão judicial;
II – conclusão do inquérito policial.

JUSTIFICAÇÃO
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A Lei nº 13.982, de 2020, sancionada em 2 de abril de
2020, criou o auxílio emergencial. Trata-se de um benefício destinado
a trabalhadores informais e contribuintes individuais ou facultativos,
isto é, o grupo de pessoas consideradas mais humildes. Foi, portanto,
uma medida de proteção social adotada pelo Governo Federal para
diminuir os impactos sociais e econômicos ocasionados pela
pandemia do Coronavírus – COVID-19. Por meio dele diversas
famílias receberam a renda mínima de R$ 600,00 (seiscentos) reais,
durante a situação de vulnerabilidade socioeconômica.
É importante que as mulheres vítimas de violência
doméstica em estado de grave risco de vida, sejam asseguradas com
o direito de receber as duas cotas do auxílio emergencial, ainda mais
nesse momento tão difícil da pandemia do Coronavírus, do
distanciamento social, do aumento das tensões em casa e do
confinamento das mulheres.
Diante do exposto, solicitamos o apoio dos nobres
pares para a aprovação desta importante Emenda.
Sala da Comissão, em

de

de 2020.

Deputada REJANE DIAS
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COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1000, DE 2020

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1000, DE 2020
INSTITUI O AUXÍLIO EMERGENCIAL
RESIDUAL PARA ENFRENTAMENTO DA
EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE
IMPORTÂNCIA
INTERNACIONAL
DECORRENTE
DO CORONAVÍRUS
(COVID-19)
RESPONSÁVEL
PELO
SURTO DE 2019, A QUE SE REFERE
A LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE
2020.

EMENDA Nº

O art. 1º da Medida Provisória em referência, passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. Art. 1º Fica instituído, até 31 de dezembro de 2020,
o auxílio emergencial residual a ser pago em até quatro
parcelas mensais no valor de R$ 600,00 (seiscentos
reais) ao trabalhador beneficiário do auxílio
emergencial de que trata o art. 2º da Lei nº 13.982, de
2 de abril de 2020, a contar da data de publicação desta
Medida Provisória.

JUSTIFICAÇÃO

A Lei nº 13.982, de 2020, sancionada em 2 de abril de
2020, criou o auxilio emergencial. Trata-se de um benefício destinado
a trabalhadores informais e contribuintes individuais ou facultativos,
isto é o grupo de pessoas consideradas mais humildes. Foi, portanto,
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uma medida de proteção social adotada pelo Governo Federal para
diminuir os impactos sociais e econômicos ocasionados pela
pandemia do Coronavírus – COVID-19. Por meio dele diversas
famílias receberam a renda mínima de R$ 600,00 (seiscentos) reais,
durante a situação de vulnerabilidade socioeconômica.
O isolamento social preventivo e obrigatório foi
decretado há mais de 5 (cinco) meses. O Decreto Legislativo nº 6, de
2020 reconheceu a ocorrência do Estado de calamidade pública.
Diante

dessa

medida

cada

ente

federativo,

decretou

o

reconhecimento do estado de calamidade pública, decorrente da
pandemia, com a suspensão de diversas atividades: bares,
restaurantes, hotéis, salões de beleza, trabalhadores informais,
vendedores ambulantes, eventos culturais entre outros.
A presente emenda visa manter o valor do auxílio
emergencial em R$600, 00 (seiscentos) reais. Diante do exposto,
solicitamos o apoio dos nobres pares para a aprovação desta
importante Emenda.

Sala da Comissão, em

de

de 2020.

Deputada REJANE DIAS
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COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1000, DE 2020

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1000, DE 2020
INSTITUI O AUXÍLIO EMERGENCIAL
RESIDUAL PARA ENFRENTAMENTO DA
EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE
IMPORTÂNCIA
INTERNACIONAL
DECORRENTE
DO CORONAVÍRUS
(COVID-19)
RESPONSÁVEL
PELO
SURTO DE 2019, A QUE SE REFERE
A LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE
2020.

EMENDA Nº

O art. 1º da Medida Provisória em referência, passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. Art. 1º Fica instituído, até 31 de dezembro de 2020,
o auxílio emergencial residual a ser pago em até quatro
parcelas mensais no valor de R$ 600,00 (seiscentos
reais) ao trabalhador beneficiário do auxílio
emergencial de que trata o art. 2º da Lei nº 13.982, de
2 de abril de 2020, a contar da data de publicação desta
Medida Provisória.

JUSTIFICAÇÃO

A Lei nº 13.982, de 2020, sancionada em 2 de abril de
2020, criou o auxílio emergencial. Trata-se de um benefício destinado
a trabalhadores informais e contribuintes individuais ou facultativos,
isto é o grupo de pessoas consideradas mais humildes. Foi, portanto,
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uma medida de proteção social adotada pelo Governo Federal para
diminuir os impactos sociais e econômicos ocasionados pela
pandemia do Coronavírus – COVID-19. Por meio dele diversas
famílias receberam a renda mínima de R$ 600,00 (seiscentos) reais,
durante a situação de vulnerabilidade socioeconômica.
O isolamento social preventivo e obrigatório foi
decretado há mais de 5 (cinco) meses. O Decreto Legislativo nº 6, de
2020 reconheceu a ocorrência do Estado de calamidade pública.
Diante

dessa

medida

cada

ente

federativo,

decretou

o

reconhecimento do estado de calamidade pública, decorrente da
pandemia, com a suspensão de diversas atividades: bares,
restaurantes, hotéis, salões de beleza, trabalhadores informais,
vendedores ambulantes, eventos culturais entre outros.
A presente emenda visa manter o valor do auxílio
emergencial em R$600, 00 (seiscentos) reais. Diante do exposto,
solicitamos o apoio dos nobres pares para a aprovação desta
importante Emenda.

Sala da Comissão, em

de

de 2020.

Deputada REJANE DIAS
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COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1000, DE 2020

MEDIDA PROVISÓRIA Nº1000, DE 2020
INSTITUI O AUXÍLIO EMERGENCIAL
RESIDUAL PARA ENFRENTAMENTO DA
EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE
IMPORTÂNCIA
INTERNACIONAL
DECORRENTE
DO
CORONAVÍRUS
(COVID-19)
RESPONSÁVEL
PELO
SURTO DE 2019, A QUE SE REFERE
A LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE
2020.

EMENDA Nº

O art. 2º da Medida Provisória nº 1000, de 2020, passa
a vigorar com a seguinte redação:
“Art.2º.........................................................................
.....................................................................................
§ 5º Quando se tratar de mulher vítima de violência
doméstica, que esteja sob o monitoramento de
medidas protetivas de urgência, será concedida
exclusivamente à mulher, duas cotas do auxílio
emergencial, desde que apresente requerimento
contendo pelo menos um dos seguintes comprovantes:
I – decisão judicial;
II – conclusão do inquérito policial.

JUSTIFICAÇÃO
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A Lei nº 13.982, de 2020, sancionada em 2 de abril de
2020, criou o auxílio emergencial. Trata-se de um benefício destinado
a trabalhadores informais e contribuintes individuais ou facultativos,
isto é, o grupo de pessoas consideradas mais humildes. Foi, portanto,
uma medida de proteção social adotada pelo Governo Federal para
diminuir os impactos sociais e econômicos ocasionados pela
pandemia do Coronavírus – COVID-19. Por meio dele diversas
famílias receberam a renda mínima de R$ 600,00 (seiscentos) reais,
durante a situação de vulnerabilidade socioeconômica.
É importante que as mulheres vítimas de violência
doméstica em estado de grave risco de vida, sejam asseguradas com
o direito de receber as duas cotas do auxílio emergencial, ainda mais
nesse momento tão difícil da pandemia do Coronavírus, do
distanciamento social, do aumento das tensões em casa e do
confinamento das mulheres.
Diante do exposto, solicitamos o apoio dos nobres
pares para a aprovação desta importante Emenda.
Sala da Comissão, em

de

de 2020.

Deputada REJANE DIAS
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1000/2020
Institui o auxílio emergencial residual para
enfrentamento de emergência de saúde pública
de importância internacional decorrente do
coronavírus (covid-19) responsável pelo surto
de 2019, a que se refere a lei n° 13.979, de 6
de fevereiro de 2020

EMENDA MODIFICATIVA
(Do Sr. Renildo Calheiros)

Dê-se ao §2 do art.2° da Medida Provisória n° 1.000, de 2 de setembro de
2020, a seguinte redação:
“Art. 2°
....….........….…..........................
.................................................
&2° A mulher provedora de família monoparental fará jus a duas cotas do
auxílio emergencial residual, no valor total de 1.200,00(mil e duzentos reais),
mesmo que tenha outro trabalhador elegível na família.

JUSTIFICAÇÃO
Nota

técnica

de

economistas

da

Universidade

Federal

de

Minas

Gerais(UFMG) mostra que o auxílio emergencial, se pago as mesmas
pessoas, no valor de 600,00 (seiscentos reais), até o mês de dezembro, pode
mitigar os impactos da crise trazida pela Covid-19 à economia brasileira. “ O
custo da política é três vezes maior, mas os benefícios tem a ser cinco vezes
maiores em termos do PIB e arrecadação do governo.

As famílias usam

esses recursos para pagar aluguel, comprar comida, pagar contas. O auxílio

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 43CC762100388024.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.089483/2020-15

10 Setembro 2020

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

pode ajudar a mitigar os impactos

Quinta-feira

683

da crise”, afirma a economista Débora

Freire.

Sala das Sessões, em 03 de setembro de 2020

Deputado Renildo Calheiros
PCdoB - PE

Medida Provisória n° 1.000, de 2 de setembro de 2020
Institui o auxílio emergencial residual para enfrentamento de emergência de
saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (covid19) responsável pelo surto de 2019, a que se refere a lei n° 13.979, de 6 de
fevereiro de 2020.
Emenda Modificativa n°
(Do Sr. Renildo Calheiros)
Justificação
Nota técnica de economistas da Universidade Federal de Minas
Gerais(UFMG) mostra que o auxílio emergencial, se pago as mesmas
pessoas, no valor de 600,00 (seiscentos reais), até o mês de dezembro, pode
mitigar os impactos da crise trazida pela Covid-19 à economia brasileira. “ O
custo da política é três vezes maior, mas os benefícios tem a ser cinco vezes
maiores em termos do PIB e arrecadação do governo. As famílias usam
esses recursos para pagar aluguel, comprar comida, pagar contas. O auxílio
pode ajudar a mitigar os impactos da crise”, afirma a economista Débora
Freire.
Diante de tal situação a mulher provedora de família monoparental fará jus a
duas cotas do auxílio para tal , mesmo que haja outro trabalhador elegível na
família.
Sala das Sessões, em 03 de setembro de 2020
Deputado Renildo Calheiros
PCdoB/PE
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1000/2020
Institui o auxílio emergencial residual para
enfrentamento de emergência de saúde pública
de importância internacional decorrente do
coronavírus (covid-19) responsável pelo surto
de 2019, a que se refere a lei n° 13.979, de 6
de fevereiro de 2020

EMENDA MODIFICATIVA
(Do Sr. Renildo Calheiros)

Dê-se ao art.1° da Medida Provisória n° 1.000,
de 2 de setembro de 2020, a seguinte redação:
“Art. 1° Fica instituído, até 31 de setembro de 2020, o
auxílio emergencial residual a ser pago em até quatro
parcelas mensais no valor de 600,00 (seiscentos
reais) ao trabalhador beneficiário do auxílio
emergencial de que trata o art.2° da Lei 13.982, de 2
de abril de 2020, a contar da data de publicação
desta Medida Provisória.
....….........….…..........................
.................................................” NR

JUSTIFICAÇÃO
Nota

técnica

de

economistas

da

Universidade

Federal

de

Minas

Gerais(UFMG) mostra que o auxílio emergencial, se pago as mesmas
pessoas, no valor de 600,00 (seiscentos reais), até o mês de dezembro, pode
mitigar os impactos da crise trazida pela Covid-19 à economia brasileira. “ O
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custo da política é três vezes maior, mas os benefícios tem a ser cinco vezes
maiores em termos do PIB e arrecadação do governo.

As famílias usam

esses recursos para pagar aluguel, comprar comida, pagar contas. O auxílio
pode ajudar a mitigar os impactos

da crise”, afirma a economista Débora

Freire.

Sala das Sessões, em 03 de setembro de 2020

Deputado Renildo Calheiros
PCdoB - PE
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CÂMARA DOS DEPUTADOS - 56º LEGISLATURA
MPV 1000
DEPUTADO FEDERAL RICARDO SILVA 00062

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1000, DE 2 DE SETEMBRO DE 2020.
Institui o auxílio emergencial residual para
enfrentamento da emergência de saúde pública
de importância internacional decorrente do
coronavírus (covid-19) responsável pelo surto
de 2019, a que se refere a Lei nº 13.979, de 6 de
fevereiro de 2020.

EMENDA MODIFICATIVA N.º ____ , DE 2020.
Fixa o valor do auxílio emergencial residual em
R$ 600,00.
O caput do artigo 1º da Medida Provisória n.º 1000, de 2 de setembro de 2020, passa
a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º Fica instituído, até 31 de dezembro de 2020, o auxílio emergencial residual a
ser pago em até quatro parcelas mensais no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) ao
trabalhador beneficiário do auxílio emergencial de que trata o art. 2º da Lei nº 13.982,
de 2 de abril de 2020, a contar da data de publicação desta Medida Provisória. (NR)
.........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................”

JUSTIFICAÇÃO
O salutar auxílio emergencial, aprovado pela Câmara dos Deputados e instituído pela
Lei nº 13.982/2020, tem sido a principal política pública para o abrandamento dos efeitos sociais
e econômicos nocivos oriundos da pandemia causada pelo novo coronavírus.
O auxílio contempla diretamente cerca de 66 milhões de brasileiros e, indiretame nte,
projeta seus efeitos sobre quase metade da população do País, amparando aproximadamente 97%
da renda de camadas mais pobres da população.
Além da finalidade de suprir imediatamente as necessidades básicas da parte mais
vulnerável da população, o auxílio abrandou a queda de 9,7% do PIB brasileiro no segundo
Pág: 1 de 2
Câmara dos Deputados
Praça dos Três Poderes, Anexo IV – Gabinete 904
Brasília / DF – Cep. 70.160-900 – E-mail: dep.ricardosilva@camara.leg.br
Fones: (61) 3215-5904

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 43CC762100388024.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.089483/2020-15

10 Setembro 2020

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

Quinta-feira

687

CÂMARA DOS DEPUTADOS - 56º LEGISLATURA
DEPUTADO FEDERAL RICARDO SILVA

trimestre ao recompor parte da renda dos cidadãos e ao estimular a manutenção do consumo de
inúmeros gêneros essenciais1 .
O êxito do auxílio emergencial deve-se, dentre outros fatores, ao valor de R$ 600,00
que foi destinado a cada um dos beneficiários do programa 2 , sendo certo que uma redução do seu
valor pela metade, sem o transcurso do devido tempo necessário à recuperação financeira dos
beneficiários, constituirá um grande retrocesso deste programa e aniquilará os seus efeitos
econômicos, seja individualmente para os cidadãos, seja para o reaquecimento da economia do
país.
Por fim, é importante destacar que, em relação ao custo fiscal do auxílio emergenc ia l,
haverá um relevante retorno de recursos ao erário a partir da tributação que incidirá sobre o
consumo, fato este que mitigará os impactos orçamentários do programa3 .
Ante o exposto, pede-se o apoio dos nobres Pares para a aprovação da presente
emenda, que pretende manter o valor já deliberado por esta Casa Legislativa para o auxílio
emergencial, conferindo plena efetividade ao salutar programa que ampara milhões de brasileiros.
Sala da Comissão, 4 de setembro de 2020.
_______________________________________
Deputado RICARDO SILVA

1

https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/09/01/auxilio-emergencial-segurou-queda-ainda-maior-do-pib-no-2o trimestre.ghtml
2 É importante recordar que, durante a discussão da matéria na Câmara d os Deputados, o governo, através do seu
ministro da economia, Sr. Paulo Guedes, propôs a fixação do valor do benefício em R$ 200,00, a ser pago
mensalmente, durante três meses. Entretanto, os parlamentares sensíveis a dura realidade do povo brasileiro fren te a
essa pandemia de saúde se mantiveram firmes e aprovaram o auxílio emergencial no valor de R$ 600,00.
3

https://www.institutomillenium.org.br/auxilio-emergencial-deve-evitar-queda-maior-do-pib-co m-estimulo -a consumo-das-familias/
Pág: 2 de 2
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MPV 1000

CÂMARA DOS DEPUTADOS 00063
DEPUTADA F ERNANDA MELCHIONNA
PSOL/RS

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.000, DE 2020
Institui o auxílio emergencial residual para
enfrentamento da emergência de saúde
pública
de
importância
internacional
decorrente do
coronavírus (covid-19)
responsável pelo surto de 2019, a que se refere
a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.
EMENDA N° __________
Dê-se ao art. 1º da Medida Provisória nº 1000, de 2020, a redação abaixo, e, por
conexão de mérito, seja suprimido o §2º desse art. 1º:
Art. 1º. É prorrogado durante todo período de enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional da Covid 19, definida pela Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, o auxílio
emergencial de que trata o art. 2º da Lei nº 13.982, de 2 de abril de
2020, a ser pago mensal e ininterruptamente no valor de R$ 600,00, a
contar da data de publicação desta Medida Provisória.

JUSTIFICATIVA
O objetivo desta emenda é garantir aos brasileiros que hoje recebem o auxílio
emergencial a renda de R$ 600,00 durante todo o período que perdurar a pandemia do
Coronavírus, ou seja, que de fato a MP 1000, de 2020, seja prorrogação integral do atual
benefício assistencial de enfrentamento, pela renda, à Covid-19.
Para tanto, a presente Emenda determina que o auxílio emergencial seja pago mensal e
ininterruptamente no valor de R$ 600,00, a contar da data de publicação da Medida
Provisória, que terá validade durante todo período de enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional da Covid-19.
Por estas razões, solicitamos apoio do relator e Pares para aprovação desta Emenda.
Sala das Comissões, em 04 de setembro de 2020.

_____________________________________________________
FERNANDA MELCHIONNA
PSOL/RS
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MPV 1000

CÂMARA DOS DEPUTADOS 00064
DEPUTADA F ERNANDA MELCHIONNA
PSOL/RS

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.000, DE 2020
Institui o auxílio emergencial residual para
enfrentamento da emergência de saúde
pública
de
importância
internacional
decorrente do
coronavírus (covid-19)
responsável pelo surto de 2019, a que se refere
a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.
EMENDA N° __________
Suprima-se do §2º do art. 1º da Medida Provisória nº 1000, de 2020, o seguinte trecho
“ independentemente do número de parcelas recebidas”.

JUSTIFICATIVA
O objetivo desta emenda é garantir o recebimento das 4 parcelas do auxílio
emergencial residual criado pela MP 1000, de 2020, ou seja, que de fato a MP 1000, assegure
a prorrogação integral do atual benefício assistencial de enfrentamento, pela renda, à Covid19.
A MP em tela expõe a possibilidade de uma parcela dos beneficiários não receberem
todas as novas parcelas de R$ 300,00. Explica-se: o auxílio emergencial residual será devido
até 31 de dezembro de 2020, independentemente do número de parcelas recebidas, o que
possibilita que o cidadão/beneficiário não receba todas as novas 4 cotas a que tem direito.
Logo, esta Emenda propõe alteração neste ponto, com o fito de que seja garantido o
recebimento do direito assistencial, inclusive porque isso garante a renda em momento de
enorme restrição econômica (renda reduzida pela metade de R$ 600 para R$ 300).
Por estas razões, solicitamos apoio do relator e Pares para aprovação desta Emenda.
Sala das Comissões, em 04 de setembro de 2020.

_____________________________________________________
FERNANDA MELCHIONNA
PSOL/RS
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CÂMARA DOS DEPUTADOS 00065
DEPUTADA F ERNANDA MELCHIONNA
PSOL/RS

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.000, DE 2020
Institui o auxílio emergencial residual para
enfrentamento da emergência de saúde
pública
de
importância
internacional
decorrente do
coronavírus (covid-19)
responsável pelo surto de 2019, a que se refere
a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.
EMENDA N° __________
Suprima-se o §5º do art. 1º da Medida Provisória nº 1000, de 2020.

JUSTIFICATIVA
O objetivo desta emenda é suprimir a regra que, sem a devida garantia de que o
governo oferece serviços eficientes, exige que o CPF (cadastro pessoa física) do titular do
direito esteja regularizado.
São públicos e notórios as filas existentes tanto nas agências bancárias como da
Receita Federal visando a regularização do CPF para gozo do benefício assistencial. Tal
situação provocou (e ainda provoca) tumultos sociais e acelerou a contaminação e aumento da
doença de Covid-19.
A presente proposta, acompanhada da emenda que determina que as regras atuais do
auxílio mergencial sejam aplicadas e permaneçam para o caso do auxílio emergencial residual,
demonstram a dispensa do §4º do art. 1º da MP, pois a intenção do governo é apenas que esse
dispositivo sirva para obstaculizar acesso ao benefício.
Vale lembrar que o assunto ventilado no dispositivo, que ora buscamos suprimir, é
matéria de norma infralegal e assim deve continuar, porque a bem da verdade o governo busca
tão somente regularizar os abusos administrativos cometidos (excluindo brasileiros do direito
à fonte de renda insculpido no benefício).
Por estas razões, solicitamos apoio do relator e Pares para aprovação desta Emenda.
Sala das Comissões, em 04 de setembro de 2020.

_____________________________________________________
FERNANDA MELCHIONNA
PSOL/RS
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MPV 1000

CÂMARA DOS DEPUTADOS 00066
DEPUTADA F ERNANDA MELCHIONNA
PSOL/RS

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.000, DE 2020
Institui o auxílio emergencial residual para
enfrentamento da emergência de saúde
pública
de
importância
internacional
decorrente do
coronavírus (covid-19)
responsável pelo surto de 2019, a que se refere
a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.
EMENDA N° __________
Dê-se ao §1º do art. 7º da Medida Provisória nº 1000, de 2020, a seguinte redação:

Art. 7º. ………………………………………………….…………..
§1º. Fica vedado à instituição financeira efetuar descontos ou
compensações que impliquem a redução do valor do auxílio
emergencial residual, a pretexto de recompor saldos negativos ou de
saldar dívidas preexistentes do beneficiário, mesmo na hipótese de
autorização prévia do beneficiário, sendo válido o mesmo critério para
qualquer tipo de conta bancária em que houver opção de transferência
pelo beneficiário.

JUSTIFICATIVA
O objetivo desta Emenda é estabelecer que em nenhuma situação há possibilidade de
ser efetuado, pelas instituições financeiras, desconto na conta bancária em que o
beneficiário/trabalhador receba o seu respectivo benefício.
Com efeito, a MP em tela proíbe os bancos de usarem as contas indicadas, ou a
digital, para efetuar descontos que impliquem a redução do valor do benefício, acrescentamos
que tal ocorre mesmo diante da hipótese de autorização prévia do beneficiário; na exata razão
em que consideramos que serão diversos e amplos os mecanismos de pressão e assédio para
que o trabalhador, ao fim e ao cabo, acabe “concordando” em autorizar descontos diretos em
sua conta bancária de recebimento de benefício.
Pode-se fazer um paralelo de contextos entre a presente situação com aquelas
enfrentadas pelos descontos dos consignados, em que foi necessário a regulamentação
visando a preservação dos salários, da renda e da própria manutenção financeira do
trabalhador e redução do nível de endividamento das famílias brasileiras.
Se em tempos normais, o assédio sub-reptício, ininterrupto, sempre nada
esclarecedor e sequer transparente provocam no consumidor estado de ânimo capaz de
prejudicar-lhe o entendimento para tomada de decisão, o que se dirá em tempos de crise
sanitária de covid-19 (coronavírus) com diretos reflexos em gigantesca restrição econômica.
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O resultado será ações impiedosas do mercado sobre toda e qualquer fatia de renda
do trabalhador, ainda que em prejuízo próprio desse trabalhador. A proteção ao hipossuficiente
é imperativo em nosso pacto jurídico, justamente para segurança às boas relações
socioeconômicas de mercado, da economia popular e de saudável relação de consumo.
Por estas razões, solicitamos apoio do relator e Pares para aprovação desta Emenda.
Sala das Comissões, em 04 de setembro de 2020.

_____________________________________________________
FERNANDA MELCHIONNA
PSOL/RS
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MPV 1000

CÂMARA DOS DEPUTADOS 00067
DEPUTADA F ERNANDA MELCHIONNA
PSOL/RS

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.000, DE 2020
Institui o auxílio emergencial residual para
enfrentamento da emergência de saúde
pública
de
importância
internacional
decorrente do
coronavírus (covid-19)
responsável pelo surto de 2019, a que se refere
a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.
EMENDA N° __________
Dê-se ao art. 2º da Medida Provisória 100, de 2020, a seguinte redação:
“Art.
2º. …………...………………………………………………………
§5º. O auxílio emergencial residual será devido ao beneficiário que
preencha os critérios de elegibilidade desde a data do requerimento ou
a partir da data de vigência desta lei quando for possível ao órgão
competente identificar, por meio de busca ativa no Cadastro Único
para Programas Sociais do Governo Federal, o direito ao benefício.
§6º. O primeiro pagamento dos benefícios financeiros deverá ocorrer:
I – em até sete dias contados da data de protocolização do
requerimento por intermédio de aplicativo, site ou qualquer outro
instrumento oficial disponibilizado pelo governo; ou
II – em até cinco dias para os casos em que for possível que o órgão
competente identifique, por meio de busca ativa no Cadastro Único
para Programas Sociais do Governo Federal, o direito ao benefício.
§7º. No caso de o primeiro pagamento do auxílio emergencial residual
ser feito após os prazos previstos no §6º deste artigo, aplicar-se-á, na
sua atualização, multa de 10% do valor do auxílio no primeiro dia de
atraso e atualização diária pela taxa SELIC nos dias subsequentes,
sendo o valor inteiramente convertido para o beneficiário.
§8º. A segunda e a terceira parcela do auxílio emergencial serão pagas,
respectivamente, em até um e dois meses, após o prazo limite para o
primeiro pagamento previsto no §6º e, no caso de atraso, aplicar-se-á,
nas suas atualizações, multa de 10% do valor do auxílio no primeiro
dia de atraso e atualização monetária diária pela taxa SELIC nos dias
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subsequentes, sendo o valor inteiramente convertido para o
beneficiário.
§9º. A autodeclaração poderá ser realizada pelo mesmo equipamento
informático ou telefônico, de forma gratuita, não havendo restrição ao
número de autodeclarações por meio da mesma plataforma digital.
§10. O poder público deve realizar busca ativa e assistir, por todos os
meios necessários, os trabalhadores que enfrentem dificuldade ou
impossibilidade de utilização da plataforma digital para solicitação do
auxílio emergencial de que trata esta Lei.

JUSTIFICATIVA
O objetivo desta Emenda é assegurar agilidade, efetividade e pronto pagamento do
Auxílio Emergencial Residual.
Sabemos que ainda existe um grande problema relativo às filas na porta das agências
da Caixa e Receita Federal para cadastro e processamento do Auxílio Emergencial criado pela
Lei nº 13.982, de 2020. O problema é tão sério que tais a glomerações de pessoas, diante da
necessidade premente de recurso para sua manutenção e da família, arriscam a contaminação
com coronavírus (covid-19). Logo, pode-se estipular, via emenda, diversos instrumentos de
agilização do pagamento.
Assim, esta Emenda determina o pagamento da primeira parcela do benefício terá que
ser feito em até sete dias corridos após o requerimento feito pelo beneficiário, sob pena de
multa de 10% de acréscimo no valor do benefício pago pelo governo, corrigido através da
taxa SELIC a cada novo dia de atraso no pagamento.
Para o caso de beneficiários inscritos no Cadastro Único do governo federal, o limite
para o pagamento da primeira parcela do auxílio emergencial fica reduzido para cinco dias. A
multa de 10% caso o governo atrase o pagamento vale para todas as parcelas do benefício.
O Governo Federal não pode utilizar de procedimentos burocráticos e subterfúgios
administrativos para negar o pagamento do auxílio emergencial É a vida e a dignidade de
milhões de brasileiros e brasileiras que estão em jogo.
A demora e as dificuldades para o processamento dos pedidos tem dificultado o acesso
ao auxílio de quem mais precisa no momento. Os entraves na obtenção dos benefícios
prejudicam milhões de brasileiros e brasileiras que precisam que suas solicitações sejam
aprovadas para receber sua única renda durante o período de pandemia.
Por estas razões, solicitamos apoio do relator e Pares para aprovação desta Emenda.
Sala das Comissões, em 04 de setembro de 2020.

_____________________________________________________
FERNANDA MELCHIONNA
PSOL/RS
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MPV 1000

CÂMARA DOS DEPUTADOS 00068
DEPUTADA F ERNANDA MELCHIONNA
PSOL/RS

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.000, DE 2020
Institui o auxílio emergencial residual para
enfrentamento da emergência de saúde
pública
de
importância
internacional
decorrente do
coronavírus (covid-19)
responsável pelo surto de 2019, a que se refere
a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.
EMENDA N° __________

Dê-se ao §3º do art. 2º da Medida Provisória 1000, de 2020, a redação abaixo,
renumerando-se o atual §3º e §§ seguintes:
Art. 2º. ……………………………………………………………….
§3º. Quando o genitor e a genitora não formarem uma única família e
houver duplicidade na indicação de dependente nos cadastros do
genitor e da genitora realizados em autodeclaração na plataforma
digital, será considerado o cadastro de dependente feito pela mulher,
ainda que posterior àquele efetuado pelo homem, e observando-se as
seguintes regras:
I – No caso de cadastro superveniente feito pela mulher na forma
prevista no §3º, o homem que detiver a guarda unilateral dos filhos
menores ou que, de fato, for responsável por sua criação poderá
manifestar discordância por meio da plataforma digital.
II – Na hipótese de manifestação de que trata o inciso anterior, o
trabalhador deverá ser advertido das penas legais em caso de falsidade
na prestação de informações sobre a composição do seu núcleo
familiar e terá a renda familiar mensal per capita calculada
provisoriamente, considerados os dependentes cadastrados para aferir
o direito a uma cota mensal do auxílio emergencial residual, e
receberá essa cota mensal, desde que cumpridos o s demais requisitos
previstos, até que a situação seja devidamente elucidada pelo órgão
competente.
III – Ao genitor que teve seu benefício subtraído ou recebido
indevidamente pelo outro genitor em virtude de conflito de
informações no que tange à guarda de dependentes em comum é
garantido o pagamento retroativo a que faria jus.
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JUSTIFICATIVA
O objetivo desta Emenda é assegurar proteção e ampliação das mulheres ao
recebimento do auxílio emergencial residual.
A MP em tela estabelece nos §§ 1º e 2º do art. 2º que a mulher provedora de família
monoparental receberá duas cotas do auxílio emergencial residual; bem como que quando se
tratar de família monoparental feminina, o auxílio emergencial residual será concedido
exclusivamente à chefe de família, após o pagamento da última parcela do auxílio
emergencial de que trata o art. 2º da Lei nº 13.982, de 2020, ainda que haja outra pessoa
elegível no grupo familiar.
Entretanto, é muito importante mais precisão, objetividade e clareza para a regra sobre
famílias chefiadas por mulheres. Infelizmente, temos acompanhado o surgimento de
denúncias em que os pais têm tentado incluir os filhos nos seus cadastros – mesmo que não
tenham a guarda ou não sejam eles os principais responsáveis pela criação. Vale lembrar que
são públicos e notórios os casos em que homens vêm coagindo mulheres visando acesso a
duas cotas do benefício emergencial.
Diante das denúncias, não há óbice para que homens pais provedores de famílias
monoparentais recebam duas cotas do auxílio. Entretanto, torna-se necessário que a
informação prestada pela mulher provedora, regra quando tratamos de famílias monoparentais
no Brasil, deve ser priorizada para fins de concessão do benefício, salvo quando comprovada
a concessão de guarda unilateral dos dependentes ao homem provedor. Segundo dados do
IBGE, mais de 80% das crianças no Brasil têm como primeiro responsável uma mulher e 5,5
milhões de crianças não têm o nome do pai sequer no registro de nascimento. Mais de 56,9%
das famílias onde a mulher é responsável por prover renda vivem em situação de pobreza.
Quando a responsável é uma mulher preta ou parda a incidência de pobreza sobe ainda mais, a
64,4%.
Assim, para proteger a saúde e a vida de milhões de famílias, sobretudo, daquelas em
que as mulheres são chefes de família, sugerimos aprovação de proposta de autoria da Dep.
Fernanda Melchiona e demais integrantes da bancada do PSOL (PL 2508/2020), que amplia e
protege os direitos das mulheres ao auxílio emergencial residual.
Por estas razões, solicitamos apoio do relator e Pares para aprovação desta Emenda.
Sala das Comissões, em 04 de setembro de 2020.

_____________________________________________________
FERNANDA MELCHIONNA
PSOL/RS
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COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.000, DE 2020
Institui o auxílio emergencial residual para
enfrentamento da emergência de saúde
pública
de
importância
internacional
decorrente do
coronavírus (covid-19)
responsável pelo surto de 2019, a que se refere
a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.
EMENDA N° __________

A Medida Provisória nº 1000, de 2020, passa ter o seguinte substitutivo (Projeto de
Lei de Conversão):
Institui o Programa de Renda Mínima
Permanente, destinado a garantir renda
para família com renda familiar per
capita de até meio salário mínimo; define
os critérios para o recebimento do
benefício; e define fontes de custeio.
O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º. Fica instituído o Programa de Renda Mínima Permanente, instrumento de
garantia de renda para famílias em condição de vulnerabilidade social, inclusive famílias cujo
principal rendimento bruto auferido pelos membros seja proveniente do trabalho informal.
Art. 2º Para fins de aplicação desta Lei, considera-se:
I - família a unidade nuclear, eventualmente ampliada por outros indivíduos que com
ela possuam laços de parentesco ou de afinidade, que forme um grupo doméstico, vivendo sob
o mesmo teto e que se mantém pela contribuição de seus membros;
II - renda familiar mensal a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela
totalidade dos membros da família, excluindo-se os rendimentos concedidos por programas
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oficiais de transferência de renda.
III - renda familiar per capita é a razão entre a renda familiar mensal e o total de
indivíduos na família.
IV - famílias em condição de vulnerabilidade social as que estiverem inscritas no
Cadastro Único e que possuam renda familiar mensal de até meio salário mínimo por pessoa
ou renda mensal familiar total de até três salários mínimos.
Art. 3°
Será concedido benefício no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais)
mensais ao trabalhador que cumpra cumulativamente os seguintes requisitos:
I - seja maior de 18 (dezoito) anos de idade, salvo no caso de mães adolescentes;
II - cuja renda familiar mensal per capita seja de até 1/2 (meio) salário- mínimo ou a
renda familiar mensal total seja de até 3 (três) salários mínimos.
§ 1º O benefício será pago cumulativamente a outros benefícios sociais, respeitados os
critérios de elegibilidade descritos nesta lei.
§ 2º A renda familiar será aferida a partir do Cadastro Único para Programas Sociais
do Governo Federal (CadÚnico) ou, para aqueles que não estejam inscritos nesse cadastro, a
partir do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) e outros instrumentos, nos termos
de regulamento.
§ 3º Não serão incluídos no cálculo da renda familiar mensal, para efeitos deste artigo,
os rendimentos percebidos dos seguintes programas:
I - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil;
II - Programa Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano;
III - Programa Bolsa Família e os programas remanescentes nele unificados;
IV - Programa Nacional de Inclusão do Jovem - Pró-Jovem;
V – O seguro desemprego assegurado durante o período de defeso ao pescador
profissional que exerce a atividade pesqueira de forma artesanal, nos termos da Lei nº
10.779, de 25 de novembro de 2003.
§ 4º O governo deverá realizar a busca ativa dos cidadãos que cumprem os critérios de
elegibilidade descritos nesta lei e que ainda não estão inscritos no Cadastro Único para
Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).
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§ 5º A pessoa provedora de família monoparental receberá duas cotas da Renda
Mínima, independente do sexo, observado o disposto nos §§ 6º a 8º deste artigo.
§ 6º Quando o genitor e a genitora não formarem uma única família será considerada a
mulher como provedora da família monoparental e, portanto, apta a receber 2 (duas) cotas da
Renda Mínima.
§ 7º Caso o homem detenha a guarda unilateral dos filhos menores ou seja, de fato,
responsável por sua criação, ele poderá manifestar discordância por meio do CadÚnico.
§ 8º Terá acesso a duas cotas da Renda Mínima, na forma do §5º, a pessoa provedora
de família monoparental que possua dependente com deficiência, independentemente da sua
idade.
§ 9°. No caso de família monoparental, não é necessária a inscrição do membro
familiar no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) para o recebimento de duas cotas da Renda
Mínima.
§ 10. Os valores dos benefícios deverão ser atualizados anualmente de acordo com a
variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), calculado e divulgado pela
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou com a variação do Índice
de Preços ao Consumidor – Classe 1, calculado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas
(FGV), a que for maior, acumulada nos doze meses anteriores ao mês do reajuste.
§ 11. Na hipótese de não divulgação da variação mensal de qualquer dos índices
mencionados no § 10, referente a um ou mais meses compreendidos no período do cálculo até
o último dia útil imediatamente anterior à vigência do reajuste, o Poder Executivo estimará os
índices dos meses não disponíveis.
Art. 4° Os benefícios serão pagos mensalmente por meio de cartão magnético bancário
fornecido pela Caixa Econômica Federal com a identificação do responsável, mediante o
Número de Identificação Social - NIS, de uso do Governo Federal.
§ 1º Os benefícios poderão ser pagos por meio das seguintes modalidades de contas,
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nos termos de resoluções adotadas pelo Banco Central do Brasil:
I - contas-correntes de depósito à vista;
II - contas especiais de depósito à vista;
III - contas contábeis; ou
IV - outras espécies de contas que venham a ser criadas.
§ 2º Os créditos decorrentes do Programa Renda Mínima depositados em favor dos
beneficiários ficam isentos de qualquer tipo de cobrança, ficando as instituições bancárias
listadas no art. 1º da Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001 proibidas de cobrar
qualquer tipo de dívida ou taxa, inclusive med iante débito automático, sobre os valores
depositados.
§ 3º É vedado qualquer desconto dos valores do Programa de Renda Mínima para fins
de quitação de saldo negativo ou débito programado em conta, ou quaisquer eventuais dívidas,
sendo válido o mesmo critério para qualquer tipo de conta bancária em que houver opção de
transferência pelo beneficiário.
Art. 5º O pagamento dos benefícios previstos nesta Lei será feito preferencialmente à
mulher, na forma de regulamento.
Art. 6° Fica atribuída à Caixa Econômica Federal a função de Agente Operador do
Programa de Renda Básica Emergencial, mediante remuneração e condições a serem
pactuadas com o Governo Federal, obedecidas as formalidades legais.
Art. 7° Será de acesso público a relação dos beneficiários e dos respectivos benefícios
do Programa de Renda Mínima.
Parágrafo único. A relação a que se refere o caput terá divulgação em meios
eletrônicos de acesso público e em outros meios previstos em regulamento.
Art. 8° O inciso I do art. 3º da Lei n° 7.689, d e 15 de dezembro de 1988, passa a
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vigorar com a seguinte redação:
"Art.3°……………………………………………………………………….
I - 30% (trinta por cento) no caso das pessoas jurídicas de seguros privados,
das de capitalização e das referidas nos incisos I a VII e X do § 1o do art. 1o da
Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001;
…………………………………………………………………………………"
(NR)
Art. 9° O artigo 10 da Lei nº 9.249, de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 10 Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados,
pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real,
presumido ou arbitrado, ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na
fonte de 20% (vinte por cento), e integrarão a base de cálculo do imposto de
renda do beneficiário, pessoa física ou jurídica, domiciliado no País ou no
exterior.
…………………………………………………………………………………"
(NR)
Art. 10 O Programa de Renda Mínima também terá como fonte de custeio a
arrecadação do Imposto sobre Grandes Fortunas.
Art. 11 O Poder Executivo destinará outras fontes para o custeio da Renda Mínima
Permanente.
Art. 12 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

O objeto desta Emenda é ser um substitutivo total à MPV 1000/2020, pelas seguintes
razões:
O mundo enfrenta uma crise socioeconômica profunda em face da pandemia do
coronavírus. Trata-se de uma crise com contornos diferentes das anteriores. Se em 2008 a
crise teve início no mercado financeiro e afetou secundariamente a atividade produtiva, a crise
atual inicia-se na esfera produtiva, aprofundando as contradições do setor financeiro da
economia. Compreender essa diferença é fundamental para dimensionar os possíveis efeitos
da pandemia e para entender a urgência de medidas que possam frear a queda brusca da
demanda. A manutenção dos níveis de crédito e liquidez do sistema não será suficiente, em
absoluto, para conter os estragos provocados pela crise. Isso porque essas medidas não
possuem impactos na economia real, não sendo capazes de normalizar a atividade produtiva.
Some-se a isso a estrutura social brasileira, historicamente marcada por profunda
desigualdade social e elevado nível de pobreza. Segundo relatório do Banco Mundial1, a
pobreza aumentou no Brasil entre 2014 e 2017, atingindo 21% da população (43,5 milhões de
pessoas). Não por acaso, houve um aumento de demanda pelo benefício do Programa Bolsa
Família, principal mecanismo de combate à fome e à miséria no país.
Outro fator relevante é o mercado de trabalho, marcado pela informalidade e incapaz
de prover estabilidade financeira que garanta o mínimo de proteção social aos brasileiros. A
Síntese de Indicadores Sociais de 2019 do IBGE2 analisa a estrutura social brasileira a partir
das atividades econômicas e da inserção dos trabalhadores no mercado de trabalho. Os dados
reforçam a avaliação de que o mercado de trabalho brasileiro é ma rcado pela informalidade e
precariedade, reproduzindo desigualdades em diversas dimensões: raça, gênero, localização
geográfica e atividade produtiva.
No ano passado 26 milhões de trabalhadores estavam desempregados, subocupados ou
desalentados. Já a informalidade atingiu 41,1% do mercado, seu maior nível desde 2016,
batendo recorde em 19 estados e no Distrito Federal. Como consequência, há um elevado
contingente de trabalhadores sem acesso aos mecanismos de proteção social vinculados à
formalização, como a remuneração pelo salário mínimo, o direito à aposentadoria e às
licenças remuneradas, como para maternidade ou por afastamento laboral por motivo de saúde.
A grave crise humanitária provocada pela pandemia do coronavírus, portanto, atingiu
o Brasil com uma economia em desaceleração, um mercado de trabalho extremamente
fragilizado e um número expressivo de brasileiros em condição de pobreza e extrema pobreza.
São milhões de brasileiros em situação de vulnerabilidade, alijados das redes for mais de
proteção social ou com cobertura ainda insuficiente.
A emergência sanitária reacendeu o debate sobre a instituição de uma Renda Básica
para os cidadãos no Brasil e no Mundo. A Espanha aprovou a renda mínima universal em
maio, que beneficiará 850 mil famílias, com um benefício que varia de € 461 a € 1.0153.
No Brasil, o debate sobre uma renda mínima tem se apresentado em duas dimensões
importantes: a) universalidade x focalização do programa; b) renda única x renda
complementar às demais que compõem a rede de proteção social.
O Programa de Renda Mínima proposto neste projeto de lei é focalizado e
complementar, isto é, não se sobrepõe a outros programas. A focalização, além de exigir
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menos recursos para a execução, tende a ser mais eficiente na redução da extrema pobreza.
Ademais, entendemos que programas destinados a reduzir a vulnerabilidade social,
especialmente de cidadãos sujeitos à volatilidade do mercado de trabalho e à situação de
extrema pobreza, como é o caso do Programa Bolsa Família, são complementares, isto é, não
devem ser unificados.
A escolha de um Programa de transferência de renda focalizado na dimensão do
proposto neste Projeto de Lei pretende ampliar o número de famílias mais pobres assistidas
pelo Estado sem reduzir a importância e necessidade dos direitos e serviços públicos.
Entendemos como necessária a ampliação da população mais pobre em contar com uma
Renda Mínima mensal principalmente quando observamos a economia, o mercado de trabalho
brasileiro e seus futuros desdobramentos após o período da pandemia. Será necessário dar a
esta população condições materiais para que consigam superar este momento, enquanto o
efeito multiplicador de um Programa de transferência de renda desta grandeza possibil ita a
recuperação econômica do país.
Pretende-se criar condições necessárias para que toda a população tenha seu direito ao
trabalho preservado. É dever do Estado garantir que todas e todos tenham condições justas e
favoráveis de trabalho, à proteção contra o desemprego, garantindo uma remuneração justa e
satisfatória. Neste sentido, o Programa de Renda Mínima cria as condições para que a
população possa buscar trabalho sem que esteja à beira de condições de extrema
vulnerabilidade.
Esta proposta foi inspirada em: a) Programa de Renda Emergencial; b) estudo do
CEPEPLAR (UFMG) “Renda Básica Emergencial: uma resposta suficiente para os impactos
econômicos da pandemia da COVID-19 no Brasil?”; c) estudo dos pesquisadores Sérgio
Gobetti e Rodrigo Orair sobre lucros e dividendos; d) simulações da liderança do PSOL na
Câmara dos Deputados.
Segundo cenários projetados pela Instituição Fiscal Independente4 para a Renda
Básica Emergencial, uma proposta semelhante à deste projeto atenderia cerca de 80 milhões
de cidadãos, com um benefício médio de R$ 692,00, que poderia ser cumulativo, a exemplo
do benefício do Programa Bolsa Família, que tem um pagamento mensal médio de cerca de
R$ 190.
Se o Programa Bolsa Família, que garante cerca de R$ 190 em média por família em condição
de pobreza e extrema pobreza, foi fundamental para reduzir a miséria, o Programa de Renda
Mínima Permanente teria efeitos substanciais na redução da pobreza e na amplificação da
nossa rede de proteção social, especialmente em tempos de “uberização” e “pejotização” das
relações laborais.
Além do impacto direto na renda, a adoção de uma política de renda mínima dinamiza
a economia, influenciando o PIB, consumo, investimentos e o emprego. Nesse sentido, o
CEDEPLAR (UFMG) estimou os efeitos da política de renda emergencial sobre o produto da
economia, a fim de projetar o retorno econômico da transferência social. Segundo os autores,
“estudos de políticas desse tipo em um arcabouço de equilíbrio parcial desconsideram os
efeitos na economia que culminam em impactos na base tributária. Assim, comparam o custo
fiscal bruto da política com seus benefícios diretos, seja na renda das famílias ou na economia,
sem considerar os impactos indiretos, advindos dos efeitos na atividade econômica, e o efeito
endógeno da política na arrecadação de impostos. Isto é, o impacto fiscal de interesse deveria
ser o custo fiscal líquido, que desconta do custo da política o impacto gerado na arrecadação
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de receita tributária pelo Governo”.
Utilizamos, portanto, a métrica estimada por esse modelo para estimar o custo fiscal
líquido anual do Programa de Renda Mínima, que é de R$ 364,9 bilhões, ou 5,37% do PIB
(dados de 2018).
Para o financiamento do programa, indicamos as seguintes fontes de recursos, em rol
não exaustivo: a) regulamentação do Imposto sobre Grandes Fortunas; b) alíquota de 20%
sobre os lucros e dividendos distribuídos; c) aumento da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido sobre Instituições Financeiras para 30%.
Em resumo, a ficha técnica do Programa de Renda Mínima é:
Auxílio emergencial - permanente
Cidadãos beneficiados
Benefício médio estimado por família

79,9 milhões
R$ 692

Custo bruto mensal

R$ 55,3 bilhões

Custo bruto anual

R$ 663,6 bilhões

Custo bruto em % do PIB
Retorno indireto pelo aumento da atividade
econômica
Custo líquido anual
Custo líquido em % do PIB

9,76%
R$ 298,6 bilhões
R$ 365 bilhões
5,37%

Por estas razões, solicitamos apoio do relator e Pares para aprovação desta Emenda.
Sala das Comissões, em 04 de setembro de 2020.

_____________________________________________________
FERNANDA MELCHIONNA
PSOL/RS
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CONGRESSO NACIONAL
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1000, DE 2 DE SETEMBRO DE 2020

Institui o auxílio emergencial residual
para enfrentamento da emergência de
saúde
pública
de
importância
internacional decorrente do coronavírus
(covid-19) responsável pelo surto de
2019, a que se refere a Lei nº 13.979, de
6 de fevereiro de 2020.

EMENDA N°_____ 2020

A Medida Provisória n° 1000, de 2020, passa a vigorar acrescida das
seguintes alterações:
“Art. 1º Art. 1º Fica instituído, até 31 de dezembro de 2020, o auxílio
emergencial residual a ser pago em até quatro parcelas mensais no valor de R$
600,00 (seiscentos reais) à pessoa beneficiária do auxílio emergencial de que
trata o art. 2º da Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020, a contar da data de
publicação desta Medida Provisória.
Art. 2° O art.2° da lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020, passa a vigorar
acrescido dos seguintes parágrafos:
“Art.2°................................................................................................
..........................................................................................................
§ 14. A pessoa que se encontre em situação de rua poderá requerer
as três parcelas iniciais do auxílio de que trata o caput, bem como
as quatro parcelas residuais até 30 de novembro de 2020,
garantindo-se àqueles que cumpram cumulativamente os requisitos
estabelecidos nos incisos I a VI o pagamento do mesmo número de
prestações mensais de R$ 600,00 (seiscentos) reais concedidas
aos demais beneficiários.
§ 15. A pessoa que se encontre em situação de rua poderá realizar
a autodeclaração na plataforma digital de que trata o § 4º nos
equipamentos da assistência social ou em organizações da
sociedade civil sem fins lucrativos credenciadas no conselho de
assistência social local, sendo que não haverá restrição ao número
de autodeclarações que podem ser feitas em um mesmo aparelho
informático ou telefônico de propriedade ou posse desses
equipamentos e organizações.
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§ 16. O poder público, em conjunto com órgãos e entidades
vinculados ao Sistema Único de Assistência Social, realizará busca
ativa e assistirá as pessoas que se encontrem em situação de rua
na utilização da plataforma digital de que trata o § 4º.” (NR)

Art. 3° O acesso da pessoa em situação de rua às parcelas iniciais do
Auxílio Emergencial e às residuais obedecerá aos mesmos critérios dispostos
nesta lei e na Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020.

JUSTIFICAÇÃO
A população em situação de rua certamente está entre os segmentos
populacionais mais vulneráveis do país, e tem sofrido com especial gravidade os efeitos
da pandemia provocada pela propagação da Covid-19. As pessoas nessa situação,
infelizmente, ainda enfrentam grandes dificuldades em exercer seus direitos, em
particular aquele instituído pela lei n° 13.982, de 2020, que concede aos cidadãos que
atendem a uma série de condições o auxílio emergencial mensal de R$ 600.
Ocorre que, em razão da própria situação de rua na qual se encontram, este
segmento enfrenta maiores dificuldades em requerer esse auxílio, já que isso deve ser
feito por meio do preenchimento de um formulário disponibilizado em plataforma digital,
o que exige acesso a equipamento eletrônico de que esse(a) cidadão(ã) normalmente
não dispõe.
Devido a tais barreiras, muitas pessoas em situação de rua não haviam
requerido o auxílio a que têm direito no prazo originalmente estipulado para isso, razão
pela qual, nesta proposta, solicitamos que, especificamente para esse segmento da
população, esse prazo seja estendido até o final do mês de novembro, para que possam
requerer as três parcelas iniciais do auxílio emergencial no valor de R$ 600,00, bem
como o acesso às três parcelas de igual valor correspondentes ao auxílio residencial.
Propõe-se também que não seja limitado o número de autodeclarações que
podem ser feitas num mesmo aparelho de posse de equipamentos da assistência social
ou de organizações credenciadas, de maneira a que estes possam auxiliar as pessoas
nessa condição a realizarem a autodeclaração.
Finalmente, determina-se que o poder público faça a busca ativa das pessoas
em situação de rua para reduzir a probabilidade de que aqueles(as) que teriam direito
ao benefício deixem de recebê-lo por não terem feito a solicitação.
Pelas razões expostas, solicitamos o apoio dos ilustres pares para a
aprovação da presente emenda, de grande importância para atenuar o sofrimento de
uma parcela da população profundamente excluída das políticas sociais.
Sala das Sessões, em 03 de setembro de 2020.

Deputada ERIKA KOKAY – PT/DF
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MPV 1000
00071

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.000, DE 2020

Institui o auxílio emergencial residual
para enfrentamento da emergência de saúde
pública
de
importância
internacional
decorrente
do
coronavírus
(covid-19)
responsável pelo surto de 2019, a que se
refere a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de
2020.

EMENDA Nº

Acrescente-se o seguinte art. 11 à Medida Provisória n. 1.000,
de 2020.
“Art. 10 Fica instituída linha emergencial de crédito para
financiamento das unidades familiares de produção
enquadradas no Pronaf, com as seguintes condições:
I – limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por beneficiário;
II – taxa efetiva de juros de 1% (um por cento) ao ano;
III - bônus de adimplência de 50% (cinquenta por cento)
sobre cada parcela da dívida paga até a data de seu
vencimento;
IV – prazo de reembolso de 4 (quatro) anos;
V – prazo de carência de 1 (um) ano; e
VI – prazo de contratação até 30 de junho de 2021,
podendo ser prorrogado, a critério do Conselho Monetário
Nacional;
§1º A linha de crédito de que trata o caput deste artigo tem
como finalidade o custeio de atividades agropecuárias e
não agropecuárias desenvolvidas no estabelecimento rural
ou em áreas comunitárias rurais próximas.
§2º O risco da operação será integralmente coberto pela
União, nos financiamentos contratados com recursos do
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orçamento das Operações Oficiais de Crédito; e pelos
Fundos Constitucionais de Financiamento, nas operações
realizadas com recursos desses fundos.
§3º Os financiamentos podem ser concedidos com base
em proposta simplificada de crédito.
§4º O Conselho Monetário Nacional definirá a
remuneração das instituições financeiras, bem como
editará
normas
complementares
necessárias
à
operacionalização da linha emergencial de crédito de que
trata esta Lei.”

JUSTIFICAÇÃO
A pandemia da Covid-19 provoca danos irreparáveis. Centenas
de milhares de vidas já foram perdidas em todo o mundo. No Brasil, até agosto,
mais de 120 mil pessoas morreram em decorrência do novo coronavirus e a
tendência é que esse triste número siga aumentando.
Sem vacinas ou tratamentos eficazes à disposição, a estratégia
recomendada pelos especialistas, seguida por praticamente todos os países do
mundo, é a do distanciamento social, como forma de conter a disseminação
dessa terrível doença, permitindo aos serviços de saúde se prepararem para
atender à enorme demanda por tratamento médico.
Contudo, tal medida restringiu os canais de comercialização
mais comumente utilizados para escoamento da produção da agricultura familiar.
Bares, restaurantes, hotéis e feiras livres foram fechados como forma de diminuir
a propagação do vírus. Com isso, interrompeu-se subitamente a geração de
renda de milhares de produtores rurais. Dentre esses, os familiares são, sem
dúvida, os mais vulneráveis. Sem conseguir estocar a produção, seja pela
perecibilidade dos produtos, seja pela falta de capacidade de armazenamento,
milhares de pequenos agricultores têm visto suas safras serem perdidas no
campo.
Assim, proponho a criação de linha de crédito emergencial
destinada aos agricultores familiares, com prazo de até quatro anos para
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pagamento, sendo um de carência. Esse período é essencial para que possam
sobreviver e manter sua capacidade produtiva durante a crise que nos assola. É
desnecessário ressaltar a enorme importância que a agricultura familiar tem para
o país. Essencial para a produção de alimentos, é responsável pela maior parte
do emprego no campo. A falta de apoio ao setor levará a problemas sociais
graves, inclusive com o aumento da pressão migratória às cidades, agravando a
crise econômica provocada pela Covid-19.

Sala da Comissão, em

de

de 2020.

Deputado ZÉ NETO
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MPV 1000
00072

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.000, DE 2020

Institui o auxílio emergencial residual
para enfrentamento da emergência de saúde
pública
de
importância
internacional
decorrente
do
coronavírus
(covid-19)
responsável pelo surto de 2019, a que se
refere a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de
2020.

EMENDA Nº

Inclua-se, onde couber, na Medida Provisória nº 1.000, de 2020:
“Art. Fica instituída linha emergencial de crédito destinada aos
profissionais autônomos do ramo de transporte complementar
de passageiros, para o custeio e a manutenção das atividades
de transporte coletivo durante o período da pandemia de Covid19.
§ 1º A concessão do crédito previsto no caput deste artigo está
condicionada à comprovação do exercício da atividade
autônoma de transporte complementar regular conforme
legislação local e em período anterior ao reconhecimento da
emergência de saúde pública de importância internacional
previsto pela Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.
§ 2º Poderão oferecer a linha de crédito de que trata o caput
deste artigo as instituições financeiras públicas e privadas
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, atendida a
disciplina do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central
do Brasil a elas aplicável.
§ 3º O risco das operações serão integralmente garantidos pela
União com recursos do orçamento das Operações Oficiais de
Crédito ou com recursos de fundos compatíveis com o objetivo
do financiamento.
Art. As instituições financeiras poderão formalizar operações no
âmbito da linha de crédito de que trata o caput do artigo anterior
no período compreendido entre a data da sua entrada em vigor
e 31 de dezembro de 2020, observadas as seguintes condições:
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I – limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por beneficiário;
II – taxa de juros anual máxima igual à taxa do Sistema Especial
de Liquidação e de Custódia (Selic), acrescida de 1,25% (um
inteiro e vinte e cinco centésimos por cento) sobre o valor
concedido; e
III – prazo de até 42 (quarenta e dois) meses para o pagamento,
dos quais até 6 (seis) meses poderão ser de carência com
capitalização de juros.
Parágrafo único. O Conselho Monetário Nacional definirá a
remuneração das instituições financeiras e o percentual do
bônus de adimplência sobre a parcela da dívida paga até a data
do seu vencimento, bem como editará as normas
complementares necessárias à operacionalização da linha
emergencial de crédito de que trata esta Lei.” (NR)

JUSTIFICAÇÃO
O mundo todo está enfrentando momentos extremamente
penosos em razão da pandemia do Coronavírus (Covid-19). Além dos graves
problemas de saúde pública, muito cidadãos enfrentam a diminuição de renda
ou mesmo o desemprego diante da diminuição da atividade econômica.
Nesse sentido, tanto a necessidade de distanciamento social
quanto a enorme perda de renda dos cidadãos afetaram terrivelmente o setor de
transporte complementar em que atuam os profissionais autônomos.
Embora o Poder Legislativo venha trabalhando incessantemente
para a elaboração de medidas para o enfrentamento da crise, ainda não foram
tomadas providências para o auxílio desse setor específico, que vem sofrendo
com a restrição das atividades habituais.
Assim, no contexto atual de preparação para retomada gradual
dos serviços de transporte complementar de táxi, vans e ônibus, incluindo os
escolares, é preciso oferecer ao setor o apoio financeiro necessário para a sua
recuperação.
Por isso, proponho a inclusão no texto da Medida Provisória nº
1.000, de 2020, de previsão de linha de crédito emergencial destinada aos
profissionais autônomos do ramo de transporte complementar de passageiros,
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para o custeio e a manutenção das atividades de transporte coletivo durante o
período da pandemia de Covid-19. A medida é essencial para que os
trabalhadores do setor possam sobreviver e manter sua atividade profissional
durante a crise, prestando um bom serviço aos cidadãos no retorno progressivo
à situação de normalidade.
Tendo em vista a importância do assunto, peço o apoio dos
nobres colegas parlamentares para a aprovação desta emenda.

Sala da Comissão, em

de

de 2020.

Deputado ZÉ NETO
2020-9493
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MPV 1000
00073

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.000, DE 2020

Institui o auxílio emergencial residual
para enfrentamento da emergência de saúde
pública
de
importância
internacional
decorrente
do
coronavírus
(covid-19)
responsável pelo surto de 2019, a que se
refere a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de
2020.

EMENDA Nº

Dê-se ao art. 1o e § 2o do art. 4o da Medida Provisória nº 1.000,
de 2020, a seguinte redação:
“Art. 1º Fica instituído, até 31 de dezembro de 2020, o auxílio
emergencial residual a ser pago em até quatro parcelas mensais
no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) ao trabalhador
beneficiário do auxílio emergencial de que trata o art. 2º da Lei
nº 13.982, de 2 de abril de 2020, a contar da data de publicação
desta Medida Provisória.
.............................................................................................”(NR)

“Art. 4o .........................................................................................
.....................................................................................................
§ 2º A regra do caput não será aplicada na hipótese de um dos
membros da família beneficiária do Programa Bolsa Família
ainda receber parcela do auxílio emergencial de que trata o art.
2º da Lei nº 13.982, de 2020, hipótese em que os benefícios do
Programa Bolsa Família permanecerão suspensos e o valor do
auxílio emergencial residual será de R$ 600,00 (seiscentos
reais) para o titular que lhe fizer jus ou de R$ 1.200,00 (mil e
duzentos reais) para a mulher provedora de família
monoparental.” (NR)
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JUSTIFICAÇÃO
O auxílio emergencial instituído pela Lei nº 13.979, de 2020, foi
uma medida essencial para garantir a sobrevivência dos trabalhadores do
mercado informal que, em grande parte, deixaram de ter qualquer rendimento
para sobreviver em decorrência das medidas de isolamento social necessárias
para combater o contagio pela covid-19.
Embora já estejam flexibilizadas as medidas de isolamento,
note-se que os efeitos sobre a economia serão sentidos ao longo de todo o ano
de 2020. No segundo trimestre deste ano, registramos queda de 9,7% no PIB.
Neste contexto, embora a maior parte dos trabalhadores informais já estejam
aptos a retomar suas atividades produtivas, a recessão econômica promoverá
uma redução expressiva na demanda por diversos serviços e produtos. Assim,
essencial que o auxílio emergencial permaneça no valor de R$ 600,00, para
garantir no primeiro momento a sobrevivência dos trabalhadores informais e, em
seguida, que a circulação desses valores na economia promova o consumo das
famílias e o retorno da atividade econômica a um patamar em que seja possível
encerrar a ajuda governamental.
Conclamamos os nobres pares a apoiar essa emenda, de forma
que o auxílio emergencial permaneça no valor de R$ 600,00.

Sala da Comissão, em

de

de 2020.

Deputado ZÉ NETO
2020-9527
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MPV 1000

CÂMARA DOS DEPUTADOS 00074
DEPUTADA F ERNANDA MELCHIONNA
PSOL/RS

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.000, DE 2020
Institui o auxílio emergencial residual para
enfrentamento da emergência de saúde
pública
de
importância
internacional
decorrente do
coronavírus (covid-19)
responsável pelo surto de 2019, a que se refere
a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.
EMENDA N° __________
Dê-se ao art. 1º da Medida Provisória nº 1000, de 2020, a seguinte redação:
Art. 1º. Fica instituído, até 31 de dezembro de 2020, o auxílio
emergencial residual a ser pago em até q uatro parcelas mensais no
valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) ao trabalhador beneficiário do
auxílio emergencial de que trata o art. 2º da Lei nº 13.982, de 2 de
abril de 2020, a contar da data de publicação desta Medida Provisória.
JUSTIFICATIVA
O objetivo desta emenda é estabelecer que o valor do auxílio emergencial residual seja
de R$ 600,00 (seiscentos reais), ou seja, que de fato a MP 1000, de 2020, seja prorrogação
integral do atual benefício assistencial.
É importante lembrar que amplo estudo publicado pelo Centro de Estudos em
Microfinanças e Inclusão Financeira da Fundação Getulio Vargas (FGV) apontou que o
cenário brasileiro pode ficar pior com a redução do valor do auxílio emergencial, afinal, para
os trabalhadores que receberam o benefício, as parcelas conseguiram compensar a perda de
renda provocada pela pandemia de coronavírus.
No mesmo sentido, estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)
apontou que aproximadamente 4,4 milhões de domicílios brasileiros sobreviveram em j ulho
apenas com a renda do auxílio emergencial.
Assim, ainda que o referido benefício não tenha sido suficiente para reverter a queda
de 9,7% do PIB neste segundo trimestre de 2020, o tombo seria bem maior se não houvesse a
transferência de renda no valor de R$ 600.
Por estas razões, solicitamos apoio do relator e Pares para aprovação desta Emenda.
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
DEPUTADA F ERNANDA MELCHIONNA
PSOL/RS
Sala das Comissões, em 04 de setembro de 2020.

_____________________________________________________
FERNANDA MELCHIONNA
PSOL/RS
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MPV 1000

CÂMARA DOS DEPUTADOS 00075
DEPUTADA F ERNANDA MELCHIONNA
PSOL/RS

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.000, DE 2020
Institui o auxílio emergencial residual para
enfrentamento da emergência de saúde
pública
de
importância
internacional
decorrente do
coronavírus (covid-19)
responsável pelo surto de 2019, a que se refere
a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.
EMENDA N° __________
Dê-se ao art. 1º da Medida Provisória nº 1000, de 2020, a redação abaixo, e, por
conexão de mérito, seja suprimido o §2º desse art. 1º:
Art. 1º. É prorrogado durante todo período de enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional da Covid 19, definida pela Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, o auxílio
emergencial de que trata o art. 2º da Lei nº 13.982, de 2 de abril de
2020, a ser pago mensal e ininterruptamente no valor de R$ 600,00, a
contar da data de publicação desta Medida Provisória.

JUSTIFICATIVA
O objetivo desta emenda é garantir aos brasileiros que hoje recebem o auxílio
emergencial a renda de R$ 600,00 durante todo o período que perdurar a pandemia do
Coronavírus, ou seja, que de fato a MP 1000, de 2020, seja prorrogação integral do atual
benefício assistencial de enfrentamento, pela renda, à Covid-19.
Para tanto, a presente Emenda determina que o auxílio emergencial seja pago mensal e
ininterruptamente no valor de R$ 600,00, a contar da data de publicação da Medida
Provisória, que terá validade durante todo período de enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional da Covid-19.
Por estas razões, solicitamos apoio do relator e Pares para aprovação desta Emenda.
Sala das Comissões, em 04 de setembro de 2020.

_____________________________________________________
FERNANDA MELCHIONNA
PSOL/RS
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MPV 1000
00076

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1000, DE 2020.

Institui o auxílio emergencial residual
para enfrentamento da emergência de saúde
pública
de
importância internacional
decorrente
do coronavírus (covid-19)
responsável pelo surto de 2019, a que se refere
a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020

EMENDA Nº

Dê-se ao art. 1º e ao § 2º do Art. 4º da Medida Provisória nº 1.000, de 2 de setembro
de 2020, a seguinte redação:
“Art. 1º Fica instituído, até 31 de dezembro de 2020, o auxílio emergencial residual a
ser pago em até quatro parcelas mensais no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) ao
trabalhador beneficiário do auxílio emergencial de que trata o art. 2º da Lei nº 13.982, de 2 de
abril de 2020, a contar da data de publicação desta Medida Provisória.
.........................................................................................................................................................
Art. 4º ................................................................................................................................
............................................................................................................................................
§ 2º A regra do caput não será aplicada na hipótese de um dos membros da família
beneficiária do Programa Bolsa Família ainda receber parcela do auxílio emergencial de que
trata o art. 2º da Lei nº 13.982, de 2020, hipótese em que os benefícios do Programa Bolsa
Família permanecerão suspensos e o valor do auxílio emergencial residual será de R$ 600,00
(seiscentos reais) para o titular que lhe fizer jus ou de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais)
para a mulher provedora de família monoparental.”

JUSTIFICAÇÃO
Inicialmente, cumpre ressaltar que o Congresso Nacional teve grande protagonismo ao
aprovar e fixar, em março, o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) mensais para milhões de
brasileiros que se encontram em situação de vulnerabilidade social e econômica, mesmo
diante da resistência do Governo Federal que pretendia emplacar apenas R$ 200,00 (duzentos
reais) de auxílio emergencial.
Ainda, mesmo com a prerrogativa de prorrogar tal benefício até o final do estado de
calamidade no valor aprovado pelas Casas Legislativas, nos moldes do art. 6º da Lei 13.982/20,
o Governo edita uma Medida Provisória para reduzir pela metade o benefício em questão,
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com um discurso de responsabilidade fiscal num momento de pandemia, que é equiparado a
uma guerra.
Dessa forma, tendo em vista a dificuldade de retomada dos postos de emprego, a
presente emenda visa a prorrogação do auxílio emergencial no valor de R$ 600,00 (seiscentos
reais) para o trabalhador e de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais) para a mulher provedora
de família monoparental, que se enquadrem nos termos da Lei já citada que instituiu o
programa.
Pelas razões expostas, solicito o apoio dos nobres colegas para o acatamento desta
emenda.

Sala das Sessões, em 4 de setembro de 2020.
Deputado DENIS BEZERRA
PSB/CE
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MPV 1000
00077

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.000, DE 2 DE SETEMBRO DE 2020

Institui o auxílio emergencial residual para
enfrentamento da emergência de saúde
pública
de
importância
internacional
decorrente
do
coronavírus
(covid-19)
responsável pelo surto de 2019, a que se
refere a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de
2020.

EMENDA MODIFICATIVA Nº

Insira-se onde couber o seguinte dispositivo:

“Art. A União entregará aos Estados, ao Distrito Federal e aos

Municípios, em parcela única, no exercício de 2020, o valor de R$
4.000.000.000,00 (quatro bilhões de reais) destinados ao Sistema
Único de Assistência Social (SUAS), para financiar as seguintes
ações:
I – pagamento de Benefícios Eventuais destinado a pessoas em
situação de vulnerabilidade temporária, decorrente da ausência de
trabalho e renda, considerando as peculiaridades locais;
II - ampliação das provisões com novas ofertas para o acolhimento
de pessoas e famílias com violações de direitos, que demandam
proteção integral, em acolhimento institucional e familiar;
III - apoio financeiro e pagamento de benefícios continuados, com
foco no enfrentamento do trabalho infantil e no atendimento de
públicos não contemplados pelos benefícios federais, mas que estão
em situação de vulnerabilidade social;
IV - incentivo e ampliação de atendimento e acompanhamento nos
Centros de Referência de Assistência Social, Centros Referência
Especializados de Assistência Social e Centros Especializados para
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o Atendimento da População em Situação de Rua e Centros Dia de
Referência,

visando

institucionalização,

ações

bem

protetivas

como

e

preventivas

restabelecimento

de

de

vínculos

familiares e comunitários; e
V - aprimoramento da capacidade de gestão atendendo as seguintes
diretrizes:
a) adoção de novas tecnologias e ações que visem a prevenção e o
atendimento às pessoas com direitos violados, assim como a
atuação integrada na provisão de atenções em situações de
vulnerabilidade e risco social e pessoal, agravadas pela situação de
calamidade e de emergência em saúde pública decorrente do Covid19;
b) fomento e desenvolvimento da vigilância socioassistencial, com
mapeamento das desproteções sociais, e territorialização de ações
planejadas;

c) fomento e implementação de ações de educação permanente dos
trabalhadores, gestores e conselheiros da assistência social,
adaptada ao cenário de Covid-19; e
d) adoção de medidas relativas à gestão do trabalho, como
instituição de gratificação nos rendimentos dos profissionais que
estão na linha de frente e contratação temporária para garantir a
cobertura do atendimento emergencial.
§1º Os recursos referidos no caput serão executados de forma
descentralizada, mediante transferências da União aos Estados,
Municípios e ao Distrito Federal, por meio dos fundos assistência
social dos respectivos entes, atendendo aos seguintes critérios:
I - 30% (trinta por cento) aos Estados e ao Distrito Federal, dos quais
40% (quarenta por cento) de acordo com os critérios de rateio do
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Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE) e
60% (sessenta por cento) proporcionalmente à população;
II - 70% (setenta por cento) aos Municípios e ao Distrito Federal, dos
quais 40% (quarenta por cento) de acordo com os critérios de rateio
do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e 60% (sessenta
por cento) proporcionalmente à população.
§2º Os recursos destinados ao financiamento das medidas de que
trata este artigo virão das seguintes fontes:
I - dotações orçamentárias da União, observados os termos da
Emenda Constitucional nº 106, de 7 de maio de 2020;
II - Crédito extraordinário destinado ao Fundo Nacional de
Assistência Social (FNAS), observado o disposto no art. 3º da
Emenda Constitucional nº 106, de 7 de maio de 2020;
III - outras fontes de recursos. (NR)

JUSTIFICAÇÃO

A economia brasileira registrou queda da ordem de 10,94% no segundo
trimestre de 2020, segundo o Índice de Atividade Econômica (IBC-Br)
divulgado pelo Banco Central (BC), no dia 14 de agosto.
O índice, considerado uma prévia do Produto Interno Bruto (PIB), revela a
profundidade da crise econômica e o início da recessão. Dados publicados pela
Fundação Getúlio Vargas (FGV) indicam que a taxa de desemprego do Brasil
poderá pular dos atuais 11,6% para 16,1%.
Registros atualizados em 04/07/2020 pela Dataprev revelam que 65,4
milhões de brasileiros considerados elegíveis devem ser beneficiados pelo
Auxílio Emergencial do Governo Federal, o que revela uma crise com
expressões econômicas e sociais, para além da crise sanitária.
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Importante ainda mencionar que dados do Cadastro Único apontam que a
pobreza extrema no país atingiu 13,2 milhões de pessoas. Cerca de 500 mil
pessoas entraram em situação de miséria nos últimos anos, o que impacta na
capacidade de atendimento e acompanhamento da rede pública da assistência
social instalada.
Todos os indicadores econômicos e sociais sinalizam para um expressivo
aumento da pobreza e da população em situação de vulnerabilidade social, a
qual, necessariamente, deverá ser acolhida pelo Sistema Único de Assistência
Social (SUAS).
No entanto, o SUAS se encontra em situação crítica, resultante de anos
seguidos de desfinanciamento de sua rede. Há um déficit de mais de 2 bilhões
relativos aos exercícios anteriores, não repassados e reconhecidos pelo
governo federal, embora tenham sido executados e inseridos nos planos de
ação dos municípios, além de um déficit no orçamento de 2020 na ordem 1.5
bilhão.
A queda drástica no financiamento é mais agravada ainda pela Portaria nº
2.362/19, cujo efeito é equalizar os recursos autorizados em relação à rede
atual, o que provocou a redução de recursos em uma média de 40%. Outro
fator que agrava a situação da política de Assistência Social, dever
constitucional do Estado, direito de cidadania, é a instabilidade no repasse dos
recursos para manter o funcionamento da rede implantada até a definição do
novo marco fiscal, por meio da Emenda Constitucional nº 95/16. Até a
proposição do PL em tela, o último repasse de recurso ordinário para manter a
rede de serviços foi em fevereiro do presente exercício.
Ressalte-se

que

a destinação de R$ 2,5 bilhões como crédito

extraordinário, aprovada pelo Congresso Nacional, deveria atender somente
demandas específicas da pandemia, portanto, são insuficientes para a
cobertura das novas demandas e necessidades sociais no âmbito do SUAS.
O déficit orçamentário prejudica sobremaneira o atendimento de mais de
25 milhões de usuários da assistência social. São milhares de atendimentos e
acompanhamentos realizados diariamente nas cidades brasileiras, em resposta
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às situações de vulnerabilidades decorrentes de desigualdades, frágil acesso
aos direitos e serviços, violações de direitos e violência.
São mais de 17 mil serviços socioassistenciais ofertados por meio dos
Centros de Referência de Assistência Social – CRAS presentes em todo o
Brasil; dos Centros de Referência Especializados de Assistência Social –
CREAS; dos Centros Especializados de Atendimento à População em Situação
de Rua – Centro Pop; dos acolhimentos institucionais para crianças,
adolescentes, adultos, famílias e pessoas idosas e pessoas com deficiência;
dos programas e projetos que qualificam os serviços socioassistenciais.
Importante ressaltar que cabe à Assistência Social no município realizar:
a proteção integral em acolhimentos institucionais para públicos vulneráveis; o
atendimento e o acompanhamento em situações de violência e exploração
sexual contra crianças e adolescentes; violações contra pessoas idosas e com
deficiência; pessoas e famílias com ausência de renda, de moradia e/ou em
situação de rua, entre outras demandas por proteção.
O não cumprimento do cofinanciamento regular e automático, com
repasses fundo a fundo, por parte do governo federal, comprometeu a base
estruturante do SUAS. Pois é a regularidade dos repasses que permite ao
gestor local o planejamento e a composição orçamentária na execução das
ações socioassistenciais. Não é possível ao gestor local interromper serviços
que, inclusive, são demandados pelo sistema de justiça, especialmente para
proteção

em

situações

de

violência

ou

cumprimento

de

medidas

socioeducativas.
O desfinanciamento progressivo e a insegurança nos repasses de recursos
ordinários estão causando:
● Diminuição dos atendimentos/acompanhamentos nos CRAS de cerca de
10 milhões de pessoas e famílias por ano em situação de desemprego,
fome, fragilidade nos vínculos e iminência de violência doméstica, o que
afeta especialmente pessoas idosas, pessoas com deficiências e
crianças;
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● Redução do acompanhamento planejado para as mais de 46 milhões de
pessoas referenciadas nos equipamentos posicionados nos territórios
mais vulneráveis;
● Redução

dos

atendimentos/acompanhamentos

nos

CREAS, com

tendência de manutenção apenas de atendimentos demandados pelo
sistema de justiça, notadamente as medidas socioeducativas em meio
aberto. Com isso, fica prejudicado o trabalho de acompanhamento de
pessoas com maior risco pessoal e social, presentes nos territórios;
● Diminuição dos atendimentos às pessoas em situação de rua,
possibilidade de fechamento de unidade de acolhimentos, Centro Pop,
dada a baixa capacidade de atendimento instalada e custo dos serviços;
● Diminuição das equipes que atendem e identificam pessoas na rua,
incluindo crianças e adolescentes em trabalho infantil, ou exploração
sexual, resultando em diminuição de atendimentos.
● Diminuição de capacidade de atendimento em acolhimento institucional,
abrigos, casas lares, casas de passagens, residências inclusivas,
comprometendo as 39 mil vagas para crianças e adolescentes, 58 mil
vagas para idosos, e 27 mil adultos desabrigados ou em situação de rua;
● Ausência de cobertura para a proteção de mulheres em situação de
violência, pessoas idosas em Instituições de Longa Permanência,
migrantes que demandam acolhimento e atendimento especializado.
O

desfinancimento

do

SUAS

afeta

a

qualidade

dos

serviços

socioassistenciais, por meio da redução do quadro de RH, redução de
concessão de Benefícios Eventuais, redução do horário de funcionamento das
unidades, redução da oferta do Serviço de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos, corte com despesas para busca ativa e visita domiciliar, redução de
despesas com materiais de consumo e redução de ações de aprimoramento da
gestão.
Apesar da escassez de recursos, as necessidades no âmbito dos
equipamentos,

especialmente

dos

CRAS,

estão

ampliando

de

modo

significativo, em decorrência do aprofundamento da desigualdade e da
desproteção, da crise e situação de emergência.
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A situação de pandemia tem impactado nos estados e, principalmente,
nos municípios, demandando esforços nacionais na definição de recursos
novos, a serem repassados diretamente aos fundos dos entes subnacionais,
visando a cobertura de demandas novas por benefícios eventuais; para os
serviços prestados em acolhimentos e Centros Especializados para Pessoas
em Situação de Rua e acolhimento de públicos específicos, especialmente os
não contemplados nos cofinanciamentos federais vigentes, notadamente
serviços e acolhimento para mulheres em situação de violência; acolhimento
para pessoas idosas; e acolhimento para migrantes.
Pelo exposto, faz-se necessária a destinação, urgente, de recursos para
reforçar a capacidade de atendimento de toda a rede de assistência social, que
compõe o SUAS.
Por fim, com vistas ao atendimento ao disposto pelo art. 113 do ADCT, o
impacto orçamentário estimado é de R$ 4 bilhões.

Sala das Sessões, em

de

de 2020.

Danilo Cabral
Deputado Federal
(PSB/PE)
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MPV 1000
00078

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.000, DE 2 DE SETEMBRO DE 2020

Institui o auxílio emergencial residual para
enfrentamento da emergência de saúde
pública
de
importância
internacional
decorrente
do
coronavírus
(covid-19)
responsável pelo surto de 2019, a que se
refere a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de
2020.

EMENDA MODIFICATIVA Nº
O art. 1º da Medida Provisória nº 1.000, de 2 de setembro de 2020,
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º Fica instituído, até 31 de dezembro de 2020, o auxílio
emergencial residual a ser pago em até quatro parcelas mensais no
valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) ao trabalhador beneficiário do
auxílio emergencial de que trata o art. 2º da Lei nº 13.982, de 2 de
abril de 2020, a contar da data de publicação desta Medida
Provisória. (NR)

JUSTIFICAÇÃO
Na terça-feira, dia 01 de setembro, o IBGE divulgou os
números do Produto Interno Bruto (PIB). Segundo o instituto, no 2º trimestre houve
queda recorde no indicador, com redução da ordem 9,7%, confirmando a entrada do
Brasil em nova recessão.
A crise social também se agravou, a população em situação de
desalento aumentou 15,3% no último trimestre, em relação ao trimestre encerrado em
fevereiro. A população subutilizada chegou a 28,4 milhões de pessoas, recorde da
série histórica. Dados publicados pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) indicam que a
taxa de desemprego do Brasil pode atingir a marca de 16,1%.
Vivemos uma conjuntura de grave crise econômica em que,
mais do que nunca, o estado precisará assumir papel central, tanto no combate à
pobreza como no estímulo à economia.
O Auxílio Emergencial foi o principal responsável por recompor
a renda perdida de 60 milhões de pequenos empresários, profissionais liberais e
informais, e por impulsionar o consumo, principal motor da economia brasileira.
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Cálculo feito pela MB Associados a pedido do G1 aponta que a
queda do PIB neste trimestre sem o Auxílio Emergencial poderia chegar a 18,2%.
Segundo a FGV, o benefício evitou que mais de 30 milhões de pessoas caíssem para
baixo da linha de pobreza e diminuiu índices de desigualdade.
A redução do auxílio para R$ 300,00, metade do valor atual,
pode causar danos profundos à economia. Além de ajudar as famílias, os R$ 51
bilhões pagos aquecem o comércio e toda a cadeia produtiva.
A retirada súbita de metade dos recursos aportados na
economia pelo Auxílio Emergencial pode implicar em queda ainda maior da atividade
econômica e, consequentemente, aumento da crise social.
Pelas razões expostas acima, contamos com o imprescindível
apoio dos nobres Pares para a aprovação da presente proposição.

Sala das Sessões, em 04 de setembro de 2020.

Danilo Cabral
Deputado Federal
(PSB/PE)
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MPV 1000
00079

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Liderança do Partido Socialismo e Liberdade
Assessoria Técnica

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.000, DE 2020
Institui o auxílio emergencial residual para
enfrentamento da emergência de saúde
pública
de
importância
internacional
decorrente
do
coronavírus
(covid-19)
responsável pelo surto de 2019, a que se
refere a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de
2020.

EMENDA Nº ______
Dê-se ao art. 2º da Medida Provisória 100, de 2020, a seguinte redação:
“Art.
2º.
…………...………………………………………………………
§5º. O auxílio emergencial residual será devido ao
beneficiário que preencha os critérios de elegibilidade
desde a data do requerimento ou a partir da data de
vigência desta lei quando for possível ao órgão
competente identificar, por meio de busca ativa no
Cadastro Único para Programas Sociais do Governo
Federal, o direito ao benefício.
§6º. O primeiro pagamento dos benefícios financeiros
deverá ocorrer:
I – em até sete dias contados da data de protocolização
do requerimento por intermédio de aplicativo, site ou
qualquer outro instrumento oficial disponibilizado pelo
governo; ou
II – em até cinco dias para os casos em que for possível
que o órgão competente identifique, por meio de busca
ativa no Cadastro Único para Programas Sociais do
Governo Federal, o direito ao benefício.
§7º. No caso de o primeiro pagamento do auxílio
emergencial residual ser feito após os prazos previstos no
§6º deste artigo, aplicar-se-á, na sua atualização, multa
de 10% do valor do auxílio no primeiro dia de atraso e
atualização diária pela taxa SELIC nos dias
subsequentes, sendo o valor inteiramente convertido para
o beneficiário.
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Assessoria Técnica

§8º. A segunda e a terceira parcela do auxílio emergencial
serão pagas, respectivamente, em até um e dois meses,
após o prazo limite para o primeiro pagamento previsto no
§6º e, no caso de atraso, aplicar-se-á, nas suas
atualizações, multa de 10% do valor do auxílio no primeiro
dia de atraso e atualização monetária diária pela taxa
SELIC nos dias subsequentes, sendo o valor inteiramente
convertido para o beneficiário.
§9º. A autodeclaração poderá ser realizada pelo mesmo
equipamento informático ou telefônico, de forma gratuita,
não havendo restrição ao número de autodeclarações por
meio da mesma plataforma digital.
§10. O poder público deve realizar busca ativa e assistir,
por todos os meios necessários, os trabalhadores que
enfrentem dificuldade ou impossibilidade de utilização da
plataforma digital para solicitação do auxílio emergencial
de que trata esta Lei.
JUSTIFICAÇÃO
O objetivo desta Emenda é assegurar agilidade, efetividade e pronto
pagamento do Auxílio Emergencial Residual.
Sabemos que ainda existe um grande problema relativo às filas na porta
das agências da Caixa e Receita Federal para cadastro e processamento do
Auxílio Emergencial criado pela Lei nº 13.982, de 2020. O problema é tão sério
que tais aglomerações de pessoas, diante da necessidade premente de
recurso para sua manutenção e da família, arriscam a contaminação com
coronavírus (covid-19). Logo, pode-se estipular, via emenda, diversos
instrumentos de agilização do pagamento.
Assim, esta Emenda determina o pagamento da primeira parcela do
benefício terá que ser feito em até sete dias corridos após o requerimento feito
pelo beneficiário, sob pena de multa de 10% de acréscimo no valor do
benefício pago pelo governo, corrigido através da taxa SELIC a cada novo dia
de atraso no pagamento.
Para o caso de beneficiários inscritos no Cadastro Único do governo
federal, o limite para o pagamento da primeira parcela do auxílio emergencial
fica reduzido para cinco dias. A multa de 10% caso o governo atrase o
pagamento vale para todas as parcelas do benefício.
O Governo Federal não pode utilizar de procedimentos burocráticos e
subterfúgios administrativos para negar o pagamento do auxílio emergencial É
a vida e a dignidade de milhões de brasileiros e brasileiras que estão em jogo.
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
Liderança do Partido Socialismo e Liberdade
Assessoria Técnica
A demora e as dificuldades para o processamento dos pedidos tem
dificultado o acesso ao auxílio de quem mais precisa no momento. Os entraves
na obtenção dos benefícios prejudicam milhões de brasileiros e brasileiras que
precisam que suas solicitações sejam aprovadas para receber sua única renda
durante o período de pandemia.
Sala das Sessões, em __ de setembro de 2020.

______________________________________
DEPUTADO EDMILSON RODRIGUES
PSOL/PA
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.000, DE 2020
Institui o auxílio emergencial residual para
enfrentamento da emergência de saúde
pública
de
importância
internacional
decorrente
do
coronavírus
(covid-19)
responsável pelo surto de 2019, a que se
refere a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de
2020.

EMENDA Nº ______
Dê-se ao §1º do art. 7º da Medida Provisória nº 1000, de 2020, a
seguinte redação:

Art.
7º.
…………………………………………………………………..
§1º. Fica vedado à instituição financeira efetuar descontos
ou compensações que impliquem a redução do valor do
auxílio emergencial residual, a pretexto de recompor
saldos negativos ou de saldar dívidas preexistentes do
beneficiário, mesmo na hipótese de autorização prévia do
beneficiário, sendo válido o mesmo critério para qualquer
tipo de conta bancária em que houver opção de
transferência pelo beneficiário.
JUSTIFICAÇÃO
O objetivo desta Emenda é estabelecer que em nenhuma situação há
possibilidade de ser efetuado, pelas instituições financeiras, desconto na conta
bancária em que o beneficiário/trabalhador receba o seu respectivo benefício.
Com efeito, a MP em tela proíbe os bancos de usarem as contas
indicadas, ou a digital, para efetuar descontos que impliquem a redução do
valor do benefício, acrescentamos que tal ocorre mesmo diante da hipótese de
autorização prévia do beneficiário; na exata razão em que consideramos que
serão diversos e amplos os mecanismos de pressão e assédio para que o
trabalhador, ao fim e ao cabo, acabe “concordando” em autorizar descontos
diretos em sua conta bancária de recebimento de benefício.
Pode-se fazer um paralelo de contextos entre a presente situação com
aquelas enfrentadas pelos descontos dos consignados, em que foi necessário
a regulamentação visando a preservação dos salários, da renda e da própria
manutenção financeira do trabalhador e redução do nível de endividamento das
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famílias brasileiras.
Se em tempos normais, o assédio sub-reptício, ininterrupto, sempre
nada esclarecedor e sequer transparente provocam no consumidor estado de
ânimo capaz de prejudicar-lhe o entendimento para tomada de decisão, o que
se dirá em tempos de crise sanitária de covid-19 (coronavírus) com diretos
reflexos em gigantesca restrição econômica. O resultado será ações
impiedosas do mercado sobre toda e qualquer fatia de renda do trabalhador,
ainda que em prejuízo próprio desse trabalhador. A proteção ao hipossuficiente
é imperativo em nosso pacto jurídico, justamente para segurança às boas
relações socioeconômicas de mercado, da economia popular e de saudável
relação de consumo.
Sala das Sessões, em __ de setembro de 2020.

______________________________________
DEPUTADO EDMILSON RODRIGUES
PSOL/PA

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 43CC762100388024.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.089483/2020-15

734

Quinta-feira

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

10 Setembro 2020

MPV 1000
00081

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Liderança do Partido Socialismo e Liberdade
Assessoria Técnica

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.000, DE 2020
Institui o auxílio emergencial residual para
enfrentamento da emergência de saúde
pública
de
importância
internacional
decorrente
do
coronavírus
(covid-19)
responsável pelo surto de 2019, a que se
refere a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de
2020.

EMENDA Nº ______
Suprima-se o §5º do art. 1º da Medida Provisória nº 1000, de 2020.
JUSTIFICAÇÃO
O objetivo desta emenda é suprimir a regra que, sem a devida garantia
de que o governo oferece serviços eficientes, exige que o CPF (cadastro
pessoa física) do titular do direito esteja regularizado.
São públicos e notórios as filas existentes tanto nas agências bancárias
como da Receita Federal visando a regularização do CPF para gozo do
benefício assistencial. Tal situação provocou (e ainda provoca) tumultos sociais
e acelerou a contaminação e aumento da doença de Covid-19.
A presente proposta, acompanhada da emenda que determina que as
regras atuais do auxílio mergencial sejam aplicadas e permaneçam para o caso
do auxílio emergencial residual, demonstram a dispensa do §4º do art. 1º da
MP, pois a intenção do governo é apenas que esse dispositivo sirva para
obstaculizar acesso ao benefício.
Vale lembrar que o assunto ventilado no dispositivo, que ora buscamos
suprimir, é matéria de norma infralegal e assim deve continuar, porque a bem
da verdade o governo busca tão somente regularizar os abusos administrativos
cometidos (excluindo brasileiros do direito à fonte de renda insculpido no
benefício).
Sala das Sessões, em __ de setembro de 2020.

______________________________________
DEPUTADO EDMILSON RODRIGUES
PSOL/PA
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.000, DE 2020
Institui o auxílio emergencial residual para
enfrentamento da emergência de saúde
pública
de
importância
internacional
decorrente
do
coronavírus
(covid-19)
responsável pelo surto de 2019, a que se
refere a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de
2020.

EMENDA Nº ______
Suprima-se do §2º do art. 1º da Medida Provisória nº 1000, de 2020, o
seguinte trecho “ independentemente do número de parcelas recebidas”.
JUSTIFICAÇÃO
O objetivo desta emenda é garantir o recebimento das 4 parcelas do
auxílio emergencial residual criado pela MP 1000, de 2020, ou seja, que de fato
a MP 1000, assegure a prorrogação integral do atual benefício assistencial de
enfrentamento, pela renda, à Covid-19.
A MP em tela expõe a possibilidade de uma parcela dos beneficiários
não receberem todas as novas parcelas de R$ 300,00. Explica-se: o auxílio
emergencial residual será devido até 31 de dezembro de 2020,
independentemente do número de parcelas recebidas, o que possibilita que o
cidadão/beneficiário não receba todas as novas 4 cotas a que tem direito.
Logo, esta Emenda propõe alteração neste ponto, com o fito de que seja
garantido o recebimento do direito assistencial, inclusive porque isso garante a
renda em momento de enorme restrição econômica (renda reduzida pela
metade de R$ 600 para R$ 300).
Sala das Sessões, em __ de setembro de 2020.

______________________________________
DEPUTADO EDMILSON RODRIGUES
PSOL/PA
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.000, DE 2020
Institui o auxílio emergencial residual para
enfrentamento da emergência de saúde
pública
de
importância
internacional
decorrente
do
coronavírus
(covid-19)
responsável pelo surto de 2019, a que se
refere a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de
2020.

EMENDA Nº ______
Dê-se ao art. 1º da Medida Provisória nº 1000, de 2020, a redação
abaixo, e, por conexão de mérito, seja suprimido o §2º desse art. 1º:
Art. 1º. É prorrogado durante todo período de
enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional da Covid-19, definida pela Lei nº
13.979, de 6 de fevereiro de 2020, o auxílio emergencial
de que trata o art. 2º da Lei nº 13.982, de 2 de abril de
2020, a ser pago mensal e ininterruptamente no valor de
R$ 600,00, a contar da data de publicação desta Medida
Provisória.
JUSTIFICAÇÃO
O objetivo desta emenda é garantir aos brasileiros que hoje recebem o
auxílio emergencial a renda de R$ 600,00 durante todo o período que perdurar
a pandemia do Coronavírus, ou seja, que de fato a MP 1000, de 2020, seja
prorrogação integral do atual benefício assistencial de enfrentamento, pela
renda, à Covid-19.
Para tanto, a presente Emenda determina que o auxílio emergencial seja
pago mensal e ininterruptamente no valor de R$ 600,00, a contar da data de
publicação da Medida Provisória, que terá validade durante todo período de
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional da
Covid-19.
Sala das Sessões, em __ de setembro de 2020.

______________________________________
DEPUTADO EDMILSON RODRIGUES
PSOL/PA
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.000, DE 2020
Institui o auxílio emergencial residual para
enfrentamento da emergência de saúde
pública
de
importância
internacional
decorrente
do
coronavírus
(covid-19)
responsável pelo surto de 2019, a que se
refere a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de
2020.

EMENDA Nº ______

Dê-se ao art. 1º da Medida Provisória nº 1000, de 2020, a seguinte
redação:
Art. 1º. Fica instituído, até 31 de dezembro de 2020, o
auxílio emergencial residual a ser pago em até quatro
parcelas mensais no valor de R$ 600,00 (seiscentos
reais) ao trabalhador beneficiário do auxílio emergencial
de que trata o art. 2º da Lei nº 13.982, de 2 de abril de
2020, a contar da data de publicação desta Medida
Provisória.

JUSTIFICAÇÃO

O objetivo desta emenda é estabelecer que o valor do auxílio
emergencial residual seja de R$ 600,00 (seiscentos reais), ou seja, que de fato
a MP 1000, de 2020, seja prorrogação integral do atual benefício assistencial.
É importante lembrar que amplo estudo publicado pelo Centro de
Estudos em Microfinanças e Inclusão Financeira da Fundação Getulio Vargas
(FGV) apontou que o cenário brasileiro pode ficar pior com a redução do valor
do auxílio emergencial, afinal, para os trabalhadores que receberam o
benefício, as parcelas conseguiram compensar a perda de renda provocada
pela pandemia de coronavírus.
No mesmo sentido, estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
(Ipea) apontou que aproximadamente 4,4 milhões de domicílios brasileiros
sobreviveram em julho apenas com a renda do auxílio emergencial.
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Assim, ainda que o referido benefício não tenha sido suficiente para
reverter a queda de 9,7% do PIB neste segundo trimestre de 2020, o tombo
seria bem maior se não houvesse a transferência de renda no valor de R$ 600.

Sala das Sessões, em __ de setembro de 2020.

______________________________________
DEPUTADO EDMILSON RODRIGUES
PSOL/PA
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.000, DE 2020
Institui o auxílio emergencial residual para
enfrentamento da emergência de saúde
pública
de
importância
internacional
decorrente
do
coronavírus
(covid-19)
responsável pelo surto de 2019, a que se
refere a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de
2020.

EMENDA Nº ______

A Medida Provisória nº 1000, de 2020, passa ter o seguinte substitutivo
(Projeto de Lei de Conversão):
Institui o Programa de Renda
Mínima Permanente, destinado
a garantir renda para família
com renda familiar per capita
de até meio salário mínimo;
define os critérios para o
recebimento do benefício; e
define fontes de custeio.
O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º. Fica instituído o Programa de Renda Mínima Permanente,
instrumento de garantia de renda para famílias em condição de vulnerabilidade
social, inclusive famílias cujo principal rendimento bruto auferido pelos
membros seja proveniente do trabalho informal.
Art. 2º Para fins de aplicação desta Lei, considera-se:
I - família a unidade nuclear, eventualmente ampliada por outros
indivíduos que com ela possuam laços de parentesco ou de afinidade, que
forme um grupo doméstico, vivendo sob o mesmo teto e que se mantém pela
contribuição de seus membros;
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II - renda familiar mensal a soma dos rendimentos brutos auferidos
mensalmente pela totalidade dos membros da família, excluindo-se os
rendimentos concedidos por programas oficiais de transferência de renda.
III - renda familiar per capita é a razão entre a renda familiar mensal e o
total de indivíduos na família.
IV - famílias em condição de vulnerabilidade social as que estiverem
inscritas no Cadastro Único e que possuam renda familiar mensal de até meio
salário mínimo por pessoa ou renda mensal familiar total de até três salários
mínimos.
Art. 3°
Será concedido benefício no valor de R$ 600,00
(seiscentos reais) mensais ao trabalhador que cumpra cumulativamente os
seguintes requisitos:
I - seja maior de 18 (dezoito) anos de idade, salvo no caso de mães
adolescentes;
II - cuja renda familiar mensal per capita seja de até 1/2 (meio) saláriomínimo ou a renda familiar mensal total seja de até 3 (três) salários mínimos.
§ 1º O benefício será pago cumulativamente a outros benefícios sociais,
respeitados os critérios de elegibilidade descritos nesta lei.
§ 2º A renda familiar será aferida a partir do Cadastro Único para
Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) ou, para aqueles que não
estejam inscritos nesse cadastro, a partir do Cadastro Nacional de Informações
Sociais (CNIS) e outros instrumentos, nos termos de regulamento.
§ 3º Não serão incluídos no cálculo da renda familiar mensal, para
efeitos deste artigo, os rendimentos percebidos dos seguintes programas:
I - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil;
II - Programa Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano;
III - Programa Bolsa Família e os programas remanescentes nele
unificados;
IV - Programa Nacional de Inclusão do Jovem - Pró-Jovem;
V – O seguro desemprego assegurado durante o período de defeso ao
pescador profissional que exerce a atividade pesqueira de forma
artesanal, nos termos da Lei nº 10.779, de 25 de novembro de 2003.
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§ 4º O governo deverá realizar a busca ativa dos cidadãos que cumprem
os critérios de elegibilidade descritos nesta lei e que ainda não estão inscritos
no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).
§ 5º A pessoa provedora de família monoparental receberá duas cotas
da Renda Mínima, independente do sexo, observado o disposto nos §§ 6º a 8º
deste artigo.
§ 6º Quando o genitor e a genitora não formarem uma única família será
considerada a mulher como provedora da família monoparental e, portanto,
apta a receber 2 (duas) cotas da Renda Mínima.
§ 7º Caso o homem detenha a guarda unilateral dos filhos menores ou
seja, de fato, responsável por sua criação, ele poderá manifestar discordância
por meio do CadÚnico.
§ 8º Terá acesso a duas cotas da Renda Mínima, na forma do §5º, a
pessoa provedora de família monoparental que possua dependente com
deficiência, independentemente da sua idade.
§ 9°. No caso de família monoparental, não é necessária a inscrição do
membro familiar no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) para o recebimento de
duas cotas da Renda Mínima.
§ 10. Os valores dos benefícios deverão ser atualizados anualmente de
acordo com a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC),
calculado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), ou com a variação do Índice de Preços ao Consumidor –
Classe 1, calculado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), a que for
maior, acumulada nos doze meses anteriores ao mês do reajuste.
§ 11. Na hipótese de não divulgação da variação mensal de qualquer
dos índices mencionados no § 10, referente a um ou mais meses
compreendidos no período do cálculo até o último dia útil imediatamente
anterior à vigência do reajuste, o Poder Executivo estimará os índices dos
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meses não disponíveis.
Art. 4° Os benefícios serão pagos mensalmente por meio de cartão
magnético

bancário

fornecido

pela

Caixa

Econômica Federal com a

identificação do responsável, mediante o Número de Identificação Social - NIS,
de uso do Governo Federal.
§ 1º Os benefícios poderão ser pagos por meio das seguintes
modalidades de contas, nos termos de resoluções adotadas pelo Banco
Central do Brasil:
I - contas-correntes de depósito à vista;
II - contas especiais de depósito à vista;
III - contas contábeis; ou
IV - outras espécies de contas que venham a ser criadas.
§ 2º Os créditos decorrentes do Programa Renda Mínima depositados
em favor dos beneficiários ficam isentos de qualquer tipo de cobrança, ficando
as instituições bancárias listadas no art. 1º da Lei Complementar nº 105, de 10
de janeiro de 2001 proibidas de cobrar qualquer tipo de dívida ou taxa,
inclusive mediante débito automático, sobre os valores depositados.
§ 3º É vedado qualquer desconto dos valores do Programa de Renda
Mínima para fins de quitação de saldo negativo ou débito programado em
conta, ou quaisquer eventuais dívidas, sendo válido o mesmo critério para
qualquer tipo de conta bancária em que houver opção de transferência pelo
beneficiário.
Art. 5º O pagamento dos benefícios previstos nesta Lei será feito
preferencialmente à mulher, na forma de regulamento.
Art. 6° Fica atribuída à Caixa Econômica Federal a função de Agente
Operador do Programa de Renda Básica Emergencial, mediante remuneração
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e condições a serem pactuadas com o Governo Federal, obedecidas as
formalidades legais.
Art. 7° Será de acesso público a relação dos beneficiários e dos
respectivos benefícios do Programa de Renda Mínima.
Parágrafo único. A relação a que se refere o caput terá divulgação em
meios eletrônicos de acesso público e em outros meios previstos em
regulamento.
Art. 8° O inciso I do art. 3º da Lei n° 7.689, de 15 de dezembro de 1988,
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art.3°……………………………………………………………………
….
I - 30% (trinta por cento) no caso das pessoas jurídicas de
seguros privados, das de capitalização e das referidas nos incisos
I a VII e X do § 1o do art. 1o da Lei Complementar no 105, de 10
de janeiro de 2001;
……………………………………………………………………………
……" (NR)
Art. 9° O artigo 10 da Lei nº 9.249, de 1995, passa a vigorar com a
seguinte redação:
"Art. 10 Os lucros ou dividendos calculados com base nos
resultados apurados, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas
tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado, ficarão
sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte de 20% (vinte
por cento), e integrarão a base de cálculo do imposto de renda do
beneficiário, pessoa física ou jurídica, domiciliado no País ou no
exterior.
……………………………………………………………………………
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……" (NR)
Art. 10 O Programa de Renda Mínima também terá como fonte de
custeio a arrecadação do Imposto sobre Grandes Fortunas.
Art. 11 O Poder Executivo destinará outras fontes para o custeio da
Renda Mínima Permanente.
Art. 12 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO
O objeto desta Emenda é ser um substitutivo, completo, à MP
1000/2020, pelas seguintes razões:
O mundo enfrenta uma crise socioeconômica profunda em face da
pandemia do coronavírus. Trata-se de uma crise com contornos diferentes das
anteriores. Se em 2008 a crise teve início no mercado financeiro e afetou
secundariamente a atividade produtiva, a crise atual inicia-se na esfera
produtiva, aprofundando as contradições do setor financeiro da economia.
Compreender essa diferença é fundamental para dimensionar os possíveis
efeitos da pandemia e para entender a urgência de medidas que possam frear
a queda brusca da demanda. A manutenção dos níveis de crédito e liquidez do
sistema não será suficiente, em absoluto, para conter os estragos provocados
pela crise. Isso porque essas medidas não possuem impactos na economia
real, não sendo capazes de normalizar a atividade produtiva.
Some-se a isso a estrutura social brasileira, historicamente marcada por
profunda desigualdade social e elevado nível de pobreza. Segundo relatório do
Banco Mundial1, a pobreza aumentou no Brasil entre 2014 e 2017, atingindo
21% da população (43,5 milhões de pessoas). Não por acaso, houve um
aumento de demanda pelo benefício do Programa Bolsa Família, principal
mecanismo de combate à fome e à miséria no país.
Outro fator relevante é o mercado de trabalho, marcado pela
informalidade e incapaz de prover estabilidade financeira que garanta o mínimo
de proteção social aos brasileiros. A Síntese de Indicadores Sociais de 2019 do
IBGE2 analisa a estrutura social brasileira a partir das atividades econômicas e
da inserção dos trabalhadores no mercado de trabalho. Os dados reforçam a
avaliação de que o mercado de trabalho brasileiro é marcado pela
informalidade e precariedade, reproduzindo desigualdades em diversas
dimensões: raça, gênero, localização geográfica e atividade produtiva.
No ano passado 26 milhões de trabalhadores estavam desempregados,
subocupados ou desalentados. Já a informalidade atingiu 41,1% do mercado,
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seu maior nível desde 2016, batendo recorde em 19 estados e no Distrito
Federal. Como consequência, há um elevado contingente de trabalhadores
sem acesso aos mecanismos de proteção social vinculados à formalização,
como a remuneração pelo salário mínimo, o direito à aposentadoria e às
licenças remuneradas, como para maternidade ou por afastamento laboral por
motivo de saúde.
A grave crise humanitária provocada pela pandemia do coronavírus,
portanto, atingiu o Brasil com uma economia em desaceleração, um mercado
de trabalho extremamente fragilizado e um número expressivo de brasileiros
em condição de pobreza e extrema pobreza. São milhões de brasileiros em
situação de vulnerabilidade, alijados das redes formais de proteção social ou
com cobertura ainda insuficiente.
A emergência sanitária reacendeu o debate sobre a instituição de uma
Renda Básica para os cidadãos no Brasil e no Mundo. A Espanha aprovou a
renda mínima universal em maio, que beneficiará 850 mil famílias, com um
benefício que varia de € 461 a € 1.0153.
No Brasil, o debate sobre uma renda mínima tem se apresentado em
duas dimensões importantes: a) universalidade x focalização do programa; b)
renda única x renda complementar às demais que compõem a rede de
proteção social.
O Programa de Renda Mínima proposto neste projeto de lei é focalizado
e complementar, isto é, não se sobrepõe a outros programas. A focalização,
além de exigir menos recursos para a execução, tende a ser mais eficiente na
redução da extrema pobreza. Ademais, entendemos que programas destinados
a reduzir a vulnerabilidade social, especialmente de cidadãos sujeitos à
volatilidade do mercado de trabalho e à situação de extrema pobreza, como é o
caso do Programa Bolsa Família, são complementares, isto é, não devem ser
unificados.
A escolha de um Programa de transferência de renda focalizado na
dimensão do proposto neste Projeto de Lei pretende ampliar o número de
famílias mais pobres assistidas pelo Estado sem reduzir a importância e
necessidade dos direitos e serviços públicos. Entendemos como necessária a
ampliação da população mais pobre em contar com uma Renda Mínima
mensal principalmente quando observamos a economia, o mercado de trabalho
brasileiro e seus futuros desdobramentos após o período da pandemia. Será
necessário dar a esta população condições materiais para que consigam
superar este momento, enquanto o efeito multiplicador de um Programa de
transferência de renda desta grandeza possibilita a recuperação econômica do
país.
Pretende-se criar condições necessárias para que toda a população
tenha seu direito ao trabalho preservado. É dever do Estado garantir que todas
e todos tenham condições justas e favoráveis de trabalho, à proteção contra o
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desemprego, garantindo uma remuneração justa e satisfatória. Neste sentido, o
Programa de Renda Mínima cria as condições para que a população possa
buscar trabalho sem que esteja à beira de condições de extrema
vulnerabilidade.
Esta proposta foi inspirada em: a) Programa de Renda Emergencial; b)
estudo do CEPEPLAR (UFMG) “Renda Básica Emergencial: uma resposta
suficiente para os impactos econômicos da pandemia da COVID-19 no Brasil?”;
c) estudo dos pesquisadores Sérgio Gobetti e Rodrigo Orair sobre lucros e
dividendos; d) simulações da liderança do PSOL na Câmara dos Deputados.
Segundo cenários projetados pela Instituição Fiscal Independente4 para
a Renda Básica Emergencial, uma proposta semelhante à deste projeto
atenderia cerca de 80 milhões de cidadãos, com um benefício médio de R$
692,00, que poderia ser cumulativo, a exemplo do benefício do Programa Bolsa
Família, que tem um pagamento mensal médio de cerca de R$ 190.
Se o Programa Bolsa Família, que garante cerca de R$ 190 em média por
família em condição de pobreza e extrema pobreza, foi fundamental para
reduzir a miséria, o Programa de Renda Mínima Permanente teria efeitos
substanciais na redução da pobreza e na amplificação da nossa rede de
proteção social, especialmente em tempos de “uberização” e “pejotização” das
relações laborais.
Além do impacto direto na renda, a adoção de uma política de renda
mínima dinamiza a economia, influenciando o PIB, consumo, investimentos e o
emprego. Nesse sentido, o CEDEPLAR (UFMG) estimou os efeitos da política
de renda emergencial sobre o produto da economia, a fim de projetar o retorno
econômico da transferência social. Segundo os autores, “estudos de políticas
desse tipo em um arcabouço de equilíbrio parcial desconsideram os efeitos na
economia que culminam em impactos na base tributária. Assim, comparam o
custo fiscal bruto da política com seus benefícios diretos, seja na renda das
famílias ou na economia, sem considerar os impactos indiretos, advindos dos
efeitos na atividade econômica, e o efeito endógeno da política na arrecadação
de impostos. Isto é, o impacto fiscal de interesse deveria ser o custo fiscal
líquido, que desconta do custo da política o impacto gerado na arrecadação de
receita tributária pelo Governo”.
Utilizamos, portanto, a métrica estimada por esse modelo para estimar o
custo fiscal líquido anual do Programa de Renda Mínima, que é de R$ 364,9
bilhões, ou 5,37% do PIB (dados de 2018).
Para o financiamento do programa, indicamos as seguintes fontes de
recursos, em rol não exaustivo: a) regulamentação do Imposto sobre Grandes
Fortunas; b) alíquota de 20% sobre os lucros e dividendos distribuídos; c)
aumento da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido sobre Instituições
Financeiras para 30%.
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Em resumo, a ficha técnica do Programa de Renda Mínima é:
Auxílio emergencial - permanente
Cidadãos beneficiados
Benefício médio estimado por família

79,9 milhões
R$ 692

Custo bruto mensal

R$ 55,3 bilhões

Custo bruto anual

R$ 663,6 bilhões

Custo bruto em % do PIB
Retorno indireto pelo aumento da atividade
econômica
Custo líquido anual
Custo líquido em % do PIB

9,76%
R$ 298,6 bilhões
R$ 365 bilhões
5,37%

Sala das Sessões, em __ de setembro de 2020.

______________________________________
DEPUTADO EDMILSON RODRIGUES
PSOL/PA
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.000, DE 2020
Institui o auxílio emergencial residual para
enfrentamento da emergência de saúde
pública
de
importância
internacional
decorrente
do
coronavírus
(covid-19)
responsável pelo surto de 2019, a que se
refere a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de
2020.

EMENDA Nº ______

Dê-se ao §3º do art. 2º da Medida Provisória 1000, de 2020, a redação
abaixo, renumerando-se o atual §3º e §§ seguintes:
Art. 2º. ………………………………………………………......
§3º. Quando o genitor e a genitora não formarem uma
única família e houver duplicidade na indicação de
dependente nos cadastros do genitor e da genitora
realizados em autodeclaração na plataforma digital, será
considerado o cadastro de dependente feito pela mulher,
ainda que posterior àquele efetuado pelo homem, e
observando-se as seguintes regras:
I – No caso de cadastro superveniente feito pela mulher
na forma prevista no §3º, o homem que detiver a guarda
unilateral dos filhos menores ou que, de fato, for
responsável por sua criação poderá manifestar
discordância por meio da plataforma digital.
II – Na hipótese de manifestação de que trata o inciso
anterior, o trabalhador deverá ser advertido das penas
legais em caso de falsidade na prestação de informações
sobre a composição do seu núcleo familiar e terá a renda
familiar mensal per capita calculada provisoriamente,
considerados os dependentes cadastrados para aferir o
direito a uma cota mensal do auxílio emergencial residual,
e receberá essa cota mensal, desde que cumpridos os
demais requisitos previstos, até que a situação seja
devidamente elucidada pelo órgão competente.
III – Ao genitor que teve seu benefício subtraído ou
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recebido indevidamente pelo outro genitor em virtude de
conflito de informações no que tange à guarda de
dependentes em comum é garantido o pagamento
retroativo a que faria jus.

JUSTIFICAÇÃO

O objetivo desta Emenda é assegurar proteção e ampliação das
mulheres ao recebimento do auxílio emergencial residual.
A MP em tela estabelece nos §§ 1º e 2º do art. 2º que a mulher
provedora de família monoparental receberá duas cotas do auxílio emergencial
residual; bem como que quando se tratar de família monoparental feminina, o
auxílio emergencial residual será concedido exclusivamente à chefe de família,
após o pagamento da última parcela do auxílio emergencial de que trata o art.
2º da Lei nº 13.982, de 2020, ainda que haja outra pessoa elegível no grupo
familiar.
Entretanto, é muito importante mais precisão, objetividade e clareza para
a regra sobre famílias chefiadas por mulheres. Infelizmente, temos
acompanhado o surgimento de denúncias em que os pais têm tentado incluir
os filhos nos seus cadastros – mesmo que não tenham a guarda ou não sejam
eles os principais responsáveis pela criação. Vale lembrar que são públicos e
notórios os casos em que homens vêm coagindo mulheres visando acesso a
duas cotas do benefício emergencial.
Diante das denúncias, não há óbice para que homens pais provedores
de famílias monoparentais recebam duas cotas do auxílio. Entretanto, torna-se
necessário que a informação prestada pela mulher provedora, regra quando
tratamos de famílias monoparentais no Brasil, deve ser priorizada para fins de
concessão do benefício, salvo quando comprovada a concessão de guarda
unilateral dos dependentes ao homem provedor. Segundo dados do IBGE,
mais de 80% das crianças no Brasil têm como primeiro responsável uma
mulher e 5,5 milhões de crianças não têm o nome do pai sequer no registro de
nascimento. Mais de 56,9% das famílias onde a mulher é responsável por
prover renda vivem em situação de pobreza. Quando a responsável é uma
mulher preta ou parda a incidência de pobreza sobe ainda mais, a 64,4%.
Assim, para proteger a saúde e a vida de milhões de famílias, sobretudo,
daquelas em que as mulheres são chefes de família, sugerimos aprovação de
proposta de autoria da Dep. Fernanda Melchiona e demais integrantes da
bancada do PSOL (PL 2508/2020), que amplia e protege os direitos das
mulheres ao auxílio emergencial residual.
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Sala das Sessões, em __ de setembro de 2020.

______________________________________
DEPUTADO EDMILSON RODRIGUES
PSOL/PA
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1000 DE 2020
Institui o auxílio emergencial residual
para enfrentamento da emergência de
saúde pública
de
importância
internacional
decorrente
do
coronavírus (covid-19) responsável
pelo surto de 2019, a que se refere a
Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de
2020.

EMENDA
Inclua-se, onde couber, os seguintes artigos ao texto da MP
1000/2020, com a seguinte redação:
O trabalhador, o aposentado, e aqueles que não se
enquadrem nos critérios da renda familiar, que na data do
cadastro ou do recebimento de qualquer uma das prestações do
auxílio emergencial, mantinha vínculo de empregado formal
ativo, nos termos do § 5º, ou de empresário, em desacordo com
o disposto nos incisos IV e V do caput, deverá devolver em dobro
todos os valores indevidamente recebidos.

“Art.

Parágrafo único: O disposto no caput não se aplica às quantias
que o trabalhador tenha devolvido voluntariamente, desde que
comunique a instituição financeira.
Art. A instituição financeira fica autorizada a efetuar o desconto
em conta dos valores referidos no parágrafo único, a partir da
data de comprovação do vínculo, ou de sua comunicação pelo
Poder Executivo ou pelo Tribunal de Contas da União,
ressalvadas as hipóteses em que o trabalhador tenha
comunicado previamente a devolução voluntária dos valores
indevidamente recebidos ou a ocorrência de falsidade praticada
por terceiros no cadastro.
Parágrafo único - A efetivação do desconto referido no caput não
afasta a responsabilização civil, administrativa e penal do
trabalhador.” (NR)
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JUSTIFICATIVA
O auxílio emergencial, no valor de R$ 600 mensais, por três
meses prorrogáveis, foi instituído pela Lei nº 13.982, de 2020, para suprir a renda
dos trabalhadores informais que tiveram sua renda abalada com o impacto do
coronavírus causador da pandemia de COVID-19.
A MP 1000/2020, entrou no cenário brasileiro para buscar o
fortalecimento das famílias mais vulneráveis

economicamente diante da

PANDEMIA DO SARS COV COVID-19, prorrogando até dezembro de 2020, o
auxílio emergencial, ainda que com valor menor do que estabelecido no início da
PANDEMIA.
Entre diversos requisitos, está o de que o trabalhador, o
aposentado, e aqueles que não se enquadrem nos critérios da renda familiar,
não podem ter emprego formal ativo. São considerados empregados formais
ativos, para essa finalidade, os empregados com contrato de trabalho
formalizado nos termos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e todos os
agentes públicos, independentemente da relação jurídica, inclusive os ocupantes
de cargo ou função temporários ou de cargo em comissão de livre nomeação e
exoneração e os titulares de mandato eletivo.
Em relação à renda, o trabalhador, o aposentado, e aqueles que
não se enquadrem nos critérios da renda familiar, não podem ter renda familiar
mensal per capita acima de meio salário mínimo ou renda familiar mensal total
acima de três salários mínimos. Além disso, no ano de 2019, não pode ter
recebido rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70.
No entanto, são recorrentes as notícias de que militares,
servidores públicos e empresários receberam o auxílio emergencial. São
trabalhadores com vínculo

estável, muitos com renda elevada, que se

inscreveram para receber o auxílio emergencial com a consciência de que não
tinham o direito pleiteado, e, por complexidades diversas, não foram barrados
pelos controles de concessão do Ministério da Cidadania.
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Nossa proposta vai no sentido de coibir tal conduta, sem
prejuízo da responsabilização civil, administrativa e penal cabível.
Entendemos que a forma mais efetiva de fazê-lo está na seara
patrimonial, prevendo que aquele que tenha recebido valores indevidos de
auxílio emergencial tenha que devolvê-los em dobro, a não ser que os restitua
voluntariamente ou na hipótese de falsidade provocada por terceiros. Caso
contrário, a instituição financeira poderá descontar todos os valores em conta.
Não podemos permitir que, em meio a todas as agruras trazidas
pela pandemia, haja trabalhadores com condições financeiras recebendo um
benefício assistencial tão importante para os cidadãos realmente necessitados,
que continuam na fila do auxílio emergencial.
Por esse motivo, contamos com o apoio dos ilustres Pares para
a provação desta Emenda.

Sala das Sessões, em

de

de 2020.

Deputado LUIZÃO GOULART
Republicanos/PR
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GABINETE SENADOR PAULO ROCHA

EMENDA N°

, DE 2020

(à Medida Provisória n° 1.000, de 2020)

EMENDA ADITIVA

Inclua-se, onde couber o seguinte artigo na Medida Provisória n°
1.000, de 2020:

“Art. xx Fica instituído o Programa de Atendimento Emergencial à
Agricultura Familiar (PAE-AF), a ser operado enquanto perdurarem
os impactos socioeconômicos adversos decorrentes do estado de
calamidade pública referido no capt desta Medida Provisória com as
seguintes finalidades:
I - apoiar a geração de renda de agricultores familiares e suas
organizações que não tenham realizado operações perante a
Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), nos últimos 2 (dois)
anos, no âmbito do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), de
que trata a Lei nº 10.696, de 2 de julho de 2003;
II - promover o abastecimento emergencial de pessoas em situação
de insegurança alimentar e nutricional, por meio de produtos
adquiridos da agricultura familiar.
§ 1º Os beneficiários do PAE-AF deverão ser inseridos em cadastro
simplificado, a ser disponibilizado no sítio eletrônico da Conab.
§ 2º A Anater, em parceria com as entidades de assistência técnica
e extensão rural, identificará e cadastrará, no sítio eletrônico da
Conab, os agricultores familiares beneficiários do PAE-AF, validadas
as informações cadastrais requeridas para a concessão do benefício.
§ 3º O PAE-AF será operacionalizado pela Conab de forma
simplificada, mediante a compra de alimentos produzidos pela
agricultura familiar e a doação simultânea a pessoas em situação de

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 43CC762100388024.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.089483/2020-15

10 Setembro 2020

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

Quinta-feira

755

insegurança alimentar e nutricional ou a entidades recebedoras
previamente definidas pelo órgão federal competente.
§ 4º A Conab disponibilizará eletronicamente modelo simplificado de
proposta de participação no PAE-AF, a qual conterá a relação dos
agricultores familiares, a lista de produtos a serem fornecidos, o
período de entrega e as demais informações requeridas.
§ 5º O poder público municipal, estadual ou distrital poderá designar
agentes públicos para atestar a entrega dos produtos nas entidades
recebedoras.
§ 6º As aquisições anuais do PAE-AF serão limitadas a R$ 4.000,00
(quatro mil reais) por unidade familiar ou a R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) anuais por unidade familiar no caso de o beneficiário ser
mulher agricultora, observado o princípio da transparência.
§ 7º Para a definição dos preços de referência a serem utilizados na
aquisição dos produtos, a Conab poderá utilizar a metodologia do
PAA ou a do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae).
§ 8º A Anater remunerará, com recursos a serem repassados pelo
poder público, as entidades de assistência técnica e extensão rural,
no valor de R$ 100,00 (cem reais) por cada agricultor familiar
beneficiado pelo PAE-AF.
§ 9º A execução do PAE-AF contará com recursos orçamentários
destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus responsável
pela Covid-19.”

JUSTIFICATIVA

Desde o início da pandemia de Covid-19 a agricultura familiar sofreu
dois grandes reveses. O primeiro deles, ao não ser explicitamente
incluída no auxílio emergencial previsto na Lei nº 13.982, de 2 de abril
de 2020. A segunda, quando o Presidente da República vetou 14
dispositivos da Lei 14.048, de 24 de agosto de 2020 (Lei Assis
Carvalho).
Entre os dispositivos vetados está o o Programa de Atendimento
Emergencial à Agricultura Familiar (PAE-AF), instrumento
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importantissimo para garantiar condições de sobrevivência a
milhares de famílias agricultoras, produtoras de 70% do alimento que
a população consome no país.
É por acreditar que a agricultura familiar brasileira tem e terá papel
fundamental para ajudar o país a sair da crise que apresentamos a
presente emenda, para a qual pedimos apoiamento ao nobres Pares.

Sala das Sessões,

de

de 2020

Senador PAULO ROCHA
PT/PA
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MPV 1000
00089

GABINETE SENADOR PAULO ROCHA

EMENDA N°

, DE 2020

(à Medida Provisória n° 1.000, de 2020)

EMENDA ADITIVA

Inclua-se, onde couber, os seguintes artigos na Medida Provisória n°
1.000, de 2020:

Art. XX Fica autorizada a prorrogação para 1 (um) ano após a última
prestação, mantidas as demais condições pactuadas, do vencimento das
parcelas vencidas ou vincendas a partir de 1º de janeiro de 2020 e até o
fim do estado de calamidade pública referido no caput desta Medida
Provisória, incluídas eventuais dilações, relativas a operações de crédito
rural contratadas por agricultores familiares, e suas cooperativas de
produção, cujas condições econômicas foram prejudicadas pela pandemia
da Covid-19.
§ 1º Durante o estado de calamidade pública ficam suspensos, para as
dívidas abrangidas pelo disposto no caput deste artigo:
I - o encaminhamento para cobrança judicial, as execuções e as cobranças
judiciais em curso; e
II - o prazo de prescrição das dívidas.
§ 2º Na prorrogação de que trata este artigo, fica garantida a manutenç ão
de bônus de adimplência, rebate ou outros benefícios originalmente
previstos.
§ 3º Os valores prorrogados com fundamento neste artigo serão objeto de
subvenção econômica na forma de equalização de taxas, de que trata a
Lei nº 8.427, de 27 de maio de 1992, e os custos correspondentes correrão
à conta das dotações orçamentárias destinadas às Operações Oficiais de
Crédito.
§ 4º O disposto no § 3º deste artigo não se aplica aos financiamentos
contratados com recursos dos fundos constitucionais de financiamento,
que assumirão os custos correspondentes.
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§ 5º A prorrogação nos termos deste artigo não impede a contratação de
novas operações no âmbito do crédito rural.
Art. XXb. Fica autorizada a prorrogação para 1 (um) ano após a última
prestação, mantidas as demais condições pactuadas, do vencimento das
parcelas vencidas ou vincendas a partir de 1º de janeiro de 2020 e até o
fim do estado de calamidade pública referido no caput desta Medida
Provisória, incluídas eventuais dilações, relativas a operações de crédito
no âmbito do Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF), cujas
condições econômicas foram prejudicadas pela pandemia da Covid-19.
§ 1º Durante o estado de calamidade pública ficam suspensos, para as
dívidas abrangidas pelo caput deste artigo:
I - o encaminhamento para cobrança judicial, as execuções e as cobranças
judiciais em curso; e
II - o prazo de prescrição das dívidas.
§ 2º Na prorrogação de que trata este artigo, fica garantida a manutenç ão
de bônus de adimplência, rebate ou outros benefícios originalmente
previstos.
§ 3º A prorrogação nos termos deste artigo não impede a contratação de
novas operações no âmbito do crédito rural.
Art. XXc. A Lei nº 13.340, de 28 de setembro de 2016, passa a vigorar com
as seguintes alterações:
“Art. 1º-B Fica autorizada a concessão de rebate para liquidação, até 30
de dezembro de 2021, nos termos dos arts. 1º e 1º-A desta Lei, de débitos
de responsabilidade de agricultores familiares que atendem aos requisitos
da Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006.”
“Art. 2º-B Fica autorizada a repactuação, até 30 de dezembro de 2021, nos
termos dos arts. 2º e 2º-A desta Lei, de débitos de responsabilidade de
agricultores familiares que atendem aos requisitos da Lei nº 11.326, de 24
de julho de 2006.”
“Art. 3º-C Fica autorizada a concessão de rebate para liquidação, até 30
de dezembro de 2021, nos termos dos arts. 3º e 3º-B desta Lei, de débitos
de responsabilidade de agricultores familiares que atendem aos requisitos
da Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006.”
“Art. 4º-A Fica autorizada a concessão de descontos para a liquidação, até
30 de dezembro de 2021, de dívidas originárias de operações de crédito
rural de responsabilidade de agricultores familiares que atendem aos
requisitos da Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006, inscritas em dívida
ativa da União ou encaminhadas para inscrição até 31 de dezembro de
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2020, relativas à inadimplência ocorrida até 30 de junho de 2020, e os
referidos descontos devem incidir sobre o valor consolidado, por inscrição
em dívida ativa da União.
§ 1º A concessão dos descontos de que trata o caput deste artigo
observará o disposto nos §§ 1º, 2º, 3º, 4º e 6º do art. 4º desta Lei.
§ 2º O disposto no caput deste artigo aplica-se às dívidas contraídas no
âmbito do Fundo de Terras e da Reforma Agrária (Banco da Terra) e do
Acordo de Empréstimo 4.147-BR, inscritas em dívida ativa da União até
31 de março de 2021, cuja inadimplência tenha ocorrido até 30 de junho
de 2020.”
“Art. 10-A. Para os fins de que tratam os arts. 1º-B, 2º-B, 3º-C e 4º-A desta
Lei, ficam suspensos:
I - o encaminhamento para cobrança judicial, as execuções e as cobranças
judiciais em curso, até 30 de dezembro de 2021; e
II - o prazo de prescrição das dívidas.”
Art. xxd. A Lei nº 13.606, de 9 de janeiro de 2018, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
“Art. 20-A. Fica autorizada a concessão dos descontos de que trata o art.
20 desta Lei até 30 de dezembro de 2021, no caso de débitos de
responsabilidade de agricultores familiares que atendem aos requisitos da
Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006.
Parágrafo único. O prazo de prescrição das dívidas de crédito rural de que
trata o caput deste artigo fica suspenso até 30 de dezembro de 2021.”
“Art. 36-A. Fica permitida a renegociação, em todo o território nacional, nas
condições de que trata o art. 36 desta Lei, de dívidas de operações de
crédito rural de custeio e investimento lastreadas com recursos
controlados do crédito rural, inclusive aquelas prorrogadas por autorização
do CMN, contratadas até 31 de dezembro de 2019 por agricultores
familiares que atendem aos requisitos da Lei nº 11.326, de 24 de julho de
2006, e por suas cooperativas de produção agropecuária, observadas as
seguintes disposições:
I - o reembolso deverá ser efetuado em prestações iguais e sucessivas,
fixado o vencimento da primeira parcela para 2022 e o vencimento da
última parcela para 2032, mantida a periodicidade da operação
renegociada, sem a necessidade de estudo de capacidade de pagamento;
II – o prazo de adesão à renegociação a que se refere o caput deste artigo
encerrar-se-á em 30 de setembro de 2021 e o de formalização da
renegociação, em 30 de dezembro de 2021.”
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JUSTIFICATIVA

Desde o início da pandemia de Covid-19 a agricultura familiar sofreu
dois grandes reveses. O primeiro deles, ao não ser explicitamente incluída
no auxílio emergencial previsto na Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020. A
segunda, quando o Presidente da República vetou 14 dispositivos da Lei
14.048, de 24 de agosto de 2020 (Lei Assis Carvalho).
Entre os dispositivos vetados, estão aqueles referidos à
renegociação de dividas do setor. Acreditamos ser essa negociação
fundamental para garantir condições mínimas de sobrevivência a milhares
de famílias agricultoras, produtoras de 70% do alimento que a população
consome no país.
É por acreditar que a agricultura familiar brasileira tem e terá papel
fundamental para ajudar o país a sair da crise que apresentamos a
presente emenda, para a qual pedimos apoiamento ao nobres Pares.

Sala das Sessões,

de

de 2020

Senador PAULO ROCHA
PT/PA
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MPV 1000
00090

EMENDA N°

, DE 2020

(à Medida Provisória n° 1.000, de 2020)

EMENDA ADITIVA

Inclua-se, onde couber o seguinte artigo na Medida Provisória n°
1.000, de 2020:

“Art. xx Fica o Conselho Monetário Nacional autorizado a criar linhas
de crédito rural no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento
da Agricultura Familiar (Pronaf).
§ 1º A linha de crédito de que trata o caput deste artigo observará os
seguintes critérios:
I – beneficiário: agricultor familiar com renda familiar total mensal de
até 3 (três) salários-mínimos e que tenha efetuado cadastro
simplificado na entidade de assistência técnica e extensão rural para
comprovar o atendimento aos requisitos da Lei nº 11.326, de 24 de
julho de 2006;
II – taxa efetiva de juros: 1% a.a. (um por cento ao ano);
III – prazo de vencimento: não inferior a 10 (dez) anos, incluídos até
5 (cinco) anos de carência;
IV – prazo de contratação: até 30 de dezembro de 2021;
V – limite de financiamento: R$ 10.000,00 (dez mil reais) por
beneficiário;
VI – fonte de recursos: recursos controlados e não controlados do
crédito rural;
VII – risco das operações: assumido pelos fundos constitucionais de
financiamento, nas operações contratadas com recursos desses
fundos, e pela União, nos financiamentos objetos de subvenção
econômica na forma de equalização de taxas, de que trata a Lei nº
8.427, de 27 de maio de 1992.
§ 2º Até 20% (vinte por cento) do crédito de que trata este artigo
poderão ser destinados à manutenção familiar.
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§ 3º Os financiamentos de que trata este artigo serão objeto de
projeto simplificado de crédito elaborado por entidade de assistência
técnica e extensão rural credenciada e sob a coordenação da Anater.
§ 4º Inclui-se nos itens financiáveis das linhas de crédito de que trata
este artigo o valor de R$ 300,00 (trezentos reais) a ser creditado à
entidade de assistência técnica e extensão rural por projeto de
crédito simplificado elaborado.
§ 5º As linhas de crédito de que trata este artigo conterão bônus de
adimplência fixo de R$ 300,00 (trezentos reais) a ser concedido no
início do cronograma de pagamento.
§ 6º Quando destinados à mulher agricultora familiar, os
financiamentos de que trata este artigo serão concedidos com taxa
de juros efetiva de 0,5% a.a. (cinco décimos por cento ao ano) e com
bônus adicional de adimplência de 20% (vinte por cento) incidente
sobre os valores pagos até a data do vencimento.
§ 7º Os custos decorrentes dos financiamentos de que trata este
artigo serão assumidos pelos fundos constitucionais de
financiamento, nas operações contratadas com recursos desses
fundos, e pela União, nas operações contratadas com as demais
fontes de recursos, mediante compensação dos recursos destinados
à subvenção econômica sob a forma de equalização de taxas de
juros previstas para os anos agrícolas de 2020 e 2021.”

JUSTIFICATIVA

Desde o início da pandemia de Covid-19 a agricultura familiar
sofreu dois grandes reveses. O primeiro deles, ao não ser
explicitamente incluída no auxílio emergencial previsto na Lei nº
13.982, de 2 de abril de 2020. A segunda, quando o Presidente da
República vetou 14 dispositivos da Lei 14.048, de 24 de agosto de
2020 (Lei Assis Carvalho).
Entre os dispositivos vetados, está a abertura de linhas de
crédito no âmbito do PRONAF. A garantia de crédito para a produção
é o mínimo que o Estado brasileiro deveria fazer para garantir
condições de sobrevivência a milhares de famílias agricultoras,
produtoras de 70% do alimento que a população consome no país.
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É por acreditar que a agricultura familiar brasileira tem e terá
papel fundamental para ajudar o país a sair da crise que
apresentamos a presente emenda, para a qual pedimos apoiamento
ao nobres Pares.

Sala das Sessões,

de

de 2020

Senador PAULO ROCHA
PT/PA
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EMENDA N°

, DE 2020

(à Medida Provisória n° 1.000, de 2020)

EMENDA ADITIVA

Inclua-se, onde couber o seguinte artigo na Medida Provisória n° 1.000, de
2020:
“Art. XXº Fica a União autorizada a transferir recursos financeiros não
reembolsáveis no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), divididos em 5
(cinco) parcelas de R$ 600,00 (seiscentos reais), aos agricultores
familiares que não tenham recebido o auxílio emergencial de que trata o
art. 2º da Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020, com o objetivo de assegurar
condições de subsistência e de fomentar atividades produtivas rurais.
§ 1º São beneficiários das parcelas a que se refere o caput os agricultores
familiares ou empreendedores familiares rurais e demais beneficiários
previstos na Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006.
§ 2º As parcelas deverão ser pagas de acordo com o cronograma de
pagamento do auxílio emergencial de que trata o art. 2º da Lei nº 13.982,
de 2 de abril de 2020, com possibilidade de antecipação das parcelas já
pagas ao amparo da referida Lei.
§ 2º A mulher agricultora familiar provedora de família monoparental
receberá 2 (duas) cotas dos recursos financeiros de que trata o caput
deste artigo.
§ 3º Para o recebimento dos recursos financeiros de que trata o caput
deste artigo, o agricultor familiar deverá cumprir os seguintes requisitos
cumulativamente:
I - cadastrar-se na entidade de assistência técnica e extensão rural
credenciada na Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão
Rural (Anater);
II - ser maior de 18 (dezoito) anos de idade;
III – não ter emprego formal ativo;
IV - não ser titular de benefício previdenciário ou assistencial ou
beneficiário do seguro-desemprego ou de programa de transferência de
renda federal, ressalvado o Programa Bolsa Família e o segurodesemprego recebido durante o período de defeso, de que trata a Lei nº
10.779, de 25 de novembro de 2003;
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V - ter renda familiar mensal per capita de até ½ (meio) salário-mínimo ou
renda familiar mensal total de até 3 (três) salários-mínimos; e
VI - não ter recebido no ano de 2018 rendimentos tributáveis acima de R$
28.559,70 (vinte e oito mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta
centavos).
§ 4º As condições de renda familiar mensal per capita e total de que trata
o § 3º deste artigo serão verificadas por meio da utilização da base de
dados do Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), para os
agricultores familiares inscritos, e, para os não inscritos, por meio de
autodeclaração a ser coletada em plataforma a ser disponibilizada por
entidade de assistência técnica e extensão rural credenciada na Anater.
§ 5º Para efeitos deste artigo, são considerados empregados formais
aqueles com contrato de trabalho formalizado nos termos da Consolidaç ão
das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943, e todos os agentes públicos, independentemente da relação
jurídica, inclusive os ocupantes de cargo ou função temporários ou de
cargo em comissão de livre nomeação e exoneração e os titulares de
mandato eletivo.
§ 6º A renda familiar é a soma dos rendimentos brutos auferidos por todos
os membros da unidade nuclear composta de um ou mais indivíduos,
eventualmente ampliada por outros indivíduos que contribuam para o
rendimento ou que tenham suas despesas atendidas por aquela unidade
familiar, todos moradores em um mesmo domicílio.
§ 7º Para efeitos deste artigo, não serão incluídos no cálculo da renda
familiar mensal os rendimentos percebidos de programas de transferência
de renda federal previstos na Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, e em
seu regulamento, e os recursos de que trata o art. 27 da Lei nº 12.512, de
14 de outubro de 2011.
§ 8º A renda familiar per capita é a razão entre a renda familiar mensal e
o total de indivíduos na família.
§ 9º Instituições financeiras públicas federais operacionalizarão e pagarão
os recursos financeiros de que trata este artigo e ficam autorizadas a
realizar o seu pagamento por meio de conta do tipo poupança social digital,
de abertura automática em nome dos beneficiários, a qual possuirá as
seguintes características:
I - dispensa da apresentação de documentos;
II - isenção de cobrança de tarifas de manutenção, observada a
regulamentação específica estabelecida pelo Conselho Monetário
Nacional;
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III - ao menos 1 (uma) transferência eletrônica de valores ao mês, sem
custos, para conta bancária mantida em qualquer instituição financeira
habilitada a operar pelo Banco Central do Brasil;
IV - não passível de emissão de cartão físico, cheques ou ordens de
pagamento para sua movimentação.
§ 10. Fica vedado às instituições financeiras efetuar descontos ou
compensações que impliquem a redução do valor dos recursos financeiros
pagos, a pretexto de recompor saldos negativos ou de saldar dívidas
preexistentes do beneficiário, considerado válido o mesmo critério para
qualquer tipo de conta bancária em que houver opção de transferência
pelo beneficiário.
§ 11. Os órgãos federais disponibilizarão as informações necessárias à
verificação dos requisitos relacionados à operacionalização do disposto
neste artigo, constantes das bases de dados de que sejam detentores.
§ 12. As instituições financeiras responsáveis pelos pagamentos previstos
neste artigo possibilitarão aos beneficiários que não tenham acesso à
tecnologia digital e à internet, ou que não saibam utilizá-las, o saque do
seu auxílio mediante a apresentação do Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) e da carteira de identidade.
§ 13. A Anater executará o disposto neste artigo mediante termo de
adesão.
§ 14. A unidade da agricultura familiar que acessar irregularmente o auxílio
de que trata este artigo, inclusive por meio de fraude ou de informação
falsa ou adulterada, restituirá os valores recebidos, sem prejuízo de outras
ações civis e criminais aplicáveis aos responsáveis.
§ 15. O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.

JUSTIFICATIVA

Desde o início da pandemia de Covid-19 a agricultura familiar sofreu
dois grandes reveses. O primeiro deles, ao não ser explicitamente incluída
no auxílio emergencial previsto na Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020. A
segunda, quando o Presidente da República vetou 14 dispositivos da Lei
14.048, de 24 de agosto de 2020 (Lei Assis Carvalho).
Entre os dispositivos vetados, estava a previsão de um auxílio de R$
3 mil (em cinco parcelas) aos agricultores familiares, sendo que a cota
dobraria para mulheres agricultoras chefes de família. Consideramos que
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referido auxílio é o mínimo que o Estado brasileiro deveria fazer para
garantir condições mínimas de sobrevivência a milhares de famílias
agricultoras, produtoras de 70% do alimento que a população consome no
país.
É por acreditar que a agricultura familiar brasileira tem e terá papel
fundamental para ajudar o país a sair da crise que apresentamos a
presente emenda, para a qual pedimos apoiamento ao nobres Pares.

Sala das Sessões,

de

de 2020

Senador PAULO ROCHA
PT/PA
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EMENDA N°

, DE 2020

(à Medida Provisória n° 1.000, de 2020)

EMENDA ADITIVA

Inclua-se, onde couber o seguinte artigo na Medida Provisória n°
1.000, de 2020:

“Art. xx O Benefício Garantia-Safra de que trata o art. 8º da Lei nº
10.420, de 10 de abril de 2002, será concedido automaticamente a
todos os agricultores familiares aptos a receber o benefício durante
o estado de calamidade pública referido no caput desta Medida
Provisória, condicionado à apresentação de laudo técnico de vistoria
municipal comprobatório da perda de safra.”

JUSTIFICATIVA

Desde o início da pandemia de Covid-19 a agricultura familiar sofreu
dois grandes reveses. O primeiro deles, ao não ser explicitamente
incluída no auxílio emergencial previsto na Lei nº 13.982, de 2 de abril
de 2020. A segunda, quando o Presidente da República vetou 14
dispositivos da Lei 14.048, de 24 de agosto de 2020 (Lei Assis
Carvalho).
Entre os dispositivos vetados, estava a concessão automática do
Benefício Garantia-Safra de que trata o art. 8º da Lei nº 10.420, de
10 de abril de 2002, aos agricultores e agricultoras familiares aptos
a receber o benefício durante o estado de calamidade pública. Tal
benefício é o mínimo que o Estado brasileiro deveria fazer para
garantir condições mínimas de sobrevivência a milhares de famílias
agricultoras, produtoras de 70% do alimento que a população
consome no país.
É por acreditar que a agricultura familiar brasileira tem e terá papel
fundamental para ajudar o país a sair da crise que apresentamos a
presente emenda, para a qual pedimos apoiamento ao nobres Pares.
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Senador PAULO ROCHA
PT/PA
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MPV 1000
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EMENDA N°

, DE 2020

(à Medida Provisória n° 1.000, de 2020)

EMENDA ADITIVA

Inclua-se, onde couber o seguinte artigo na Medida Provisória n° 1.000, de
2020:

“Art. xx Fica instituído o Fomento Emergencial de Inclusão Produtiva Rural,
destinado a apoiar a atividade produtiva de agricultores familiares durante
o estado de calamidade pública referido no caput desta Medida Provisória.
§ 1º São beneficiários do fomento de que trata o caput deste artigo os
agricultores familiares que se encontram em situação de pobreza e de
extrema pobreza, excluídos os benefícios previdenciários rurais.
§ 2º O governo federal transferirá recursos financeiros não reembolsáveis
aos agricultores familiares que aderirem ao fomento de que trata o o caput
deste artigo e que se comprometerem a implantar todas as etapas
previstas em projeto simplificado de estruturação da unidade produtiva
familiar a ser elaborado por serviço de assistência técnica e extensão rural.
I- O projeto de que trata o § 2º deste artigo poderá contemplar a
implementação de cisternas ou de outras tecnologias sociais de acesso à
água para consumo humano e produção de alimentos de que trata o art.
15 da Lei nº 12.873, de 24 de outubro de 2013.
II- A implantação do referido projeto será acompanhada pelo serviço de
assistência técnica e extensão rural.
III - A Anater remunerará, com recursos a serem repassados pela União,
as entidades de assistência técnica e extensão rural, no valor de R$
100,00 (cem reais), pelos serviços previstos neste artigo.
§ 3º Fica a União autorizada a transferir diretamente ao beneficiário do
fomento de que trata o caput deste artigo recursos financeiros no valor de
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) por unidade familiar, na forma do
regulamento.
I- A transferência de que trata o § 3º ocorrerá em parcela única.
II - Quando destinado à mulher agricultora familiar, a transferência de que
trata o § 3º deste artigo será de R$ 3.000,00 (três mil reais) por unidade
familiar.
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III - Para os projetos de que trata o § 2º deste artigo, a transferência de
recursos financeiros poderá ser de até R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos
reais) por unidade familiar.
§ 4º. Sem prejuízo de sanção penal, o beneficiário que dolosamente
descumprir as regras do fomento de que trata o caput deste artigo, em
benefício próprio ou de terceiros, será obrigado a efetuar o ressarcimento
da importância recebida, na forma do regulamento.”

JUSTIFICATIVA

Desde o início da pandemia de Covid-19 a agricultura familiar sofreu
dois grandes reveses. O primeiro deles, ao não ser explicitamente incluída
no auxílio emergencial previsto na Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020. A
segunda, quando o Presidente da República vetou 14 dispositivos da Lei
14.048, de 24 de agosto de 2020 (Lei Assis Carvalho).
Entre os dispositivos vetados, está a previsão de fomento produtivo
a agricultores familiares que se encontram em situação de pobreza e de
extrema pobreza. Tal fomento é o mínimo que o Estado brasileiro deveria
fazer para garantir condições de sobrevivência a milhares de famílias
agricultoras, produtoras de 70% do alimento que a população consome no
país.
É por acreditar que a agricultura familiar brasileira tem e terá papel
fundamental para ajudar o país a sair da crise que apresentamos a
presente emenda, para a qual pedimos apoiamento ao nobres Pares.

Sala das Sessões,

de

de 2020

Senador PAULO ROCHA
PT/PA
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado Eduardo Bismarck – PDT/CE

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.000 DE 2020

Institui o auxílio emergencial residual
para enfrentamento da emergência de
saúde

pública

de

importância

internacional decorrente do coronavírus
(covid-19) responsável pelo surto de
2019, a que se refere a Lei nº 13.979,
de 6 de fevereiro de 2020.

EMENDA MODIFICATIVA

O art. 1º da Medida Provisória nº 1.000 de 2020 passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 1º Fica instituído, até 31 de dezembro de 2020, o auxílio
emergencial residual a ser pago em até quatro parcelas mensais no
valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) ao trabalhador beneficiário do
auxílio emergencial de que trata o art. 2º da Lei no 13.982, de 2 de abril
de 2020, a contar da data de publicação desta Medida Provisória.” (NR)

JUSTIFICAÇÃO

Câmara dos Deputados| Anexo IV – 6º andar – Gabinete 652| 70160-900 Brasília -DF
T el (61) 3215-5652 | dep.eduardobismarck@camara.leg.br
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado Eduardo Bismarck – PDT/CE

A MP nº 1.000 de 2 de setembro de 2020 reflete decisão importante do
Poder Público de manter o apoio às famílias vulneráveis durante o estado de
calamidade pública que ora enfrentamos.
Ao contrário do que se esperava há alguns meses, a pandemia da
Covid-19 não apenas se manteve no segundo semestre de 2020, como
também se intensificou. Apesar da tentativa dos governos locais de reabrirem o
comércio e darem continuidade às atividades econômicas, os riscos de
contaminação ainda são demasiado elevados para que os trabalhadores
informais, microempreendedores e profissionais autônomos retomem seus
ofícios.
No entanto, a presente MP prevê um valor irrisório, tanto para garantir
uma ajuda efetiva aos cidadãos brasileiros, quanto para culminar em algum
impacto positivo na retomada da economia.
Assim como esta Casa teve papel fundamental para salvaguardar um
valor digno à população brasileira quando da aprovação do primeiro auxílio
emergencial, aumentando de R$ 200,00 para R$ 600,00, considero primordial
que o mesmo ocorra com o presente auxílio emergencial residual.
Nesse sentido, solicito o apoio dos nobres pares para a aprovação da
presente emenda.
Sala das Sessões, em

de

de 2020.

Deputado EDUARDO BISMARCK
PDT-CE

Câmara dos Deputados| Anexo IV – 6º andar – Gabinete 652| 70160-900 Brasília -DF
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.000, DE 2 DE SETEMBRO DE 2020

Institui o auxílio emergencial residual para
enfrentamento da emergência de saúde
pública
de
importância
internacional
decorrente
do
coronavírus
(covid-19)
responsável pelo surto de 2019, a que se
refere a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de
2020.

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se ao art. 1º da Medida Provisória nº 1000, de 2020 a seguinte
redação:
Art. 1º. Fica instituído, até 31 de dezembro de 2020, o auxílio
emergencial residual a ser pago em até quatro parcelas mensais
no valor de R$ 600,00 (seiscentos
reais) ao trabalhador
beneficiário do auxílio emergencial de que trata o art. 2º da Lei nº
13.982, de 2 de abril de 2020, a contar da data de publicação desta
Medida Provisória.
.........................................................................................................
.

JUSTIFICAÇÃO

Esta emenda pretende corrigir a insuficiência do valor sugerido pelo
Governo e retomar o valor do auxílio emergencial para R$ 600,00 aprovado
pelo Congresso Nacional.
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Este Valor mínimo demonstrou-se fundamental para garantir a
subsistência de milhões de brasileiros e contribuir para amenizar os impactos
da pandemia na economia, gerando consumo e estimulando a produção.

DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA
PCdoB-ACRE
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MPV 1000
00096

MEDIDA PROVISÓRIA 1000/2020
Institui o auxílio emergencial residual para
enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional
decorrente do coronavírus (covid-19)
responsável pelo surto de 2019, a que se
refere a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de
2020.

EMENDA ADITIVA Nº
(do Sr. José Guimarães)

Inclua-se onde couber, artigo à Medida Provisória 1000/2020, com a seguinte redação:

Art. xx. O pescador artesanal poderá receber o auxílio emergencial residual de que trata o art. 1º
desta medida provisória 1000/2020 nos meses em que não receber o seguro-defeso, de que trata a
Lei nº 10.779, de 25 de novembro de 2003.

JUSTIFICAÇÃO
As medidas de isolamento social afetaram fortemente o setor de pesca artesanal, tanto pelo lado da
oferta, pois foi necessário que os trabalhadores permanecessem em casa por longo período, mas
principalmente, pelo lado da demanda, com o fechamento das feiras e restaurantes a baixa procura
pelo pescado reduziu drasticamente a renda dos pescadores artesanais, razão pela qual se justifica o
recebimento do auxílio emergencial.

Sala das sessões, em 8 de setembro de 2020.
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MPV 1000
00097

MEDIDA PROVISÓRIA 1000/2020
Institui o auxílio emergencial residual
para enfrentamento da emergência de
saúde

pública

de

importância

internacional decorrente do coronavírus
(covid-19) responsável pelo surto de
2019, a que se refere a Lei nº 13.979,
de 6 de fevereiro de 2020.

EMENDA ADITIVA Nº
(do Sr. José Guimarães)

Inclua-se onde couber, artigo à Medida Provisória 1000/2020, com a seguinte redação:

Art. xx.

Os agricultores familiares ou empreendedores familiares rurais e demais

beneficiários previstos na Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006, cuja renda familiar
mensal per capita seja de até 1/2 (meio) salário-mínimo ou a renda familiar mensal total
seja de até 3 (três) salários mínimos, poderão receber o auxílio emergencial residual de
que trata o art. 1º desta medida provisória 1.000/2020.
§1º Os agricultores familiares que não se beneficiaram do auxílio emergencial de que
trata a Lei 13.982/2020 deverão fazer o requerimento do benefício de que trata esta
medida provisória, nos termos do regulamento.
§2º A mulher agricultora familiar provedora de família monoparental receberá 2 (duas)
cotas dos recursos financeiros de que trata o caput deste artigo.

JUSTIFICAÇÃO

Em todo o país, no campo e na floresta, a pandemia causada pelo COVID19 vem afetando agricultores familiares e extrativistas, população estimada em 18
milhões. Uma pesquisa feita pelo Instituto Conexões Sustentáveis, em parceria com
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União Nacional das Cooperativas de Agricultura Familiar e Economia Solidária (Unicafes)
e Conselho Nacional de Populações Extrativistas (CNS) mostrou que dos 131 negócios
comunitários pesquisados, 80% deles não tinha condições financeiras de manter suas
operações depois de junho.
Em geral, associações e cooperativas que vendem os produtos da
agricultura familiar e do extrativismo têm uma certa vulnerabilidade. Tanto que o mercado
local, imediato, para a maioria deles, é a principal fonte de demanda. O fechamento das
feiras impactou esses negócios imediatamente.
É da agricultura familiar que vêm a maior parte dos alimentos que chegam à
mesa dos brasileiros. Por isso, é necessário dar condições ao agricultor passar por esse
período de crise e permanecer no campo. O trabalhador do campo vive uma fase de
verdadeira penúria e necessita de apoio de políticas públicas do estado, tanto para a
obtenção do crédito rural, como, mais modestamente, para o recebimento auxílio
emergencial para a subsistência de sua família durante a pandemia.
Mesmo após da aprovação da Lei 13.982/2020 pelo Congresso Nacional e
de declarações de técnicos do governo de que os agricultores familiares poderiam ser
enquadrados como trabalhadores informais para o recebimento do auxílio emergencial,
fato é que a situação e os entraves são mais complexos e numerosos do que parecem, o
acabou excluindo milhares de famílias trabalhadoras do campo da ajuda emergencial. Por
essa razão, entendemos importante assegurar expressamente o direito dos agricultores
familiares na lei, também porque o governo federal vetou os dispositivos essenciais da Lei
14.048, a qual tinha por objetivo socorrer esses trabalhadores.
O êxodo rural é um retrocesso na agricultura familiar e, infelizmente, diante
da falta de atenção do governo federal, será uma dura realidade a ser enfrentada após o
estado de calamidade.

Sala das sessões, em 8 de setembro de 2020.

Dep. José Guimarães
(PT/CE)
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MPV 1000
00098

MEDIDA PROVISÓRIA 1000/2020
Institui o auxílio emergencial residual
para enfrentamento da emergência
de saúde pública de importância
internacional
decorrente
do
coronavírus (covid-19) responsável
pelo surto de 2019, a que se refere a
Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de
2020.
EMENDA MODIFICATIVA Nº
(do Sr. José Guimarães)
O caput do artigo 5º da MP 1.000/2020 passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 5º São considerados empregados formais, para fins do disposto nesta Medida
Provisória, os empregados remunerados com contrato de trabalho formalizado nos termos
da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio
de 1943, e todos os agentes públicos, independentemente da relação jurídica, desde que
a atividade pública seja remunerada, incluídos os ocupantes de cargo ou função
temporários ou de cargo em comissão de livre nomeação e exoneração e os titulares de
mandato eletivo”.
……………………………………………………………………………………………….(NR)
Justificação
A emenda pretende apenas dar precisão ao termo agente público, para incluir a
característica de atividade remunerada, pois sabemos que a função pública pode ser
interpretada de forma ampla e atingir situações de função pública voluntária e gratuita,
como por exemplo, os mesários nas eleições. Então, para evitar injustiças prejudiciais à
cidadania daquele que se dispõe a colaborar com o estado de forma gratuita, propomos a
referida alteração na redação do artigo 5º da medida provisória 1.000/2020.

Sala das sessões, em 8 de setembro de 2020.

Dep. José Guimarães
(PT/CE)
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MPV 1000
00099

MEDIDA PROVISÓRIA 1000/2020

Institui o auxílio emergencial residual
para enfrentamento da emergência
de saúde pública de importância
internacional
decorrente
do
coronavírus (covid-19) responsável
pelo surto de 2019, a que se refere a
Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de
2020.
EMENDA ADITIVA Nº
(do Sr. José Guimarães)

Inclua-se, onde couber, artigo à Medida Provisória 1.000/2020, com a seguinte redação:
Art. X O governo federal publicará relatório mensal da execução do auxílio
emergencial, com informações sobre o atendimento das exigências da Lei
13.982/2020 e da Medida provisória 1.000/2020, indicadores de execução
física e financeira dos créditos extraordinários destinados ao pagamento do
auxílio e avaliação da eficiência e efetividade das medidas de proteção a
trabalhadores informais e pessoas em situação de vulnerabilidade social.
Parágrafo Único. Na aferição dos critérios de elegibilidade ao benefício
emergencial, o Poder Executivo deverá incluir, nos cruzamentos de dados, as
bases de folha de pagamento de servidores dos poderes Legislativo e
Judiciário federal e de servidores estaduais e municipais, no intuito de verificar
renda e composição familiar, com base no § 11 do art. 2º da Lei 13.982/2020 e
art. 8º desta Medida Provisória.
Justificação
Considerando as inúmeras fraudes e problemas ocorridos na concessão do auxílio
emergencial instituído pela Lei 13.982/2020, conforme noticiado pela imprensa e
apontado pelo ACÓRDÃO Nº 1428/2020 – TCU – Plenário, sugerimos essa emenda para
dar mais transparência no acompanhamento da execução desta política pública e também
para evitar que inclusive militares e outros servidores públicos recebam o auxílio
emergencial de forma indevida.
Sala das sessões, em 8 de setembro de 2020.
Dep. José Guimarães
(PT/CE)
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MPV 1000
00100

MEDIDA PROVISÓRIA 1000/2020
Institui o auxílio emergencial residual
para enfrentamento da emergência de
saúde

pública

de

importância

internacional decorrente do coronavírus
(covid-19) responsável pelo surto de
2019, a que se refere a Lei nº 13.979,
de 6 de fevereiro de 2020.

EMENDA ADITIVA Nº
(do Sr. José Guimarães)

Inclua-se, onde couber, artigo à Medida Provisória 1000/2020, com a seguinte redação:

Art. X Terá direito ao auxílio emergencial residual de que trata o art. 1º desta
medida provisória:
I.

o empregado, inclusive o doméstico, dispensado sem justa causa durante o
estado de calamidade pública instituído pelo Decreto Legislativo nº 6/2020
que não preencha os requisitos de habilitação ao seguro-desemprego
previstos nos incisos I, III e VI do caput do art. 3º da Lei nº 7.998, de 11 de
janeiro de 1990;

II. o beneficiário que tenha direito à última parcela do seguro-desemprego, em
qualquer de suas modalidades, nas competências entre maio e setembro
de 2020.
Justificação
Nesta emenda propomos soluções a uma gama de trabalhadores que se
encontram num limbo trabalhista.
A sugestão contida no inciso I

confere direito ao auxílio emergencial

residual ao trabalhador dispensado sem justa causa e que não preenche os requisitos do
seguro desemprego. A medida se faz necessária, pois alterações recentes na legislação
de regência do seguro-desemprego aumentaram os requisitos de acesso ao benefício, o
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que excluiu muitos trabalhadores, principalmente os mais jovens que estão há pouco
tempo no mercado de trabalho.
Já a proposição do inciso II garante ao trabalhador que parou de receber o
seguro-desemprego durante a pandemia e que dificilmente encontrará um emprego nas
circunstância de isolamento social persistente e crise econômica que já se faz presente.
Pelo exposto, esperamos sensibilizar o relator para o acolhimento da
emenda, bem como pedimos a aprovação dos nobres pares.

Sala das sessões, em 8 de setembro de 2020.

Dep. José Guimarães
(PT/CE)
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MPV 1000
00101

MEDIDA PROVISÓRIA 1000/2020

Institui o auxílio emergencial residual
para enfrentamento da emergência
de saúde pública de importância
internacional

decorrente

do

coronavírus (covid-19) responsável
pelo surto de 2019, a que se refere a
Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de
2020.

EMENDA ADITIVA Nº
(do Sr. José Guimarães)
O artigo 2º da Medida Provisória 1.000/2020 passa a vigorar acrescida dos seguintes
parágrafos:
“Art. 2º ………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
§ Quando houver conflito de informações nos dados cadastrais das pessoas que
possuem dependentes em comum, verificados no CadÚnico ou autodeclarados em
plataforma digital, dar-se-á preferência ao cadastro da declarante mulher, ainda que
realizado em momento posterior, para fins do que dispõe o §3º deste artigo, salvo
comprovação em contrário.
§ A Central de Atendimento à Mulher em Situação de Violência - Ligue 180,
disponibilizará atendimento para denúncias de violência patrimonial, inclusive para os
casos em que a mulher tiver o auxílio emergencial subtraído, retido ou recebido
indevidamente por outrem”. (NR)

JUSTIFICAÇÃO
Considerando a realidade de violência doméstica crescente no país, é
preciso agir para que mais mulheres não sejam vítimas de violência, inclusive de violência
patrimonial, principalmente, em tempos de pandemia e em atenção à garantia de acesso
ao auxílio emergencial.
Infelizmente, observa-se que muitos pais têm declarado indevidamente o
CPF dos filhos no cadastro junto à Caixa Econômica Federal, para burlar as condições de
renda familiar mensal per capita e receber o auxílio de R$600,00. Ainda, com o advento
do Projeto de Lei de nº 873, de 2020, aprovado pelo Congresso Nacional e vetado
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parcialmente pelo Presidente da República, aumentaram os cadastros indevidos, tendo
em vista que a concessão do auxílio em dobro seria estendida a pais chefes de família
monoparental, benefício concedido inicialmente somente às mães solo.
Ocorre que a mera notícia da ampliação do benefício gerou prejuízo a
diversas mães que têm relatado problemas para receber a cota do auxílio em dobro,
tendo em vista declarações fraudulentas por parte dos genitores. Nesse sentido, para
proteger as mulheres que são maioria nos lares constituídos por família monoparental,
faz-se urgente que esta Casa tome medidas para garantir que elas recebam sua cota em
dobro e que haja, também, a responsabilização cível, penal e administrativa de pessoas
que já declararam, na oportunidade do cadastro, informações com intenção de fraudar o
recebimento do auxílio emergencial.
Sabemos que este pode ser um quadro terrível de injustiça considerando o
grande número de famílias chefiadas por mulheres. Em uma década e meia este número
mais que dobrou, pois, de acordo com estudo elaborado pela Escola Nacional de
Seguros, o contingente de lares chefiados por mulheres saltou de 14,1 milhões, em 2001,
para 28,9 milhões, em 2015 — avanço de 105%. Outro dado que mostra como muitas
mulheres têm assumido a responsabilidade de criar os filhos sozinhas vem da cartilha ‘Pai
presente‘, divulgada pelo Conselho Nacional, onde 5.494.267 estudantes não possuem o
nome do pai na certidão de nascimento, com base no Censo Escolar de 2011.
Sendo assim, considerando a dificuldade que estas mães têm enfrentado
para resolver o problema, faz-se necessário disponibilizar canal de denúncia de violência
patrimonial, pela conhecida Central de Atendimento à Mulher em Situação de Violência Ligue 180, que deverá repassar as denúncias aos órgãos competentes.
Essas são as nobres razões que fundamentam a nossa emenda, que
esperamos seja acolhida pelo relator e aprovada pelos nobres pares.
Sala das sessões, em 8 de setembro de 2020.

Dep. José Guimarães
Líder da Minoria
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MPV 1000
00102

MEDIDA PROVISÓRIA 1000/2020
Institui o auxílio emergencial residual
para enfrentamento da emergência
de saúde pública de importância
internacional
decorrente
do
coronavírus (covid-19) responsável
pelo surto de 2019, a que se refere a
Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de
2020.
EMENDA ADITIVA Nº
(do Sr. José Guimarães)
Inclua-se ao artigo 5º da Medida Provisória nº 1.000/2020 parágrafo com a seguinte
redação:
"Art. 5º…………………………………………………………………..
………………………………………………………………………….
§ Não são considerados empregados formais, para efeitos desta
Medida Provisória, aqueles

sujeitos

a contrato

de

trabalho

intermitente com renda mensal inferior a 1 (um) salário-mínimo, nos
termos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943”. (NR)

Justificação
O trabalho intermitente é uma espécie de trabalho autorizado pelas recentes
reformas trabalhistas que, infelizmente, possibilita situações de percepção de salário
inferior ao mínimo mensal pelo trabalhador. Por isso, entendemos que o simples critério
de formalidade não deve impedir o trabalhador intermitente de receber o auxílio
emergencial residual, se cumpridos os critérios de renda e os demais.
Nesse sentido, a emenda permite que o trabalhador intermitente cuja renda familiar
mensal per capita seja igual ou inferior a meio salário-mínimo e renda familiar mensal total
igual ou inferior a três salários mínimos receba o auxílio emergencial residual.
Pelo exposto e para garantir a subsistência de trabalhadores em estado de
vulnerabilidade econômica e social, pedimos o acolhimento desta emenda.

Sala das sessões, em 8 de setembro de 2020.
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Dep. José Guimarães
(PT/CE)
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MPV 1000
00103

MEDIDA PROVISÓRIA 1000/20

Institui o auxílio emergencial residual
para enfrentamento da emergência de saúde
pública
de
importância
internacional
decorrente
do
coronavírus
(covid19)
responsável pelo surto de 2019, a que se
refere a Lei n° 13.979, de 6 de fevereiro de
2020.

EMENDA À MP 1000/20

Inclua-se na MP 1.000 de 2 de setembro de 2020, onde couber, os seguintes
artigos:

Art. 1° ...............................................................................................
§2º.....................................................................................................

I - Farão jus à renda emergencial residual prevista no art. 1º desta
Lei os trabalhadores e trabalhadoras da cultura e da agricultura familiar,
nos termos das Leis 14.017/2020 e 14.048/20, respectivamente.

JUSTIFICAÇÃO

Ao editar a presente Medida Provisória, o governo revela grave
descompromisso com o caótico quadro social brasileiro de desemprego e o
crescimento da extrema pobreza.
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Os trabalhadores da cultura e da agricultura familiar foram protegidos
pela iniciativa soberana do Congresso Nacional, em votações históricas.
Infelizmente, o projeto de lei que contemplou os direitos dos trabalhadores da
agricultura familiar foi quase todo ele vetado pelo Presidente da República,
numa demonstração de completo descompromisso com a agricultura familiar,
responsável prela produção de 80% dos alimentos que chegam à mesa dos
brasileiros.
Para evitarmos uma grave injustiça, sugerimos corrigir a MP com a
emenda ora sugerida para proteger a cultura e a agricultura familiar.

Sala das Sessões, em

setembro de

2020.

Deputado Renildo Calheiros
PCdoB-PE
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MPV 1000
00104

MEDIDA PROVISÓRIA 1000/20

Institui o auxílio emergencial residual
para enfrentamento da emergência de saúde
pública
de
importância
internacional
decorrente
do
coronavírus
(covid19)
responsável pelo surto de 2019, a que se
refere a Lei n° 13.979, de 6 de fevereiro de
2020.

EMENDA À MP 1000/20

Suprima-se o §3º do art. 2º da MP 1.000 de 2 de setembro de 2020

JUSTIFICAÇÃO

A presente emenda visa impedir, como é a intenção do Poder Executivo,
o calote nas parcelas não pagas do auxílio emergencial.
A falta de transparência e a desorganização da Caixa Econômica
Federal na efetivação do pagamento do auxílio a todos os cidadãos elegíveis,
regularmente inscritos no programa, são de conhecimento público. Até o
presente, milhares de famílias ainda aguardam o pagamento do benefício.
Para evitarmos uma grave injustiça, sugerimos corrigir a MP com a
emenda ora sugerida.

Sala das Sessões, em

setembro de

2020.

Deputado Renildo Calheiros
PCdoB-PE
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MPV 1000
00105

MEDIDA PROVISÓRIA 1000/20

Institui o auxílio emergencial residual
para enfrentamento da emergência de saúde
pública
de
importância
internacional
decorrente
do
coronavírus
(covid19)
responsável pelo surto de 2019, a que se
refere a Lei n° 13.979, de 6 de fevereiro de
2020.

EMENDA À MP 1000/20

Dê-se ao § 1° do Art. 7º da MP 1.000 de 2 de setembro de 2020, a seguinte
redação:

Art.7º ................................................................................................................
§ 1° - Fica vedado à instituição financeira efetuar descontos ou compensações
que impliquem a redução do valor do auxílio emergencial residual, a pretexto
de recompor saldos negativos ou de saldar dívidas preexistentes do
beneficiário, sendo válido o mesmo critério para qualquer tipo de conta
bancária em que houver opção de transferência pelo beneficiário, salvo os
casos relativos a pagamento de pensão alimentícia no valor de 50% ,
obedecida a decisão judicial. (NR)
JUSTIFICAÇÃO

No mês de julho do corrente ano, a Câmara dos Deputados aprovou o
PL 2082/20 com o mesmo teor. Ocorre que até o momento o projeto encontrase em tramitação no Senado Federal, sem que aquela Casa ultime a votação
para que seja transformado em lei.
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O objetivo da emenda é o de assegurar que uma decisão já aprovada
seja sacramentada na MP nos mesmos termos do que já foi decidido por essa
Casa.

Sala das Sessões, em

setembro de

2020.

Deputado Renildo Calheiros
PCdoB-PE
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MPV 1000
00106

MEDIDA PROVISÓRIA 1000/20

Institui o auxílio emergencial residual
para enfrentamento da emergência de saúde
pública
de
importância
internacional
decorrente
do
coronavírus
(covid19)
responsável pelo surto de 2019, a que se
refere a Lei n° 13.979, de 6 de fevereiro de
2020.

EMENDA À MP 1000/20

Suprima-se do artigo 2º da MP 1.000 de 2 de setembro de 2020, os parágrafos
1º, 2º, 3º.

JUSTIFICAÇÃO

A presente emenda pretende suprimir os dispositivos proibitivos do Art. 2° da
MP que prejudicam a família.
Ao impedir que em famílias monoparentais femininas mais de um membro
elegível receba o benefício, restringindo-o somente à chefe de família, a MP
discrimina negativamente cidadãos que necessitam do auxílio.
Pretendemos também barrar a intenção do Governo de dar calote no
pagamento de parcelas do auxílio emergencial não pagas, como se o direito já
adquirido pudesse ser suprimido por capricho da equipe econômica.
O governo não se sensibiliza para a gravidade da crise, o desemprego e a
paralisação da atividade econômica.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 43CC762100388024.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.089483/2020-15

10 Setembro 2020

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

Quinta-feira

793

Ao negar o auxilio na sua completude, o governo deixará sem socorro famílias
de baixa renda que dependem do benefício para alimentação, aluguel,
medicamentos, transporte etc.

Sala das Sessões, em

setembro de

2020.

Deputado Renildo Calheiros
PCdoB-PE
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MPV 1000
00107

CÂMARA DOS DEPUTADOS

APRESENTAÇÃO DE EMENDA
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.000, DE 2 DE SETEMBRO DE 2020.
Autor: Poder Executivo
1. ____ Supressiva

2.____ Substitutiva 3. _X_Modificativa

4. ___Aditiva

Institui o auxílio emergencial residual
para enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância internacional
decorrente do coronavírus (covid-19)
responsável pelo surto de 2019, a que se
refere a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de
2020.

EMENDA ADITIVA
O art. 1º da Medida Provisória nº 1.000, de 2 de setembro março de
2020, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º Fica instituído, até 31 de dezembro de 2020, o auxílio
emergencial residual a ser pago em quatro parcelas mensais no
valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) aos beneficiários do auxílio
emergencial de que trata o art. 2º da Lei nº 13.982, de 2 de abril de
2020, a contar da data de publicação desta Medida Provisória.” (NR)

JUST IFICAT IVA
A pandemia do novo Coronavírus - COVID19, além de todas as suas
graves consequências na saúde pública, trouxe efeitos extremamente perversos para a
economia, o mercado de trabalho brasileiro e para a sociedade.
Para minimizar tais efeitos nas camadas mais pobres e vulneráveis da
população o Congresso Nacional instituiu, por meio da Lei nº 13.982, de 2020, o auxílio
emergencial, que trata de um benefício financeiro concedido de forma emergencial
aos brasileiros de baixa renda.
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

O Governo propôs inicialmente o pagamento de R$ 200,00
(duzentos reais) por apenas três meses. Eu e outros parlamentares defendemos
que o valor e o prazo propostos eram insuficientes. Assim, graças a um movimento
político suprapartidário conseguiu-se com a anuência do Executivo, alterar o valor
do benefício para R$ 600,00 (seiscentos reais).
Desta forma, o benefício assegurou não só as famílias como a
economia, sendo que, na forma como foi aprovado pelo Parlamento contribuiu para
a manutenção da ordem e para reduzir a desigualdade social que se aprofundou
ainda mais no período pandêmico. Os economistas atribuem ao auxílio emergencial
de R$600,00 (seiscentos reais) um efeito positivo que permitirá reduzir em até dois
pontos percentuais a queda do PIB em 2020.
Contudo, o Poder Executivo apresenta neste momento, uma
proposta equivocada e que tende a trazer consequências desastrosas, com a
alteração do programa para reduzir pela metade o valor do benefício. O país ainda
não saiu da pandemia e a economia vai demorar a se recuperar ao nível anterior e a
situação social criada pela crise de saúde pública exigirá mais intervenções do
Estado.
Por isso entendo que é absolutamente fundamental e urgente a
manutenção do valor do benefício em R$ 600,00 (seiscentos reais).
Por fim, cabe esclarecer que ao analisar o mandamento
constitucional, percebe-se que esta Medida Provisória não respeitou a segurança
jurídica nem a isonomia no tratamento dos cidadãos, sendo certo que o pagamento
de 04 (quatro) parcelas do auxilio emergencial residual deverá ser efetuado a todos
os inscritos, observando-se os princípios e regras constitucionais e legais que têm
força normativa e se impõem aos programas do governo.
Sala das Sessões, em

de setembro de 2020

Deputado ANDRÉ JANONES
AVANTE/MG
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MPV 1000
00108

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1000, DE 2020
Ementa: Institui o auxílio emergencial residual para
enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus
(covid-19) responsável pelo surto de 2019, a que se
refere a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.

EMENDA Nº _______

Dê-se ao art. 1º da Medida Provisória nº 1000, de 2020, a seguinte redação:
Art. 1º. Fica instituído, até 31 de dezembro de 2020, o auxílio
emergencial residual a ser pago em até quatro parcelas mensais no
valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) ao trabalhador beneficiário do
auxílio emergencial de que trata o art. 2º da Lei nº 13.982, de 2 de
abril de 2020, a contar da data de publicação desta Medida Provisória.
JUSTIFICAÇÃO
O objetivo desta emenda é estabelecer que o valor do auxílio emergencial residual
seja de R$ 600,00 (seiscentos reais), ou seja, que de fato a MP 1000, de 2020, seja
prorrogação integral do atual benefício assistencial.
É importante lembrar que amplo estudo publicado pelo Centro de Estudos em
Microfinanças e Inclusão Financeira da Fundação Getúlio Vargas (FGV) apontou que o
cenário brasileiro pode ficar pior com a redução do valor do auxílio emergencial, afi nal, para
os trabalhadores que receberam o benefício, as parcelas conseguiram compensar a perda
de renda provocada pela pandemia de coronavírus.
No mesmo sentido, estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)
apontou que aproximadamente 4,4 milhões de domicílios brasileiros sobreviveram em julho
apenas com a renda do auxílio emergencial.
Assim, ainda que o referido benefício não tenha sido suficiente para reverter a queda
de 9,7% do PIB neste segundo trimestre de 2020, o tombo seria bem maior se não
houvesse a transferência de renda no valor de R$ 600.
Sala das comissões, em
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MPV 1000
00109

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1000, DE 2020
Ementa: Institui o auxílio emergencial residual para
enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus
(covid-19) responsável pelo surto de 2019, a que se
refere a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.

EMENDA Nº _______

Dê-se ao art. 1º da Medida Provisória nº 1000, de 2020, a redação abaixo, e, por
conexão de mérito, seja suprimido o §2º desse art. 1º:
Art. 1º. É prorrogado durante todo período de enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional da Covid19, definida pela Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, o auxílio
emergencial de que trata o art. 2º da Lei nº 13.982, de 2 de abril de
2020, a ser pago mensal e ininterruptamente no valor de R$ 600,00,
a contar da data de publicação desta Medida Provisória.

JUSTIFICAÇÃO
O objetivo desta emenda é garantir aos brasileiros que hoje recebem o auxílio
emergencial a renda de R$ 600,00 durante todo o período que perdurar a pandemia do
Coronavírus, ou seja, que de fato a MP 1000, de 2020, seja prorrogação integral do atual
benefício assistencial de enfrentamento, pela renda, à Covid-19.
Para tanto, a presente Emenda determina que o auxílio emergencial seja pago
mensal e ininterruptamente no valor de R$ 600,00, a contar da data de publicação da
Medida Provisória, que terá validade durante todo período de enfrentamento da emergência
de saúde pública de importância internacional da Covid-19.
Sala das Comissões, em
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MPV 1000
00110

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1000, DE 2020
Ementa: Institui o auxílio emergencial residual para
enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus
(covid-19) responsável pelo surto de 2019, a que se
refere a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.

EMENDA Nº _______

Suprima-se do §2º do art. 1º da Medida Provisória nº 1000, de 2020, o seguinte
trecho “independentemente do número de parcelas recebidas”.

JUSTIFICAÇÃO
O objetivo desta emenda é garantir o recebimento das 4 parcelas do auxílio
emergencial residual criado pela MP 1000, de 2020, ou seja, que de fato a MP 1000,
assegure a prorrogação integral do atual benefício assistencial de enfrentamento, pela
renda, à Covid-19.
A MP em tela expõe a possibilidade de uma parcela dos beneficiários não receberem
todas as novas parcelas de R$ 300,00. Explica-se: o auxílio emergencial residual será
devido até 31 de dezembro de 2020, independentemente do número de parcelas recebidas,
o que possibilita que o cidadão/beneficiário não receba todas as novas 4 cotas a que tem
direito.
Logo, esta Emenda propõe alteração neste ponto, com o fito de que seja garantido
o recebimento do direito assistencial, inclusive porque isso garante a renda em momento
de enorme restrição econômica (renda reduzida pela metade de R$ 600 para R$ 300).
Sala das Comissões, em
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COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1000, DE 2020
Ementa: Institui o auxílio emergencial residual para
enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus
(covid-19) responsável pelo surto de 2019, a que se
refere a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.

EMENDA Nº _______

Suprima-se o §5º do art. 1º da Medida Provisória nº 1000, de 2020.

JUSTIFICAÇÃO
O objetivo desta emenda é suprimir a regra que, sem a devida garantia de que o
governo oferece serviços eficientes, exige que o CPF (cadastro pessoa física) do titular do
direito esteja regularizado.
São públicas e notórias as filas existentes tanto nas agências bancárias como da
Receita Federal visando a regularização do CPF para gozo do benefício assistencial. Tal
situação provocou (e ainda provoca) tumultos sociais e acelerou a contaminação e aumento
da doença de Covid-19.
A presente proposta, acompanhada da emenda que determina que as regras atuais
do auxílio emergencial sejam aplicadas e permaneçam para o caso do auxílio emergencial
residual, demonstram a dispensa do §4º do art. 1º da MP, pois a intenção do governo é
apenas que esse dispositivo sirva para obstaculizar acesso ao benefício.
Vale lembrar que o assunto ventilado no dispositivo, que ora buscamos suprimir, é
matéria de norma infralegal e assim deve continuar, porque a bem da verdade o governo
busca tão somente regularizar os abusos administrativos cometidos (excluindo brasileiros
do direito à fonte de renda insculpido no benefício).
Sala das Comissões, em
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COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1000, DE 2020
Ementa: Institui o auxílio emergencial residual para
enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus
(covid-19) responsável pelo surto de 2019, a que se
refere a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.

EMENDA Nº _______

Dê-se ao §1º do art. 7º da Medida Provisória nº 1000, de 2020, a seguinte redação:

Art. 7º. …………………………………………………………………..
§1º. Fica vedado à instituição financeira efetuar descontos ou
compensações que impliquem a redução do valor do auxílio
emergencial residual, a pretexto de recompor saldos negativos ou de
saldar dívidas preexistentes do beneficiário, mesmo na hipótese de
autorização prévia do beneficiário, sendo válido o mesmo critério para
qualquer tipo de conta bancária em que houver opção de
transferência pelo beneficiário.
JUSTIFICAÇÃO
O objetivo desta Emenda é estabelecer que em nenhuma situação há possibilidade
de ser efetuado, pelas instituições financeiras, desconto na conta bancária em que o
beneficiário/trabalhador receba o seu respectivo benefício.
Com efeito, a MP em tela proíbe os bancos de usarem as contas indicadas, ou a
digital, para efetuar descontos que impliquem a redução do valor do benefício,
acrescentamos que tal ocorre mesmo diante da hipótese de autorização prévia do
beneficiário; na exata razão em que consideramos que serão diversos e amplos os
mecanismos de pressão e assédio para que o trabalhador, ao fim e ao cabo, acabe
“concordando” em autorizar descontos diretos em sua conta bancária de recebimento de
benefício.
Pode-se fazer um paralelo de contextos entre a presente situação com aquelas
enfrentadas pelos descontos dos consignados, em que foi necessário a regulamentação
visando a preservação dos salários, da renda e da própria manutenção financeira do
trabalhador e redução do nível de endividamento das famílias brasileiras.
Se em tempos normais o assédio sub-reptício, ininterrupto, sempre nada
esclarecedor e sequer transparente provocam no consumidor estado de ânimo capaz de
lhe prejudicar o entendimento para tomada de decisão, o que se dirá em tempos de crise
sanitária de covid-19 (coronavírus) com diretos reflexos em gigantesca restrição econômica.
O resultado será ações impiedosas do mercado sobre toda e qualquer fatia de renda do
trabalhador, ainda que em prejuízo próprio desse trabalhador. A proteção ao hipossuficiente
é imperativo em nosso pacto jurídico, justamente para segurança às boas relações
socioeconômicas de mercado, da economia popular e de saudável relação de consumo.
Sala das Comissões, em
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COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1000, DE 2020
Ementa: Institui o auxílio emergencial residual para
enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus
(covid-19) responsável pelo surto de 2019, a que se
refere a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.

EMENDA Nº _______

Dê-se ao art. 2º da Medida Provisória 100, de 2020, a seguinte redação:
“Art. 2º. …………...………………………………………………………
§5º. O auxílio emergencial residual será devido ao beneficiário que
preencha os critérios de elegibilidade desde a data do requerimento
ou a partir da data de vigência desta lei quando for possível ao órgão
competente identificar, por meio de busca ativa no Cadastro Único
para Programas Sociais do Governo Federal, o direito ao benefício.
§6º. O primeiro pagamento dos benefícios financeiros deverá ocorrer:
I – em até sete dias contados da data de protocolização do
requerimento por intermédio de aplicativo, site ou qualquer outro
instrumento oficial disponibilizado pelo governo; ou
II – em até cinco dias para os casos em que for possível que o órgão
competente identifique, por meio de busca ativa no Cadastro Único
para Programas Sociais do Governo Federal, o direito ao benefício.
§7º. No caso de o primeiro pagamento do auxílio emergencial residual
ser feito após os prazos previstos no §6º deste artigo, aplicar-se-á, na
sua atualização, multa de 10% do valor do auxílio no primeiro dia de
atraso e atualização diária pela taxa SELIC nos dias subsequentes,
sendo o valor inteiramente convertido para o beneficiário.
§8º. A segunda e a terceira parcela do auxílio emergencial serão
pagas, respectivamente, em até um e dois meses, após o prazo limite
para o primeiro pagamento previsto no §6º e, no caso de atraso,
aplicar-se-á, nas suas atualizações, multa de 10% do valor do auxílio
no primeiro dia de atraso e atualização monetária diária pela taxa
SELIC nos dias subsequentes, sendo o valor inteiramente convertido
para o beneficiário.
§9º. A autodeclaração poderá ser realizada pelo mesmo equipamento
informático ou telefônico, de forma gratuita, não havendo restrição ao
número de autodeclarações por meio da mesma plataforma digital.
§10. O poder público deve realizar busca ativa e assistir, por todos os
meios necessários, os trabalhadores que enfrentem dificuldade ou
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impossibilidade de utilização da plataforma digital para solicitação do
auxílio emergencial de que trata esta Lei.

JUSTIFICAÇÃO
O objetivo desta Emenda é assegurar agilidade, efetividade e pronto pagamento do
Auxílio Emergencial Residual.
Sabemos que ainda existe um grande problema relativo às filas na porta das
agências da Caixa e Receita Federal para cadastro e processamento do Auxílio
Emergencial criado pela Lei nº 13.982, de 2020. O problema é tão sério que tais
aglomerações de pessoas, diante da necessidade premente de recurso para sua
manutenção e da família, arriscam a contaminação com coronavírus (covid-19). Logo,
pode-se estipular, via emenda, diversos instrumentos de agilização do pagamento.
Assim, esta Emenda determina o pagamento da primeira parcela do benefício terá
que ser feito em até sete dias corridos após o requerimento feito pelo beneficiário, sob pena
de multa de 10% de acréscimo no valor do benefício pago pelo governo, corrigido através
da taxa SELIC a cada novo dia de atraso no pagamento.
Para o caso de beneficiários inscritos no Cadastro Único do governo federal, o limite
para o pagamento da primeira parcela do auxílio emergencial fica reduzido para cinco dias.
A multa de 10% caso o governo atrase o pagamento vale para todas as parcelas do
benefício.
O Governo Federal não pode utilizar de procedimentos burocráticos e subterfúgios
administrativos para negar o pagamento do auxílio emergencial é a vida e a dignidade de
milhões de brasileiros e brasileiras que estão em jogo.
A demora e as dificuldades para o processamento dos pedidos têm dificultado o
acesso ao auxílio de quem mais precisa no momento. Os entraves na obtenção dos
benefícios prejudicam milhões de brasileiros e brasileiras que precisam que suas
solicitações sejam aprovadas para receber sua única renda durante o período de pandemia.
Sala das Comissões, em

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 43CC762100388024.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.089483/2020-15

10 Setembro 2020

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

Quinta-feira

803

MPV 1000
00114

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1000, DE 2020
Ementa: Institui o auxílio emergencial residual para
enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus
(covid-19) responsável pelo surto de 2019, a que se
refere a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.

EMENDA Nº _______

Dê-se ao §3º do art. 2º da Medida Provisória 1000, de 2020, a redação abaixo,
renumerando-se o atual §3º e §§ seguintes:
Art. 2º. …………………………………………………………………….
§3º. Quando o genitor e a genitora não formarem uma única família e
houver duplicidade na indicação de dependente nos cadastros do
genitor e da genitora realizados em autodeclaração na plataforma
digital, será considerado o cadastro de dependente feito pela mulher,
ainda que posterior àquele efetuado pelo homem, e observando-se as
seguintes regras:
I – No caso de cadastro superveniente feito pela mulher na forma
prevista no §3º, o homem que detiver a guarda unilateral dos filhos
menores ou que, de fato, for responsável por sua criação poderá
manifestar discordância por meio da plataforma digital.
II – Na hipótese de manifestação de que trata o inciso anterior, o
trabalhador deverá ser advertido das penas legais em caso de
falsidade na prestação de informações sobre a composição do seu
núcleo familiar e terá a renda familiar mensal per capita calculada
provisoriamente, considerados os dependentes cadastrados para
aferir o direito a uma cota mensal do auxílio emergencial residual, e
receberá essa cota mensal, desde que cumpridos os demais
requisitos previstos, até que a situação seja devidamente elucidada
pelo órgão competente.
III – Ao genitor que teve seu benefício subtraído ou recebido
indevidamente pelo outro genitor em virtude de conflito de
informações no que tange à guarda de dependentes em comum é
garantido o pagamento retroativo a que faria jus.

JUSTIFICAÇÃO
O objetivo desta Emenda é assegurar proteção e ampliação das mulheres ao
recebimento do auxílio emergencial residual.
A MP em tela estabelece nos §§ 1º e 2º do art. 2º que a mulher provedora de família
monoparental receberá duas cotas do auxílio emergencial residual; bem como que quando
se tratar de família monoparental feminina, o auxílio emergencial residual será concedido
exclusivamente à chefe de família, após o pagamento da última parcela do auxílio
emergencial de que trata o art. 2º da Lei nº 13.982, de 2020, ainda que haja outra pessoa
elegível no grupo familiar.
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Entretanto, é muito importante mais precisão, objetividade e clareza para a regra
sobre famílias chefiadas por mulheres. Infelizmente, temos acompanhado o surgimento de
denúncias em que os pais têm tentado incluir os filhos nos seus cadastros – mesmo que
não tenham a guarda ou não sejam eles os principais responsáveis pela criação. Vale
lembrar que são públicos e notórios os casos em que homens vêm coagindo mulheres
visando acesso a duas cotas do benefício emergencial.
Diante das denúncias, não há óbice para que homens pais provedores de famílias
monoparentais recebam duas cotas do auxílio. Entretanto, torna-se necessário que a
informação prestada pela mulher provedora, regra quando tratamos de famílias
monoparentais no Brasil, deve ser priorizada para fins de concessão do benefício, salvo
quando comprovada a concessão de guarda unilateral dos dependentes ao homem
provedor. Segundo dados do IBGE, mais de 80% das crianças no Brasil têm como primeiro
responsável uma mulher e 5,5 milhões de crianças não têm o nome do pai sequer no
registro de nascimento. Mais de 56,9% das famílias onde a mulher é responsável por prover
renda vivem em situação de pobreza. Quando a responsável é uma mulher preta ou parda
a incidência de pobreza sobe ainda mais, a 64,4%.
Assim, para proteger a saúde e a vida de milhões de famílias, sobretudo, daquelas
em que as mulheres são chefes de família, sugerimos aprovação de proposta de autoria da
Dep. Fernanda Melchionna e demais integrantes da bancada do PSOL (PL 2508/2020), que
amplia e protege os direitos das mulheres ao auxílio emergencial residual.
Sala das Comissões, em
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COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1000, DE 2020
Ementa: Institui o auxílio emergencial residual para
enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus
(covid-19) responsável pelo surto de 2019, a que se
refere a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.

EMENDA Nº _______

A Medida Provisória nº 1000, de 2020, passa ter o seguinte substitutivo (Projeto de
Lei de Conversão):
Institui o Programa de Renda Mínima
Permanente, destinado a garantir renda
para família com renda familiar per capita
de até meio salário mínimo; define os
critérios para o recebimento do benefício;
e define fontes de custeio.
O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º. Fica instituído o Programa de Renda Mínima Permanente, instrumento de
garantia de renda para famílias em condição de vulnerabilidade social, inclusive famílias
cujo principal rendimento bruto auferido pelos membros seja proveniente do trabalho
informal.
Art. 2º Para fins de aplicação desta Lei, considera-se:
I - família a unidade nuclear, eventualmente ampliada por outros indivíduos que com
ela possuam laços de parentesco ou de afinidade, que forme um grupo doméstico, vivendo
sob o mesmo teto e que se mantém pela contribuição de seus membros;
II - renda familiar mensal a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente
pela totalidade dos membros da família, excluindo-se os rendimentos concedidos por
programas oficiais de transferência de renda.
III - renda familiar per capita é a razão entre a renda familiar mensal e o total de
indivíduos na família.
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IV - famílias em condição de vulnerabilidade social as que estiverem inscritas no
Cadastro Único e que possuam renda familiar mensal de até meio salário mínimo por
pessoa ou renda mensal familiar total de até três salários mínimos.
Art. 3°
Será concedido benefício no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais)
mensais ao trabalhador que cumpra cumulativamente os seguintes requisitos:
I - seja maior de 18 (dezoito) anos de idade, salvo no caso de mães adolescentes;
II - cuja renda familiar mensal per capita seja de até 1/2 (meio) salário-mínimo ou a
renda familiar mensal total seja de até 3 (três) salários mínimos.
§ 1º O benefício será pago cumulativamente a outros benefícios sociais, respeitados
os critérios de elegibilidade descritos nesta lei.
§ 2º A renda familiar será aferida a partir do Cadastro Único para Programas Sociais
do Governo Federal (CadÚnico) ou, para aqueles que não estejam inscritos nesse cadastro,
a partir do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) e outros instrumentos, nos
termos de regulamento.
§ 3º Não serão incluídos no cálculo da renda familiar mensal, para efeitos deste
artigo, os rendimentos percebidos dos seguintes programas:
I - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil;
II - Programa Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano;
III - Programa Bolsa Família e os programas remanescentes nele unificados;
IV - Programa Nacional de Inclusão do Jovem - Pró-Jovem;
V – O seguro desemprego assegurado durante o período de defeso ao pescador
profissional que exerce a atividade pesqueira de forma artesanal, nos termos da Lei
nº 10.779, de 25 de novembro de 2003.
§ 4º O governo deverá realizar a busca ativa dos cidadãos que cumprem os critérios
de elegibilidade descritos nesta lei e que ainda não estão inscritos no Cadastro Único para
Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).
§ 5º A pessoa provedora de família monoparental receberá duas cotas da Renda
Mínima, independente do sexo, observado o disposto nos §§ 6º a 8º deste artigo.
§ 6º Quando o genitor e a genitora não formarem uma única família será considerada
a mulher como provedora da família monoparental e, portanto, apta a receber 2 (duas) cotas
da Renda Mínima.
§ 7º Caso o homem detenha a guarda unilateral dos filhos menores ou seja, de fato,
responsável por sua criação, ele poderá manifestar discordância por meio do CadÚnico.
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§ 8º Terá acesso a duas cotas da Renda Mínima, na forma do §5º, a pessoa
provedora

de

família

monoparental

que

possua

dependente

com

deficiência,

independentemente da sua idade.
§ 9°. No caso de família monoparental, não é necessária a inscrição do membro
familiar no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) para o recebimento de duas cotas da Renda
Mínima.
§ 10. Os valores dos benefícios deverão ser atualizados anualmente de acordo com
a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), calculado e divulgado pela
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou com a variação do Índice
de Preços ao Consumidor – Classe 1, calculado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas
(FGV), a que for maior, acumulada nos doze meses anteriores ao mês do reajuste.
§ 11. Na hipótese de não divulgação da variação mensal de qualquer dos índices
mencionados no § 10, referente a um ou mais meses compreendidos no período do cálculo
até o último dia útil imediatamente anterior à vigência do reajuste, o Poder Executivo
estimará os índices dos meses não disponíveis.
Art. 4° Os benefícios serão pagos mensalmente por meio de cartão magnético
bancário fornecido pela Caixa Econômica Federal com a identificação do responsável,
mediante o Número de Identificação Social - NIS, de uso do Governo Federal.
§ 1º Os benefícios poderão ser pagos por meio das seguintes modalidades de contas,
nos termos de resoluções adotadas pelo Banco Central do Brasil:
I - contas-correntes de depósito à vista;
II - contas especiais de depósito à vista;
III - contas contábeis; ou
IV - outras espécies de contas que venham a ser criadas.
§ 2º Os créditos decorrentes do Programa Renda Mínima depositados em favor dos
beneficiários ficam isentos de qualquer tipo de cobrança, ficando as instituições bancárias
listadas no art. 1º da Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001 proibidas de cobrar
qualquer tipo de dívida ou taxa, inclusive mediante débito automático, sobre os valores
depositados.
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§ 3º É vedado qualquer desconto dos valores do Programa de Renda Mínima para
fins de quitação de saldo negativo ou débito programado em conta, ou quaisquer eventuais
dívidas, sendo válido o mesmo critério para qualquer tipo de conta bancária em que houver
opção de transferência pelo beneficiário.
Art. 5º O pagamento dos benefícios previstos nesta Lei será feito preferencialmente
à mulher, na forma de regulamento.
Art. 6° Fica atribuída à Caixa Econômica Federal a função de Agente Operador do
Programa de Renda Básica Emergencial, mediante remuneração e condições a serem
pactuadas com o Governo Federal, obedecidas as formalidades legais.
Art. 7° Será de acesso público a relação dos beneficiários e dos respectivos
benefícios do Programa de Renda Mínima.
Parágrafo único. A relação a que se refere o caput terá divulgação em meios
eletrônicos de acesso público e em outros meios previstos em regulamento.
Art. 8° O inciso I do art. 3º da Lei n° 7.689, de 15 de dezembro de 1988, passa a
vigorar com a seguinte redação:
"Art.3°……………………………………………………………………….
I - 30% (trinta por cento) no caso das pessoas jurídicas de seguros privados,
das de capitalização e das referidas nos incisos I a VII e X do § 1o do art. 1o
da Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001;
…………………………………………………………………………………" (NR)
Art. 9° O artigo 10 da Lei nº 9.249, de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 10 Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados
apurados, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tributadas com base
no lucro real, presumido ou arbitrado, ficarão sujeitos à incidência do imposto
de renda na fonte de 20% (vinte por cento), e integrarão a base de cálculo do
imposto de renda do beneficiário, pessoa física ou jurídica, domiciliado no
País ou no exterior.
…………………………………………………………………………………" (NR)
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Art. 10 O Programa de Renda Mínima também terá como fonte de custeio a
arrecadação do Imposto sobre Grandes Fortunas.
Art. 11 O Poder Executivo destinará outras fontes para o custeio da Renda Mínima
Permanente.
Art. 12 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO
O objeto desta Emenda é ser um substitutivo, completo, à MP 1000/2020, pelas
seguintes razões:
O mundo enfrenta uma crise socioeconômica profunda em face da pandemia do
coronavírus. Trata-se de uma crise com contornos diferentes das anteriores. Se em 2008 a
crise teve início no mercado financeiro e afetou secundariamente a atividade produti va, a
crise atual inicia-se na esfera produtiva, aprofundando as contradições do setor financeiro
da economia. Compreender essa diferença é fundamental para dimensionar os possíveis
efeitos da pandemia e para entender a urgência de medidas que possam frear a queda
brusca da demanda. A manutenção dos níveis de crédito e liquidez do sistema não será
suficiente, em absoluto, para conter os estragos provocados pela crise. Isso porque essas
medidas não possuem impactos na economia real, não sendo capazes de normalizar a
atividade produtiva.
Some-se a isso a estrutura social brasileira, historicamente marcada por profunda
desigualdade social e elevado nível de pobreza. Segundo relatório do Banco Mundial, a
pobreza aumentou no Brasil entre 2014 e 2017, atingindo 21% da população (43,5 milhões
de pessoas). Não por acaso, houve um aumento de demanda pelo benefício do Programa
Bolsa Família, principal mecanismo de combate à fome e à miséria no país.
Outro fator relevante é o mercado de trabalho, marcado pela informalidade e incapaz
de prover estabilidade financeira que garanta o mínimo de proteção social aos brasileiros.
A Síntese de Indicadores Sociais de 2019 do IBGE2 analisa a estrutura social brasileira a
partir das atividades econômicas e da inserção dos trabalhadores no mercado de trabalho.
Os dados reforçam a avaliação de que o mercado de trabalho brasileiro é marcado pela
informalidade e precariedade, reproduzindo desigualdades em diversas dimensões: raça,
gênero, localização geográfica e atividade produtiva.
No ano passado 26 milhões de trabalhadores estavam desempregados,
subocupados ou desalentados. Já a informalidade atingiu 41,1% do mercado, seu maior
nível desde 2016, batendo recorde em 19 estados e no Distrito Federal. Como
consequência, há um elevado contingente de trabalhadores sem acesso aos mecanismos
de proteção social vinculados à formalização, como a remuneração pelo salário mínimo, o
direito à aposentadoria e às licenças remuneradas, como para maternidade ou por
afastamento laboral por motivo de saúde.
A grave crise humanitária provocada pela pandemia do coronavírus, portanto, atingiu
o Brasil com uma economia em desaceleração, um mercado de trabalho extremamente
fragilizado e um número expressivo de brasileiros em condição de pobreza e extrema
pobreza. São milhões de brasileiros em situação de vulnerabilidade, alijados das redes
formais de proteção social ou com cobertura ainda insuficiente.
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A emergência sanitária reacendeu o debate sobre a instituição de uma Renda Básica
para os cidadãos no Brasil e no Mundo. A Espanha aprovou a renda mínima universal em
maio, que beneficiará 850 mil famílias, com um benefício que varia de € 461 a € 1.0153.
No Brasil, o debate sobre uma renda mínima tem se apresentado em duas
dimensões importantes: a) universalidade x focalização do programa; b) renda única x
renda complementar às demais que compõem a rede de proteção social.
O Programa de Renda Mínima proposto nesta emenda é focalizado e complementar,
isto é, não se sobrepõe a outros programas. A focalização, além de exigir menos recursos
para a execução, tende a ser mais eficiente na redução da extrema pobreza. Ademais,
entendemos que programas destinados a reduzir a vulnerabilidade social, especialmente
de cidadãos sujeitos à volatilidade do mercado de trabalho e à situação de extrema pobreza,
como é o caso do Programa Bolsa Família, são complementares, isto é, não devem ser
unificados.
A escolha de um Programa de transferência de renda focalizado na dimensão do
proposto nesta emenda pretende ampliar o número de famílias mais pobres assistidas pelo
Estado sem reduzir a importância e necessidade dos direitos e serviços públicos.
Entendemos como necessária a ampliação da população mais pobre em contar com uma
Renda Mínima mensal principalmente quando observamos a economia, o mercado de
trabalho brasileiro e seus futuros desdobramentos após o período da pandemia. Será
necessário dar a esta população condições materiais para que consigam superar este
momento, enquanto o efeito multiplicador de um Programa de transferência de renda desta
grandeza possibilita a recuperação econômica do país.
Pretende-se criar condições necessárias para que toda a população tenha seu direito
ao trabalho preservado. É dever do Estado garantir que todas e todos tenham condições
justas e favoráveis de trabalho, à proteção contra o desemprego, garantindo uma
remuneração justa e satisfatória. Neste sentido, o Programa de Renda Mínima cria as
condições para que a população possa buscar trabalho sem que esteja à beira de
condições de extrema vulnerabilidade.
Esta proposta foi inspirada em: a) Programa de Renda Emergencial; b) estudo do
CEPEPLAR (UFMG) “Renda Básica Emergencial: uma resposta suficiente para os
impactos econômicos da pandemia da COVID-19 no Brasil?”; c) estudo dos pesquisadores
Sérgio Gobetti e Rodrigo Orair sobre lucros e dividendos; d) simulações da liderança do
PSOL na Câmara dos Deputados.
Segundo cenários projetados pela Instituição Fiscal Independente4 para a Renda
Básica Emergencial, uma proposta semelhante à deste projeto atenderia cerca de 80
milhões de cidadãos, com um benefício médio de R$ 692,00, que poderia ser cumulativo,
a exemplo do benefício do Programa Bolsa Família, que tem um pagamento mensal médio
de cerca de R$ 190.
Se o Programa Bolsa Família, que garante cerca de R$ 190 em média por família
em condição de pobreza e extrema pobreza, foi fundamental para reduzir a miséria, o
Programa de Renda Mínima Permanente teria efeitos substanciais na redução da pobreza
e na amplificação da nossa rede de proteção social, especialmente em tempos de
“uberização” e “pejotização” das relações laborais.
Além do impacto direto na renda, a adoção de uma política de renda mínima
dinamiza a economia, influenciando o PIB, consumo, investimentos e o emprego. Nesse
sentido, o CEDEPLAR (UFMG) estimou os efeitos da política de renda emergencial sobre
o produto da economia, a fim de projetar o retorno econômico da transferência social.
Segundo os autores, “estudos de políticas desse tipo em um arcabouço de equilíbrio parcial
desconsideram os efeitos na economia que culminam em impactos na base tributária.
Assim, comparam o custo fiscal bruto da política com seus benefícios diretos, seja na renda
das famílias ou na economia, sem considerar os impactos indiretos, advindos dos efeitos
na atividade econômica, e o efeito endógeno da política na arrecadação de impostos. Isto
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é, o impacto fiscal de interesse deveria ser o custo fiscal líquido, que desconta do custo da
política o impacto gerado na arrecadação de receita tributária pelo Governo”.
Utilizamos, portanto, a métrica estimada por esse modelo para estimar o custo fiscal
líquido anual do Programa de Renda Mínima, que é de R$ 364,9 bilhões, ou 5,37% do PIB
(dados de 2018).
Para o financiamento do programa, indicamos as seguintes fontes de recursos, em
rol não exaustivo: a) regulamentação do Imposto sobre Grandes Fortunas; b) alíquota de
20% sobre os lucros e dividendos distribuídos; c) aumento da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido sobre Instituições Financeiras para 30%.
Em resumo, a ficha técnica do Programa de Renda Mínima é:
Auxílio emergencial - permanente
Cidadãos beneficiados
Benefício médio estimado por família

79,9 milhões
R$ 692

Custo bruto mensal

R$ 55,3 bilhões

Custo bruto anual

R$ 663,6 bilhões

Custo bruto em % do PIB
Retorno indireto pelo aumento da atividade
econômica
Custo líquido anual
Custo líquido em % do PIB

9,76%
R$ 298,6 bilhões
R$ 365 bilhões
5,37%

Sala das Comissões, em
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SENADO FEDERAL
Gabinete do Senador Rodrigo Cunha

EMENDA Nº
(à MPV nº 1.000, de 2020)
Substitua-se a expressão “R$ 300,00 (trezentos reais)” por “R$
600,00 (seiscentos reais)” no caput do art. 1º da Medida Provisória nº 1.000,
de 2 de setembro de 2020.

JUSTIFICAÇÃO
O auxílio emergencial foi fundamental para o enfrentamento da
pandemia, permitindo que os brasileiros ficassem em casa cumprindo o
distanciamento social. Seu êxito foi inequívoco: dezenas de milhões de
empregados informais e trabalhadores por conta-própria deixaram de cair na
pobreza pelo recebimento dos R$ 600. A drástica redução do auxílio pela
metade, enquanto a economia não se recuperou e a pandemia segue em seu
platô, não deve ser respaldada.
Inúmeros pesquisas mostram queda histórica na extrema
pobreza e na desigualdade de renda no Brasil. Contribuiu, inclusive, para a
queda na violência. O auxílio livrou não apenas dezenas de milhões de
famílias da pobreza, como permitiu que alguns milhões saíssem
temporariamente desta situação. Os principais beneficiados foram negros e
moradores das regiões mais pobres do País.
Cabe ressaltar que, em virtude do estado de calamidade pública
até o fim do ano, é possível manter esse gasto sem ofender normas de
responsabilidade fiscal – como o teto de gastos ou a meta de resultado
primário. Outras formas de evitar o aumento da dívida devem ser buscadas,
não a redução do auxílio pela metade.
Ciente da importância desta Emenda, peço o apoio dos pares
para a sua aprovação.
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Sala da Comissão,

RODRIGO CUNHA
Senador da República
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EMENDA Nº
(à MPV nº 1.000, de 2020)
Suprima-se a expressão “até” do caput do art. 1º da Medida
Provisória nº 1.000, de 2 de setembro de 2020.

JUSTIFICAÇÃO
Não há dúvida de que o auxílio emergencial deve ser
prorrogado até o fim do ano, a fim de dar segurança para o isolamento social
necessário para evitar uma segunda onda da doença, e também para evitar o
aumento da pobreza diante de uma economia que ainda não se recuperou.
Este período de prorrogação é chave também porque ele compreende o
próprio período de calamidade pública reconhecido pelo Congresso
Nacional, em que não se aplicam regras fiscais que limitariam a concessão
do pagamento.
Contudo, o texto enviado pelo governo para a prorrogação dá
margem a uma séria insegurança. Ao dizer que o auxílio será pago “em até”
quatro parcelas, pode ser que fique dada apenas uma autorização para o
governo fazer os quatro pagamentos. Isto é, esta seria apenas uma faculdade
do Poder Executivo, que poderia pagar o auxílio somente em três parcelas,
ou mesmo duas ou inclusive uma.
Por isso, suprimimos a expressão “até”. O auxílio emergencial
deve ser garantido até o final do ano, e o governo deve ser obrigado a
fazer estes pagamentos.

Sala da Comissão,

RODRIGO CUNHA
Senador da República
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Gabinete do Senador Humberto Costa

EMENDA N°
, DE 2020
(à Medida Provisória n° 1.000, de 2020)
EMENDA ADITIVA
Inclua-se, onde couber, os seguintes artigos na Medida Provisória n° 1.000, de 2020:
Art. XX Fica autorizada a prorrogação para 1 (um) ano após a última prestação,
mantidas as demais condições pactuadas, do vencimento das parcelas vencidas ou
vincendas a partir de 1º de janeiro de 2020 e até o fim do estado de calamidade
pública referido no caput desta Medida Provisória, incluídas eventuais dilações,
relativas a operações de crédito rural contratadas por agricultores familiares, e suas
cooperativas de produção, cujas condições econômicas foram prejudicadas pela
pandemia da Covid-19.
§ 1º Durante o estado de calamidade pública ficam suspensos, para as dívidas
abrangidas pelo disposto no caput deste artigo:
I - o encaminhamento para cobrança judicial, as execuções e as cobranças judiciais
em curso; e
II - o prazo de prescrição das dívidas.
§ 2º Na prorrogação de que trata este artigo, fica garantida a manutenção de bônus
de adimplência, rebate ou outros benefícios originalmente previstos.
§ 3º Os valores prorrogados com fundamento neste artigo serão objeto de
subvenção econômica na forma de equalização de taxas, de que trata a Lei nº
8.427, de 27 de maio de 1992, e os custos correspondentes correrão à conta das
dotações orçamentárias destinadas às Operações Oficiais de Crédito.
§ 4º O disposto no § 3º deste artigo não se aplica aos financiamentos contratados
com recursos dos fundos constitucionais de financiamento, que assumirão os custos
correspondentes.
§ 5º A prorrogação nos termos deste artigo não impede a contratação de novas
operações no âmbito do crédito rural.
Art. XXb. Fica autorizada a prorrogação para 1 (um) ano após a última prestação,
mantidas as demais condições pactuadas, do vencimento das parcelas vencidas ou
vincendas a partir de 1º de janeiro de 2020 e até o fim do estado de calamidade
pública referido no caput desta Medida Provisória, incluídas eventuais dilações,
relativas a operações de crédito no âmbito do Programa Nacional de Crédito
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Fundiário (PNCF), cujas condições econômicas foram prejudicadas pela pandemia
da Covid-19.
§ 1º Durante o estado de calamidade pública ficam suspensos, para as dívidas
abrangidas pelo caput deste artigo:
I - o encaminhamento para cobrança judicial, as execuções e as cobranças judiciais
em curso; e
II - o prazo de prescrição das dívidas.
§ 2º Na prorrogação de que trata este artigo, fica garantida a manutenção de bônus
de adimplência, rebate ou outros benefícios originalmente previstos.
§ 3º A prorrogação nos termos deste artigo não impede a contratação de novas
operações no âmbito do crédito rural.
Art. XXc. A Lei nº 13.340, de 28 de setembro de 2016, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
“Art. 1º-B Fica autorizada a concessão de rebate para liquidação, até 30 de
dezembro de 2021, nos termos dos arts. 1º e 1º-A desta Lei, de débitos de
responsabilidade de agricultores familiares que atendem aos requisitos da Lei nº
11.326, de 24 de julho de 2006.”
“Art. 2º-B Fica autorizada a repactuação, até 30 de dezembro de 2021, nos termos
dos arts. 2º e 2º-A desta Lei, de débitos de responsabilidade de agricultores
familiares que atendem aos requisitos da Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006.”
“Art. 3º-C Fica autorizada a concessão de rebate para liquidação, até 30 de
dezembro de 2021, nos termos dos arts. 3º e 3º-B desta Lei, de débitos de
responsabilidade de agricultores familiares que atendem aos requisitos da Lei nº
11.326, de 24 de julho de 2006.”
“Art. 4º-A Fica autorizada a concessão de descontos para a liquidação, até 30 de
dezembro de 2021, de dívidas originárias de operações de crédito rural de
responsabilidade de agricultores familiares que atendem aos requisitos da Lei nº
11.326, de 24 de julho de 2006, inscritas em dívida ativa da União ou encaminhadas
para inscrição até 31 de dezembro de 2020, relativas à inadimplência ocorrida até 30
de junho de 2020, e os referidos descontos devem incidir sobre o valor consolidado,
por inscrição em dívida ativa da União.
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§ 1º A concessão dos descontos de que trata o caput deste artigo observará o
disposto nos §§ 1º, 2º, 3º, 4º e 6º do art. 4º desta Lei.
§ 2º O disposto no caput deste artigo aplica-se às dívidas contraídas no âmbito do
Fundo de Terras e da Reforma Agrária (Banco da Terra) e do Acordo de Empréstimo
4.147-BR, inscritas em dívida ativa da União até 31 de março de 2021, cuja
inadimplência tenha ocorrido até 30 de junho de 2020.”
“Art. 10-A. Para os fins de que tratam os arts. 1º-B, 2º-B, 3º-C e 4º-A desta Lei, ficam
suspensos:
I - o encaminhamento para cobrança judicial, as execuções e as cobranças judiciais
em curso, até 30 de dezembro de 2021; e
II - o prazo de prescrição das dívidas.”
Art. xxd. A Lei nº 13.606, de 9 de janeiro de 2018, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
“Art. 20-A. Fica autorizada a concessão dos descontos de que trata o art. 20 desta
Lei até 30 de dezembro de 2021, no caso de débitos de responsabilidade de
agricultores familiares que atendem aos requisitos da Lei nº 11.326, de 24 de julho
de 2006.
Parágrafo único. O prazo de prescrição das dívidas de crédito rural de que trata o
caput deste artigo fica suspenso até 30 de dezembro de 2021.”
“Art. 36-A. Fica permitida a renegociação, em todo o território nacional, nas
condições de que trata o art. 36 desta Lei, de dívidas de operações de crédito rural
de custeio e investimento lastreadas com recursos controlados do crédito rural,
inclusive aquelas prorrogadas por autorização do CMN, contratadas até 31 de
dezembro de 2019 por agricultores familiares que atendem aos requisitos da Lei nº
11.326, de 24 de julho de 2006, e por suas cooperativas de produção agropecuária,
observadas as seguintes disposições:
I - o reembolso deverá ser efetuado em prestações iguais e sucessivas, fixado o
vencimento da primeira parcela para 2022 e o vencimento da última parcela para
2032, mantida a periodicidade da operação renegociada, sem a necessidade de
estudo de capacidade de pagamento;
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II – o prazo de adesão à renegociação a que se refere o caput deste artigo encerrarse-á em 30 de setembro de 2021 e o de formalização da renegociação, em 30 de
dezembro de 2021.”
JUSTIFICATIVA
Desde o início da pandemia de Covid-19 a agricultura familiar sofreu dois grandes
reveses. O primeiro deles, ao não ser explicitamente incluída no auxílio emergencial
previsto na Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020. A segunda, quando o Presidente da
República vetou 14 dispositivos da Lei 14.048, de 24 de agosto de 2020 (Lei Assis
Carvalho).
Entre os dispositivos vetados, estão aqueles referidos à renegociação de dividas do
setor. Acreditamos ser essa negociação fundamental para garantir condições
mínimas de sobrevivência a milhares de famílias agricultoras, produtoras de 70% do
alimento que a população consome no país.
É por acreditar que a agricultura familiar brasileira tem e terá papel fundamental
para ajudar o país a sair da crise que apresentamos a presente emenda, para a qual
pedimos apoiamento ao nobres Pares.

Sala das Sessões, em 08 de setembro de 2020.

Senador HUMBERTO COSTA
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EMENDA N°
, DE 2020
(à Medida Provisória n° 1.000, de 2020)
EMENDA ADITIVA
Inclua-se, onde couber o seguinte artigo na Medida Provisória n° 1.000, de
2020:
“Art. xx Fica instituído o Programa de Atendimento Emergencial à Agricultura
Familiar (PAE-AF), a ser operado enquanto perdurarem os impactos
socioeconômicos adversos decorrentes do estado de calamidade pública
referido no capt desta Medida Provisória com as seguintes finalidades:
I - apoiar a geração de renda de agricultores familiares e suas organizações
que não tenham realizado operações perante a Companhia Nacional de
Abastecimento (Conab), nos últimos 2 (dois) anos, no âmbito do Programa de
Aquisição de Alimentos (PAA), de que trata a Lei nº 10.696, de 2 de julho de
2003;
II - promover o abastecimento emergencial de pessoas em situação de
insegurança alimentar e nutricional, por meio de produtos adquiridos da
agricultura familiar.
§ 1º Os beneficiários do PAE-AF deverão ser inseridos em cadastro
simplificado, a ser disponibilizado no sítio eletrônico da Conab.
§ 2º A Anater, em parceria com as entidades de assistência técnica e
extensão rural, identificará e cadastrará, no sítio eletrônico da Conab, os
agricultores familiares beneficiários do PAE-AF, validadas as informações
cadastrais requeridas para a concessão do benefício.
§ 3º O PAE-AF será operacionalizado pela Conab de forma simplificada,
mediante a compra de alimentos produzidos pela agricultura familiar e a
doação simultânea a pessoas em situação de insegurança alimentar e
nutricional ou a entidades recebedoras previamente definidas pelo órgão
federal competente.
§ 4º A Conab disponibilizará eletronicamente modelo simplificado de proposta
de participação no PAE-AF, a qual conterá a relação dos agricultores
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familiares, a lista de produtos a serem fornecidos, o período de entrega e as
demais informações requeridas.
§ 5º O poder público municipal, estadual ou distrital poderá designar agentes
públicos para atestar a entrega dos produtos nas entidades recebedoras.
§ 6º As aquisições anuais do PAE-AF serão limitadas a R$ 4.000,00 (quatro
mil reais) por unidade familiar ou a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) anuais por
unidade familiar no caso de o beneficiário ser mulher agricultora, observado o
princípio da transparência.
§ 7º Para a definição dos preços de referência a serem utilizados na aquisição
dos produtos, a Conab poderá utilizar a metodologia do PAA ou a do
Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae).
§ 8º A Anater remunerará, com recursos a serem repassados pelo poder
público, as entidades de assistência técnica e extensão rural, no valor de R$
100,00 (cem reais) por cada agricultor familiar beneficiado pelo PAE-AF.
§ 9º A execução do PAE-AF contará com recursos orçamentários destinados
ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus responsável pela Covid-19.”

JUSTIFICATIVA

Desde o início da pandemia de Covid-19 a agricultura familiar sofreu dois
grandes reveses. O primeiro deles, ao não ser explicitamente incluída no
auxílio emergencial previsto na Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020. A
segunda, quando o Presidente da República vetou 14 dispositivos da Lei
14.048, de 24 de agosto de 2020 (Lei Assis Carvalho).
Entre os dispositivos vetados está o o Programa de Atendimento Emergencial
à Agricultura Familiar (PAE-AF), instrumento importantissimo para garantiar
condições de sobrevivência a milhares de famílias agricultoras, produtoras de
70% do alimento que a população consome no país.
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É por acreditar que a agricultura familiar brasileira tem e terá
papel
fundamental para ajudar o país a sair da crise que apresentamos a presente
emenda, para a qual pedimos apoiamento ao nobres Pares.
Sala das Sessões, em 08 de setembro de 2020.

Senador HUMBERTO COSTA
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EMENDA N°
, DE 2020
(à Medida Provisória n° 1.000, de 2020)
EMENDA ADITIVA
Inclua-se, onde couber o seguinte artigo na Medida Provisória n° 1.000, de 2020:
“Art. XXº Fica a União autorizada a transferir recursos financeiros não reembolsáveis
no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), divididos em 5 (cinco) parcelas de R$
600,00 (seiscentos reais), aos agricultores familiares que não tenham recebido o
auxílio emergencial de que trata o art. 2º da Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020,
com o objetivo de assegurar condições de subsistência e de fomentar atividades
produtivas rurais.
§ 1º São beneficiários das parcelas a que se refere o caput os agricultores familiares
ou empreendedores familiares rurais e demais beneficiários previstos na Lei nº
11.326, de 24 de julho de 2006.
§ 2º As parcelas deverão ser pagas de acordo com o cronograma de pagamento do
auxílio emergencial de que trata o art. 2º da Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020,
com possibilidade de antecipação das parcelas já pagas ao amparo da referida Lei.
§ 2º A mulher agricultora familiar provedora de família monoparental receberá 2
(duas) cotas dos recursos financeiros de que trata o caput deste artigo.
§ 3º Para o recebimento dos recursos financeiros de que trata o caput deste artigo, o
agricultor familiar deverá cumprir os seguintes requisitos cumulativamente:
I - cadastrar-se na entidade de assistência técnica e extensão rural credenciada na
Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (Anater);
II - ser maior de 18 (dezoito) anos de idade;
III – não ter emprego formal ativo;
IV - não ser titular de benefício previdenciário ou assistencial ou beneficiário do
seguro-desemprego ou de programa de transferência de renda federal, ressalvado o
Programa Bolsa Família e o seguro-desemprego recebido durante o período de
defeso, de que trata a Lei nº 10.779, de 25 de novembro de 2003;
V - ter renda familiar mensal per capita de até ½ (meio) salário-mínimo ou renda
familiar mensal total de até 3 (três) salários-mínimos; e
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VI - não ter recebido no ano de 2018 rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70
(vinte e oito mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos).
§ 4º As condições de renda familiar mensal per capita e total de que trata o § 3º
deste artigo serão verificadas por meio da utilização da base de dados do Cadastro
Único para Programas Sociais (CadÚnico), para os agricultores familiares inscritos,
e, para os não inscritos, por meio de autodeclaração a ser coletada em plataforma a
ser disponibilizada por entidade de assistência técnica e extensão rural credenciada
na Anater.
§ 5º Para efeitos deste artigo, são considerados empregados formais aqueles com
contrato de trabalho formalizado nos termos da Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e todos os
agentes públicos, independentemente da relação jurídica, inclusive os ocupantes de
cargo ou função temporários ou de cargo em comissão de livre nomeação e
exoneração e os titulares de mandato eletivo.
§ 6º A renda familiar é a soma dos rendimentos brutos auferidos por todos os
membros da unidade nuclear composta de um ou mais indivíduos, eventualmente
ampliada por outros indivíduos que contribuam para o rendimento ou que tenham
suas despesas atendidas por aquela unidade familiar, todos moradores em um
mesmo domicílio.
§ 7º Para efeitos deste artigo, não serão incluídos no cálculo da renda familiar
mensal os rendimentos percebidos de programas de transferência de renda federal
previstos na Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, e em seu regulamento, e os
recursos de que trata o art. 27 da Lei nº 12.512, de 14 de outubro de 2011.
§ 8º A renda familiar per capita é a razão entre a renda familiar mensal e o total de
indivíduos na família.
§ 9º Instituições financeiras públicas federais operacionalizarão e pagarão os
recursos financeiros de que trata este artigo e ficam autorizadas a realizar o seu
pagamento por meio de conta do tipo poupança social digital, de abertura
automática em nome dos beneficiários, a qual possuirá as seguintes características:
I - dispensa da apresentação de documentos;
II - isenção de cobrança de tarifas de manutenção, observada a regulamentação
específica estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional;

Senado Federal, Anexo II, Ala Senador Ruy Carneiro, gabinete 01 | Praça dos T rês Poderes | CEP 70165-900 | Brasília DF
T elefone: +55 (61) 3303-6285 / 6288 | sen.humbertocosta@senado.leg.br

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 43CC762100388024.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.089483/2020-15

10 Setembro 2020

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

Quinta-feira

825

Gabinete do Senador Humberto Costa

III - ao menos 1 (uma) transferência eletrônica de valores ao mês, sem custos, para
conta bancária mantida em qualquer instituição financeira habilitada a operar pelo
Banco Central do Brasil;
IV - não passível de emissão de cartão físico, cheques ou ordens de pagamento
para sua movimentação.
§ 10. Fica vedado às instituições financeiras efetuar descontos ou compensações
que impliquem a redução do valor dos recursos financeiros pagos, a pretexto de
recompor saldos negativos ou de saldar dívidas preexistentes do beneficiário,
considerado válido o mesmo critério para qualquer tipo de conta bancária em que
houver opção de transferência pelo beneficiário.
§ 11. Os órgãos federais disponibilizarão as informações necessárias à verificação
dos requisitos relacionados à operacionalização do disposto neste artigo, constantes
das bases de dados de que sejam detentores.
§ 12. As instituições financeiras responsáveis pelos pagamentos previstos neste
artigo possibilitarão aos beneficiários que não tenham acesso à tecnologia digital e à
internet, ou que não saibam utilizá-las, o saque do seu auxílio mediante a
apresentação do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e da carteira de identidade.
§ 13. A Anater executará o disposto neste artigo mediante termo de adesão.
§ 14. A unidade da agricultura familiar que acessar irregularmente o auxílio de que
trata este artigo, inclusive por meio de fraude ou de informação falsa ou adulterada,
restituirá os valores recebidos, sem prejuízo de outras ações civis e criminais
aplicáveis aos responsáveis.
§ 15. O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.
JUSTIFICATIVA
Desde o início da pandemia de Covid-19 a agricultura familiar sofreu dois grandes
reveses. O primeiro deles, ao não ser explicitamente incluída no auxílio emergencial
previsto na Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020. A segunda, quando o Presidente da
República vetou 14 dispositivos da Lei 14.048, de 24 de agosto de 2020 (Lei Assis
Carvalho).
Entre os dispositivos vetados, estava a previsão de um auxílio de R$ 3 mil (em cinco
parcelas) aos agricultores familiares, sendo que a cota dobraria para mulheres
agricultoras chefes de família. Consideramos que referido auxílio é o mínimo que o
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Estado brasileiro deveria fazer para garantir condições mínimas de sobrevivência a
milhares de famílias agricultoras, produtoras de 70% do alimento que a população
consome no país.
É por acreditar que a agricultura familiar brasileira tem e terá papel fundamental
para ajudar o país a sair da crise que apresentamos a presente emenda, para a qual
pedimos apoiamento ao nobres Pares.
Sala das Sessões, em 08 de setembro de 2020.

Senador HUMBERTO COSTA
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EMENDA N°
, DE 2020
(à Medida Provisória n° 1.000, de 2020)
EMENDA ADITIVA
Inclua-se, onde couber o seguinte artigo na Medida Provisória n° 1.000, de 2020:
“Art. xx Fica o Conselho Monetário Nacional autorizado a criar linhas de crédito rural
no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf).
§ 1º A linha de crédito de que trata o caput deste artigo observará os seguintes
critérios:
I – beneficiário: agricultor familiar com renda familiar total mensal de até 3 (três)
salários-mínimos e que tenha efetuado cadastro simplificado na entidade de
assistência técnica e extensão rural para comprovar o atendimento aos requisitos da
Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006;
II – taxa efetiva de juros: 1% a.a. (um por cento ao ano);
III – prazo de vencimento: não inferior a 10 (dez) anos, incluídos até 5 (cinco) anos
de carência;
IV – prazo de contratação: até 30 de dezembro de 2021;
V – limite de financiamento: R$ 10.000,00 (dez mil reais) por beneficiário;
VI – fonte de recursos: recursos controlados e não controlados do crédito rural;
VII – risco das operações: assumido pelos fundos constitucionais de financiamento,
nas operações contratadas com recursos desses fundos, e pela União, nos
financiamentos objetos de subvenção econômica na forma de equalização de taxas,
de que trata a Lei nº 8.427, de 27 de maio de 1992.
§ 2º Até 20% (vinte por cento) do crédito de que trata este artigo poderão ser
destinados à manutenção familiar.
§ 3º Os financiamentos de que trata este artigo serão objeto de projeto simplificado
de crédito elaborado por entidade de assistência técnica e extensão rural
credenciada e sob a coordenação da Anater.
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§ 4º Inclui-se nos itens financiáveis das linhas de crédito de que trata este artigo o
valor de R$ 300,00 (trezentos reais) a ser creditado à entidade de assistência
técnica e extensão rural por projeto de crédito simplificado elaborado.
§ 5º As linhas de crédito de que trata este artigo conterão bônus de adimplência fixo
de R$ 300,00 (trezentos reais) a ser concedido no início do cronograma de
pagamento.
§ 6º Quando destinados à mulher agricultora familiar, os financiamentos de que trata
este artigo serão concedidos com taxa de juros efetiva de 0,5% a.a. (cinco décimos
por cento ao ano) e com bônus adicional de adimplência de 20% (vinte por cento)
incidente sobre os valores pagos até a data do vencimento.
§ 7º Os custos decorrentes dos financiamentos de que trata este artigo serão
assumidos pelos fundos constitucionais de financiamento, nas operações
contratadas com recursos desses fundos, e pela União, nas operações contratadas
com as demais fontes de recursos, mediante compensação dos recursos destinados
à subvenção econômica sob a forma de equalização de taxas de juros previstas
para os anos agrícolas de 2020 e 2021.”
JUSTIFICATIVA
Desde o início da pandemia de Covid-19 a agricultura familiar sofreu dois grandes
reveses. O primeiro deles, ao não ser explicitamente incluída no auxílio emergencial
previsto na Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020. A segunda, quando o Presidente da
República vetou 14 dispositivos da Lei 14.048, de 24 de agosto de 2020 (Lei Assis
Carvalho).
Entre os dispositivos vetados, está a abertura de linhas de crédito no âmbito do
PRONAF. A garantia de crédito para a produção é o mínimo que o Estado
brasileiro deveria fazer para garantir condições de sobrevivência a milhares de
famílias agricultoras, produtoras de 70% do alimento que a população consome no
país.
É por acreditar que a agricultura familiar brasileira tem e terá papel fundamental
para ajudar o país a sair da crise que apresentamos a presente emenda, para a qual
pedimos apoiamento ao nobres Pares.
Sala das Sessões, em 08 de setembro de 2020.

Senador HUMBERTO COSTA
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EMENDA N°
, DE 2020
(à Medida Provisória n° 1.000, de 2020)
EMENDA ADITIVA
Inclua-se, onde couber o seguinte artigo na Medida Provisória n° 1.000, de 2020:
“Art. xx Fica instituído o Fomento Emergencial de Inclusão Produtiva Rural,
destinado a apoiar a atividade produtiva de agricultores familiares durante o estado
de calamidade pública referido no caput desta Medida Provisória.
§ 1º São beneficiários do fomento de que trata o caput deste artigo os agricultores
familiares que se encontram em situação de pobreza e de extrema pobreza,
excluídos os benefícios previdenciários rurais.
§ 2º O governo federal transferirá recursos financeiros não reembolsáveis aos
agricultores familiares que aderirem ao fomento de que trata o o caput deste artigo e
que se comprometerem a implantar todas as etapas previstas em projeto
simplificado de estruturação da unidade produtiva familiar a ser elaborado por
serviço de assistência técnica e extensão rural.
I- O projeto de que trata o § 2º deste artigo poderá contemplar a implementação de
cisternas ou de outras tecnologias sociais de acesso à água para consumo humano
e produção de alimentos de que trata o art. 15 da Lei nº 12.873, de 24 de outubro de
2013.
II- A implantação do referido projeto será acompanhada pelo serviço de assistência
técnica e extensão rural.
III - A Anater remunerará, com recursos a serem repassados pela União, as
entidades de assistência técnica e extensão rural, no valor de R$ 100,00 (cem
reais), pelos serviços previstos neste artigo.
§ 3º Fica a União autorizada a transferir diretamente ao beneficiário do fomento de
que trata o caput deste artigo recursos financeiros no valor de R$ 2.500,00 (dois mil
e quinhentos reais) por unidade familiar, na forma do regulamento.
I- A transferência de que trata o § 3º ocorrerá em parcela única.
II - Quando destinado à mulher agricultora familiar, a transferência de que trata o §
3º deste artigo será de R$ 3.000,00 (três mil reais) por unidade familiar.
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III - Para os projetos de que trata o § 2º deste artigo, a transferência de recursos
financeiros poderá ser de até R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) por unidade
familiar.
§ 4º. Sem prejuízo de sanção penal, o beneficiário que dolosamente descumprir as
regras do fomento de que trata o caput deste artigo, em benefício próprio ou de
terceiros, será obrigado a efetuar o ressarcimento da importância recebida, na forma
do regulamento.”
JUSTIFICATIVA
Desde o início da pandemia de Covid-19 a agricultura familiar sofreu dois grandes
reveses. O primeiro deles, ao não ser explicitamente incluída no auxílio emergencial
previsto na Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020. A segunda, quando o Presidente da
República vetou 14 dispositivos da Lei 14.048, de 24 de agosto de 2020 (Lei Assis
Carvalho).
Entre os dispositivos vetados, está a previsão de fomento produtivo a agricultores
familiares que se encontram em situação de pobreza e de extrema pobreza. Tal
fomento é o mínimo que o Estado brasileiro deveria fazer para garantir condições de
sobrevivência a milhares de famílias agricultoras, produtoras de 70% do alimento
que a população consome no país.
É por acreditar que a agricultura familiar brasileira tem e terá papel fundamental
para ajudar o país a sair da crise que apresentamos a presente emenda, para a qual
pedimos apoiamento ao nobres Pares.
Sala das Sessões, em 08 de setembro de 2020.

Senador HUMBERTO COSTA
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Gabinete do Senador Humberto Costa

EMENDA N°
, DE 2020
(à Medida Provisória n° 1.000, de 2020)
EMENDA ADITIVA
Inclua-se, onde couber o seguinte artigo na Medida Provisória n° 1.000, de 2020:
“Art. xx O Benefício Garantia-Safra de que trata o art. 8º da Lei nº 10.420, de 10 de
abril de 2002, será concedido automaticamente a todos os agricultores familiares
aptos a receber o benefício durante o estado de calamidade pública referido no
caput desta Medida Provisória, condicionado à apresentação de laudo técnico de
vistoria municipal comprobatório da perda de safra.”
JUSTIFICATIVA
Desde o início da pandemia de Covid-19 a agricultura familiar sofreu dois grandes
reveses. O primeiro deles, ao não ser explicitamente incluída no auxílio emergencial
previsto na Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020. A segunda, quando o Presidente da
República vetou 14 dispositivos da Lei 14.048, de 24 de agosto de 2020 (Lei Assis
Carvalho).
Entre os dispositivos vetados, estava a concessão automática do Benefício
Garantia-Safra de que trata o art. 8º da Lei nº 10.420, de 10 de abril de 2002, aos
agricultores e agricultoras familiares aptos a receber o benefício durante o estado de
calamidade pública. Tal benefício é o mínimo que o Estado brasileiro deveria fazer
para garantir condições mínimas de sobrevivência a milhares de famílias
agricultoras, produtoras de 70% do alimento que a população consome no país.
É por acreditar que a agricultura familiar brasileira tem e terá papel fundamental
para ajudar o país a sair da crise que apresentamos a presente emenda, para a qual
pedimos apoiamento ao nobres Pares.

Sala das Sessões, em 08 de setembro de 2020.

Senador HUMBERTO COSTA
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EMENDA Nº - PLEN
(à MPV nº 1000, de 2020)

Inclua-se, onde couber, o seguinte artigo na Medida
Provisória nº 1000, de 2020:

Art. ... O auxílio emergencial residual será pago no valor
de R$ 600, 00 (seiscentos reais) a famílias com crianças
na primeira infância.
§ 1º Está na primeira infância a criança com até 6 (seis)
anos completos, conforme dispõe a Lei no 13.257, de 8
de março de 2016 – Marco Legal da Primeira Infância.

JUSTIFICAÇÃO
A presente emenda tem por finalidade destinar à
famílias com crianças de 0 a 6 anos o valor de R$600,00
(seiscentos reais), portanto o equivalente a duas cotas do auxílio
emergencial residual.
Pesquisas sobre a biologia do estresse na primeira
infância mostram como o estresse crônico causado por
adversidades significativas, como pobreza extrema, abuso ou
negligência, podem debilitar o desenvolvimento da arquitetura
cerebral e colocar o sistema corporal de resposta ao estresse em
permanente estado de alerta, aumentando os riscos de diversas
doenças crônicas.1Os princípios básicos da neurociência indicam
que oferecer condições favoráveis ao desenvolvimento infantil é

1

National Scientific Council on the Developing Child. Excessive stress disrupts the
architecture of the developing brain. Cambridge, MA: National Scientific Council on the
Developing
Child;
2005.
Working
Paper
No.
3.
Available
at: http://developingchild.harvard.edu/library/reports_and_working_papers/wp3/. Accessed
December 1, 2009.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 43CC762100388024.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.089483/2020-15

10 Setembro 2020

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

Quinta-feira

833

2

mais eficaz e menos custoso do que tentar tratar as consequências
das adversidades iniciais mais tarde.
Portanto, à primeira infância é preciso se conferir maior
atenção e cuidado, vez que o que ocorre nos primeiros anos faz
diferença por toda a vida.
Por todas essas razões, esperamos contar com o apoio
de nossos Pares para aprovação desta Emenda.
Sala das Sessões,

Senadora ELIZIANE GAMA
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.000, DE 2 DE SETEMBRO DE 2020

Institui o auxílio emergencial residual
para enfrentamento da emergência de saúde
pública
de
importância
internacional
decorrente
do
coronavírus
(covid19)
responsável pelo surto de 2019, a que se refere
a Lei n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.

EMENDA À MP 1000/20

Inclua-se na MP 1.000 de 2 de setembro de 2020, onde couber, os seguintes
artigos:

Art. 1° ...............................................................................................
§2º.....................................................................................................

I - Farão jus à renda emergencial residual prevista no art. 1º desta Lei
os trabalhadores e trabalhadoras da cultura e da agricultura familiar, nos
termos das Leis 14.017/2020 e 14.048/20, respectivamente.

JUSTIFICAÇÃO

Ao editar a presente Medida Provisória, o governo revela grave
descompromisso com o caótico quadro social brasileiro de desemprego e o
crescimento da extrema pobreza.
Os trabalhadores da cultura e da agricultura familiar foram protegidos pela
iniciativa

soberana

do

Congresso

Nacional,

em

votações

históricas.
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Infelizmente, o projeto de lei que contemplou os direitos dos trabalhadores da
agricultura familiar foi quase todo ele vetado pelo Presidente da República, numa
demonstração de completo descompromisso com a agricultura

familiar,

responsável prela produção de 80% dos alimentos que chegam à mesa dos
brasileiros.
Para evitarmos uma grave injustiça, sugerimos corrigir a MP com a
emenda ora sugerida para proteger a cultura e a agricultura familiar.

Sala das Sessões, em

setembro de

2020.

Deputada PERPÉTUA ALMEIDA
PCdoB-AC
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.000, DE 2 DE SETEMBRO DE 2020

Institui
o
auxílio
emergencial residual
para
enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus
(covid-19) responsável pelo surto de 2019, a que se
refere a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.

EMENDA SUPRESSIVA Nº
(DO SR. BIRA DO PINDARÉ)

Assegura o pagamento do auxílio emergencial
residual independentemente
dos rendimentos
auferidos pelo trabalhador no ano de 2019.

Suprimam-se os incisos V, VII e VIII do §3º do art. 1º da MP nº
1.000, de 2020, que “institui o auxílio emergencial residual para
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus (covid-19) responsável
pelo surto de 2019, a que se refere a Lei nº 13.979, de 6 de
fevereiro de 2020.”

JUSTIFICAÇÃO

A Medida Provisória em apreço trata da instituição do auxílio emergencial
residual àquele previsto na Lei n. 13.982, de 2 de abril de 2020, com a fixação de novas
regras e critérios complementares que podem limitar significativamente o número de
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beneficiários. A imposição de critérios de renda auferida no ano de 2019 não retrata a
necessidade presente dos trabalhadores e acaba por frustrar a garantia mínima de
subsistência durante a crise gerada pela pandemia.
A supressão dos novos critérios inseridos pela Medida Provisória visa a
assegurar que todos aqueles legitimamente que receberam o auxílio emergencial previsto
na Lei n. 13.982, de 2020, possam ter acesso ao auxílio residual até 31 de dezembro de
2020, tratamento consentâneo com o estado de calamidade que estamos vivenciando.
Assim, pedimos apoio dos pares para a aprovação desta emenda.

Sala das sessões, em

de

de 2020.

Deputado BIRA DO PINDARÉ
PSB/MA
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DEPUTADO FEDERAL VILSON DA FETAEMG PSB/MG

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.000, DE 2020
Institui o auxílio emergencial residual para
enfrentamento da emergência de saúde pública
de importância internacional decorrente do
coronavírus (covid-19) responsável pelo surto de
2019, a que se refere a Lei nº 13.979, de 6 de
fevereiro de 2020.

EMENDA ADITIVA Nº
Art. 1º Acresça-se à medida provisória N. 1000, de 2 de setembro de
2020, o Art. 1º-A, com a seguinte redação:

“Art. 1-A O auxílio emergencial residual de que trata o Art. 1º,
desta MP, para o agricultor familiar será pago em 4 (quatro)
parcelas mensais no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) cada
uma, a contar de sua publicação, mediante simples
requerimento.

Parágrafo único – Aos agricultores familiares aplicam-se as
disposições do Art. 2º, desta MP.

JUSTIFICAÇÃO
Conforme atestam os números do Ministério da Cidadania e do Portal
da Transparência, o auxílio emergencial, criado pela Lei N. 13982, de 2 de abril de
2020, ao longo de sua vigência, representou a tênue linha existente entre a miséria
absoluta e o mínimo de dignidade, para mais de 60 (sessenta) milhões de brasileiros
(as) desassistidos (as); sem ele, a própria existência dessas dezenas de mi lhões de
pessoas.
Todavia, esse singelo passaporte para cidadania temporária não bateu
à porta dos agricultores familiares, que somam cerca 1,7 milhão de famílias,
igualmente desassistidas, necessitadas e à margem da dignidade mínima, salvo
raras exceções, que não chegam a milhares.
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Isto porque, receosos de que a sua inscrição para o referido auxílio
desse azo à perda de sua condição de segurado especial da previdência, que, para
eles, representa o limiar entre a vida digna e a morte civil e física; recei o que, por
razões não reveladas, foi amplamente divulgado.
Esse fundado receio somente foi dissipado com a publicação da Lei N.
14048, de 24 de agosto próximo passado, que, em seu Art. 3º, afirma, de forma
solene e expressa, que o recebimento desse auxílio não descaracteriza a condição
de segurado especial.
Por não se inscrever, no período interior, à condição de beneficiário do
auxílio emergencial sob discussão, os agricultores familiares ficaram à mercê dá másorte e da crescente miséria, sobrevivendo em condições inumanas e desumanas.
Por isso, a aprovação da emenda sob justificativa mostra-se imperiosa,
para que os agricultores familiares possam enfrentar, como sujeitos de direito, os
últimos 4 (quatro) meses do triste e desanimador ano de 2020.
Eventual rejeição dessa emenda, a toda evidência, ainda que não seja
a intenção, representará pena fatal aos milhões de agricultores familiares, que se
esparramam pelos 5570 municípios brasileiros.
É bem de ver-se que a cobertura financeira, para o fim a que se propõe
esta emenda, já se acha autorizada pela MP 999, de 2 de setembro corrente.
Ante essas boas e incontestáveis razões, rogamos o apoio dos pares,
para a emenda sob destaque.
Sala da Comissão, em 08 de setembro de 2020.

Deputado VILSON DA FETAEMG
PSB/MG

Câmara dos Deputados Anexo IV Gabinete 648 Brasília/DF – CEP 70.160.900
Telefone: (61)3215-5648 Fax: (61)3215-2648 – E-mail: dep.vilsondafetaemg@camara.leg.br

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 03EE4C8300388023.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.089483/2020-15-1 (ANEXO: 001)

840

Quinta-feira

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

CÂMARA DOS DEPUTADOS

10 Setembro 2020

MPV 1000
00128

DEPUTADO FEDERAL VILSON DA FETAEMG PSB/MG

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.000, DE 2020
Institui o auxílio emergencial residual para
enfrentamento da emergência de saúde pública
de importância internacional decorrente do
coronavírus (covid-19) responsável pelo surto de
2019, a que se refere a Lei nº 13.979, de 6 de
fevereiro de 2020.

EMENDA ADITIVA Nº
Art. 1º O art. 7º da Medida Provisória nº 1.000, de 2020, passa a
vigorar acrescido do seguinte § 6º:
“Art. 7º .................................................................................
.............................................................................................
§ 6º As instituições responsáveis pelo pagamento do benefício
emergencial previsto no caput deste artigo e do auxílio
emergencial de que trata a Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020,
cujos depósitos sejam em contas digitais, serão obrigadas a
facilitar aos beneficiários que não manuseiam ou não tenham
acesso à tecnologia e internet, o saque do seu auxílio apenas
com a apresentação do Cadastro de Pessoa Física - CPF e de
um documento de identificação com foto.

JUSTIFICAÇÃO
O objetivo precípuo desta emenda é o de obrigar que as instituições
responsáveis facilite aos beneficiários o saque do Auxílio Emergencial das contas
digitais, permitindo assim que aquelas pessoas que não têm qualquer facilidade no
manuseio de tecnologias ou não têm acesso à internet não venham a ser
prejudicadas ao tentarem receber os benefícios.
Infelizmente, a sistemática atual adotada pela Caixa condiciona o
recebimento do auxílio à geração de um código recebido em SMS, por intermédio de
um aplicativo denominado “Caixa Tem”, sem que tenha considerado a realidade
difícil de milhares de brasileiros de baixa renda ou com escolaridade deficiente que,
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além de não terem facilidade no manuseio de aplicativos em aparelhos de celulares
ou computadores, também não possuem qualquer acesso à internet.
Tal realidade, de fato, afeta muitos brasileiros que não têm qualquer
familiaridade com a utilização desses aplicativos, a exemplo de muitos que vivem no
meio rural e estão sofrendo para conseguir fazer o saque do seu auxílio.
Ademais, já é notícia de que o mencionado aplicativo vem gerando
muitos erros, inclusive com o não envio de um código necessário por SMS, o que
dificulta sobremaneira o acesso dessas pessoas tão necessitadas aos recursos
relacionados com os benefícios em questão.
Essa emenda é de grande importância, pois busca amparar milhões
de cidadãos brasileiros – vítimas dos severos efeitos econômicos da pandemia
causada pelo Covid-19 – notadamente no que diz respeito ao pronto e mais fácil
acesso aos benefícios.
Pede-se, assim, o acolhimento desta emenda à MP 1.000/20.

Sala da Comissão, em 08 de setembro de 2020.

Deputado VILSON DA FETAEMG
PSB/MG
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EMENDA Nº
(à MPV nº 1.000, de 2020)

Suprima-se o inciso VII do § 3º do art. 1º da Medida Provisória
nº 1.000, de 2 de setembro de 2020.

JUSTIFICAÇÃO
A prorrogação do auxílio emergencial é importante para as
famílias brasileiras, e deve se dar com as mesmas regras já usadas desde o
início da pandemia. Não é justo que beneficiários sejam expulsos agora desta
política, mesmo satisfazendo os critérios de pobreza e não tendo um emprego
formal.
Isto ocorre nesta MPV porque dependentes declarados no
imposto de renda de um declarante que teve renda ou patrimônio em 2019
acima dos limites exigidos serão excluídos dos novos pagamentos. Ora, isto
quer dizer que mesmo aqueles sem renda para declarar serão privados do
benefício, mesmo que estejam em situação de pobreza em 2020 – tão
somente porque um declarante que os colocou como dependente não satisfaz
os critérios.
Esta é uma medida dura especialmente para as mulheres e para
os jovens. Por isso, propomos eliminá-la.
Ciente da importância desta Emenda para as famílias do Brasil,
peço o apoio dos Pares para que seja exitosa.

Sala das Sessões,

Senador MARCOS DO VAL

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 03EE4C8300388023.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.089483/2020-15-1 (ANEXO: 001)

10 Setembro 2020

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

Quinta-feira

843

MPV 1000
00130

EMENDA Nº
(à MPV nº 1.000, de 2020)
Adicione-se o seguinte art. 11, renumerando os demais, à
Medida Provisória nº 1.000, de 2 de setembro de 2020:
“Art. 11. Os benefícios do Programa Bolsa Família, ou de
programa que venha a sucedê-lo após o fim do pagamento do auxílio
emergencial residual, obedecerão ao disposto neste artigo.
§ 1º É assegurado o reajuste de todos benefícios do Programa,
para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, bem como
dos limites de renda familiar mensal para acesso a eles.
§ 2º Os reajustes para a preservação dos benefícios e de seus
limites corresponderão à variação do Índice Nacional de Preços ao
Consumidor (INPC), calculado e divulgado pela Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, acumulada nos doze
meses anteriores ao mês do reajuste.”

JUSTIFICAÇÃO
A proteção social no País passa por uma discussão histórica. A
partir dos anos 90, com o Bolsa Escola, iniciamos o pagamento de prestações
a famílias pobres, independentemente de vínculo de emprego formal ou
pagamento de contribuições. Esta rede foi expandida ao longo dos anos
2000, pelo Bolsa Família, com resultados bem sucedidos sobre a pobreza, a
desigualdade, o acesso à educação e à saúde. Com o auxílio emergencial,
ficou claro que muitos brasileiros ainda vivem em vulnerabilidade de renda.
Por isso, ciente de que uma nova rede de proteção social está sendo
construída, propomos uma política de valorização dos benefícios sociais.
Atualmente, não há qualquer obrigação de reajuste pela inflação
para estes benefícios! Ao contrário do que ocorre com os benefícios da
Previdência e mesmo o Benefício de Prestação Continuada (BPC), o Bolsa
Família não conta com reposição da inflação. Em anos em que ela cresce
muito, isso significa que os beneficiários ficam mais pobres em termos reais
– como ocorreu em 2015, com inflação superior a 10%.
Para piorar, a linha limite de renda que dá acesso ao Programa
também não é reajustada. Isso quer dizer que se a renda real da família não
tiver aumentado, mas sua renda nominal sim, por exemplo porque alguma
outra renda da família está atrelada à inflação, as famílias são excluídas do
Programa. Ora, é claro que o limite de renda para acesso a benefícios sociais
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deve ser um limite real. Não sendo assim, em um horizonte razoável de
tempo, este limite será reduzido e diminuirá o alcance de qualquer benefício.
O benefício que vier a substituir o auxílio emergencial, seja o
Renda Brasil ou o Bolsa Família, deve incorporar a diretriz que propomos.
Recentemente, os pesquisadores Letícia Bartholo, Rogério
Barbosa, Monica de Bolle e Pedro Ferreira de Souza, escreveram de forma
brilhante a importância desta medida no artigo A Pobreza na Posta-Restante,
da Revista Piauí, cuja trechos relevantes reproduzimos:
Seja qual for a lógica subjacente à retórica que mantém o Bolsa Família
como o primo pobre de nossa proteção social, ela faz com que a margem
de manobra democrática se transforme no cerceamento de direitos da
parcela mais empobrecida de nossa sociedade. E o custo social disso é
elevado, subjetiva e objetivamente. Sob a ótica subjetiva, a ausência de
regras sobre o tamanho e os valores do Bolsa Família leva à insegurança
das famílias atendidas e ao potencial uso eleitoral do programa. A cada
eleição parece que o Bolsa Família é posto num leilão, sob gritos de
“quem dá mais?”
Do ponto de vista objetivo, isso diminui o impacto do Programa na
redução da pobreza, seja pela impossibilidade de atender a todos que
cumprem os critérios, ou pela defasagem dos próprios critérios. Uma
linha de pobreza desatualizada torna fácil a um governo diminuir a
população pobre – por óbvio, quanto mais baixa a linha, menor o número
de pessoas que está aquém dela. Mas é um achatamento fictício da
pobreza, pois descolado das necessidades reais da população. O mesmo
argumento vale para valores de benefícios insuficientes.

Ciente da importância desta medida, principalmente para o
Nordeste e Norte do País, peço o apoio dos pares para a sua aprovação.

Sala da Comissão,

Senador PLÍNIO VALÉRIO
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MPV 1000
00131

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.000, DE 2 DE SETEMBRO DE 2020
Institui o auxílio emergencial residual para
enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus
(covid-19) responsável pelo surto de 2019, a que se
refere a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.

EMENDA ADITIVA
Acrescente-se inciso III ao Art. 3º e o seguinte artigo, onde couber, à Medida
Provisória nº 1.000, de 2 de setembro de 2020:
“Art. 3º ....................................................................................
...................................................................................................
.................................................................................................
III – nas informações registradas nos cadastros estaduais para fins de
recebimento do benefício de que trata o inciso I, do art. 2º, da Lei nº
14.017, de 29 de junho de 2020.
Art.
Os beneficiários cadastrados para o recebimento da renda
emergencial de que trata o inciso I, do art. 2º da Lei 14.017, de 29 de
junho de 2020, farão jus ao auxílio emergencial residual previsto no art. 1º
desta Lei.
Parágrafo Único. O pagamento será efetuado nos mesmos moldes do art.
7º desta Lei e válido pelo prazo em que o beneficiário não tiver recebido
outras parcelas de auxílios da mesma natureza.”(NR)

JUSTIFICAÇÃO
A Medida Provisória 1.000/2020 instituiu o auxílio emergencial residual para
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do coronavírus (covid-19). A presente emenda visa estender tal auxílio
para os trabalhadores e trabalhadoras da cultura que fizeram jus à renda
emergencial a partir de junho. Com a presente proposta os beneficiários cadastrados
receberiam o auxílio residual pelo mesmo período que os demais trabalhadores.
Entendemos que foi uma grande conquista do Parlamento a aprovação da Lei Aldir
Blanc e é uma questão de justiça e reconhecimento da situação do setor cultural a
prorrogação do benefício. Impõe-se, assim, a modificação da Medida Provisória nº
1.000/2020 com o acréscimo ora proposto. É uma forma de evitar que milhares de
famílias fiquem desassistidas neste grave momento de crise sanitária e econômica.

Sala das Sessões, em 08 de setembro de 2020.

Deputada JANDIRA FEGHALI
PCdoB/RJ
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00132

MEDIDA PROVISÓRIA 1000/20

Institui o auxílio emergencial residual
para enfrentamento da emergência de saúde
pública
de
importância
internacional
decorrente
do
coronavírus
(covid19)
responsável pelo surto de 2019, a que se refere
a Lei n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.
EMENDA À MP 1000/20

Suprima-se do artigo 2º da MP 1.000 de 2 de setembro de 2020, os parágrafos
1º, 2º, 3º.
JUSTIFICAÇÃO
A presente emenda pretende suprimir os dispositivos proibitivos do Art. 2° da MP
que prejudicam a família.
Ao impedir que em famílias monoparentais femininas mais de um membro
elegível receba o benefício, restringindo-o somente à chefe de família, a MP
discrimina negativamente cidadãos que necessitam do auxílio.
Pretendemos também barrar a intenção do Governo de dar calote no pagamento
de parcelas do auxílio emergencial não pagas, como se o direito já adquirido
pudesse ser suprimido por capricho da equipe econômica.
O governo não se sensibiliza para a gravidade da crise, o desemprego e a
paralisação da atividade econômica.
Ao negar o auxílio na sua completude, o governo deixará sem socorro famílias
de baixa renda que dependem do benefício para alimentação, aluguel,
medicamentos, transporte etc.
Sala das Sessões, em 8 setembro de 2020.

ORLANDO SILVA
Deputado Federal - PCdoB / SP
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MPV 1000
00133

MEDIDA PROVISÓRIA 1000/20

Institui o auxílio emergencial residual
para enfrentamento da emergência de saúde
pública
de
importância
internacional
decorrente
do
coronavírus
(covid19)
responsável pelo surto de 2019, a que se refere
a Lei n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.

EMENDA À MP 1000/20

Dê-se ao § 1° do Art. 7º da MP 1.000 de 2 de setembro de 2020, a seguinte
redação:

Art.7º ................................................................................................................
§ 1° - Fica vedado à instituição financeira efetuar descontos ou compensações
que impliquem a redução do valor do auxílio emergencial residual, a pretexto de
recompor saldos negativos ou de saldar dívidas preexistentes do beneficiário,
sendo válido o mesmo critério para qualquer tipo de conta bancária em que
houver opção de transferência pelo beneficiário, salvo os casos relativos a
pagamento de pensão alimentícia no valor de 50% , obedecida a decisão
judicial. (NR)
JUSTIFICAÇÃO

No mês de julho do corrente ano, a Câmara dos Deputados aprovou o PL
2082/20 com o mesmo teor. Ocorre que até o momento o projeto encontra-se
em tramitação no Senado Federal, sem que aquela Casa ultime a votação para
que seja transformado em lei.
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O objetivo da emenda é o de assegurar que uma decisão já aprovada seja
sacramentada na MP nos mesmos termos do que já foi decidido por essa Casa.

Sala das Sessões, em 8 setembro de

2020.

ORLANDO SILVA
Deputado Federal - PCdoB / SP

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 03EE4C8300388023.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.089483/2020-15-1 (ANEXO: 001)

10 Setembro 2020

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

Quinta-feira

849

MPV 1000
00134

MEDIDA PROVISÓRIA 1000/20

Institui o auxílio emergencial residual
para enfrentamento da emergência de saúde
pública
de
importância
internacional
decorrente
do
coronavírus
(covid19)
responsável pelo surto de 2019, a que se refere
a Lei n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.

EMENDA À MP 1000/20

Suprima-se o §3º do art. 2º da MP 1.000 de 2 de setembro de 2020

JUSTIFICAÇÃO

A presente emenda visa impedir, como é a intenção do Poder Executivo,
o calote nas parcelas não pagas do auxílio emergencial.
A falta de transparência e a desorganização da Caixa Econômica Federal
na efetivação do pagamento do auxílio a todos os cidadãos elegíveis,
regularmente inscritos no programa, são de conhecimento público. Até o
presente, milhares de famílias ainda aguardam o pagamento do benefício.
Para evitarmos uma grave injustiça, sugerimos corrigir a MP com a
emenda ora sugerida.
Sala das Sessões, em

8 setembro de

2020.

ORLANDO SILVA
Deputado Federal - PCdoB / SP
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MPV 1000
00135

MEDIDA PROVISÓRIA 1000/20

Institui o auxílio emergencial residual
para enfrentamento da emergência de saúde
pública
de
importância
internacional
decorrente
do
coronavírus
(covid19)
responsável pelo surto de 2019, a que se refere
a Lei n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.

EMENDA À MP 1000/20

Inclua-se na MP 1.000 de 2 de setembro de 2020, onde couber, os seguintes
artigos:

Art. 1° ...............................................................................................
§2º.....................................................................................................

I - Farão jus à renda emergencial residual prevista no art. 1º desta Lei
os trabalhadores e trabalhadoras da cultura e da agricultura familiar, nos
termos das Leis 14.017/2020 e 14.048/20, respectivamente.

JUSTIFICAÇÃO

Ao editar a presente Medida Provisória, o governo revela grave
descompromisso com o caótico quadro social brasileiro de desemprego e o
crescimento da extrema pobreza.
Os trabalhadores da cultura e da agricultura familiar foram protegidos pela
iniciativa

soberana

do

Congresso

Nacional,

em

votações

históricas.
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Infelizmente, o projeto de lei que contemplou os direitos dos trabalhadores da
agricultura familiar foi quase todo ele vetado pelo Presidente da República, numa
demonstração de completo descompromisso com a agricultura

familiar,

responsável prela produção de 80% dos alimentos que chegam à mesa dos
brasileiros.
Para evitarmos uma grave injustiça, sugerimos corrigir a MP com a
emenda ora sugerida para proteger a cultura e a agricultura familiar.

Sala das Sessões, em 8 setembro de

2020.

ORLANDO SILVA
Deputado Federal - PCdoB / SP
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MPV 1000
00136

MEDIDA PROVISÓRIA 1000/20

Institui o auxílio emergencial residual
para enfrentamento da emergência de saúde
pública
de
importância
internacional
decorrente
do
coronavírus
(covid19)
responsável pelo surto de 2019, a que se refere
a Lei n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.

EMENDA À MP 1000/20

Dê-se ao art. 1° da MP 1.000 de 2 de setembro de 2020, a seguinte redação:

Art. 1° Fica instituído, até 31 de dezembro de 2020, o auxílio emergencial
residual, a ser pago em até quatro parcelas mensais no valor de R$ 600,00 ao
trabalhador beneficiário do auxílio emergencial de que trata o art. 2° da Lei n°
13.982, de 2 de abril de 2020, a contar da data de publicação desta Medida
Provisória.
§ 1°.....................................................................................................................
§°2° O auxílio emergencial e o auxílio emergencial residual devem ser pagos,
integralmente, a todos os beneficiários, em tempo hábil, independente da data
final instituída.

JUSTIFICAÇÃO

Esta emenda pretende corrigir a insuficiência do valor sugerido pelo
Governo e impedir que o cidadão que tenha sido inscrito com a confirmação do
benefício seja alijado do direito em razão de desorganização ou má fé do Poder
Executivo.
Desde a efetivação do pagamento do auxílio emergencial que milhões de
brasileiros ficaram impedidos de receber os valores aprovados. A Caixa
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Econômica não se preparou para cumprir o imenso desafio de socorrer a
população desempregada ou de baixa renda. O País assistiu atônito a
aglomeração dos cidadãos em filas quilométricas nas agências da Caixa
Econômica Federal, fenômeno que até o presente ainda não foi corrigido.
Ao editar a presente Medida Provisória, o governo revela grave
descompromisso com o caótico quadro social brasileiro de desemprego e retorno
crescente da extrema pobreza. A data de 31 de dezembro não pode ser tornada
um emblema distópico da nossa realidade, com o Governo Bolsonaro
descumprindo um clamor nacional pelo pagamento integral dos auxílios
emergenciais.

Sala das Sessões, em 8 setembro de

2020.

ORLANDO SILVA
Deputado Federal - PCdoB / SP
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MPV 1000
00137

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado ORLANDO SILVA

MEDIDA PROVISÓRIA 1000/20

Institui o auxílio emergencial residual para
enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus
(covid19) responsável pelo surto de 2019, a que se
refere a Lei n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.

EMENDA ADITIVA

Insira-se novo parágrafo, no artigo 1° da MP 1.000 de 2 de setembro de 2020, com a
seguinte redação:

§ 6º O empregado, inclusive o doméstico, dispensado sem justa causa durante o estado
de calamidade pública a que se refere o art. 1º desta Lei que não preencha os requisitos
de habilitação ao seguro-desemprego previstos nos incisos I, III e VI do caput do art. 3º
da Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, fará jus ao benefício emergencial, no valor de
R$ 600,00 (seiscentos reais) mensais, pelo período de 3 (três) meses contados da data
de dispensa.
I - O benefício emergencial de que trata o caput deste artigo não será devido ao
empregado na hipótese de extinção de contrato de trabalho intermitente, celebrado nos
termos do § 3º do art. 443 da CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio
de 1943.
II - Aplica-se ao benefício emergencial previsto neste artigo o disposto nos §§ 1º, 6º e
7º do art. 5º e no § 2º do art. 6º desta Lei.
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JUSTIFICAÇÃO

Os trabalhadores em gozo da última parcela seguro-desemprego são os que
estão à procura de emprego nos meses da pandemia. Como a oferta de emprego nesse
período é precária, a tendência é ficarem desempregados, razão pela qual o dispositivo
foi inserido, a fim de beneficiar esses trabalhadores.
“Com efeito, os trabalhadores desempregados ao tempo da pandemia,
encontraram obviamente muito mais dificuldades em alcançar colocação no mercado de
trabalho, praticamente e literalmente fechado a novas contratações, assim é que urge
conceder a devida proteção do auxílio emergencial a estes trabalhadores.”

Sala das Sessões, em

04 setembro de 2020.

ORLANDO SILVA
Deputado Federal - PCdoB / SP
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MPV 1000
00138

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado ORLANDO SILVA

MEDIDA PROVISÓRIA 1000/20

Institui o auxílio emergencial residual para
enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus
(covid19) responsável pelo surto de 2019, a que se
refere a Lei n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.

EMENDA ADITIVA

Insira-se o seguinte novo artigo, após o artigo 7° da MP 1.000 de 2 de setembro de 2020,
renumerando os demais com a seguinte redação:
Art. 8º - as cláusulas das convenções coletivas ou dos acordos coletivos de trabalho
vencidos ou vincendos, salvo as que dispuserem sobre reajuste salarial e sua
repercussão nas demais cláusulas de natureza econômica, permanecerão integrando os
contratos individuais de trabalho, no limite temporal do estado de calamidade pública, e
somente poderão ser modificadas ou suprimidas mediante negociação coletiva.

JUSTIFICAÇÃO

A presente emenda pretende restabelecer artigo vetado na MP 936 de 2020 que
garante a ultratividade das cláusulas das convenções coletivas ou dos acordos coletivos
de trabalho vencidos ou vincendos, salvo as que disponham sobre reajuste salarial e sua
repercussão nas demais cláusulas de natureza econômica.
Segundo o dispositivo, os acordos e convenções coletivas permaneceriam
integrando os contratos individuais de trabalho, no limite temporal do estado de
calamidade pública, somente podendo ser modificados ou suprimidos mediante
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negociação coletiva. A ultratividade dessas normas é importante para o trabalhador
manter direitos estabelecidos em convenção ou acordo coletivo
A Ultratividade das normas coletivas permite, durante o estado de calamidade, a
utilização de meios eletrônicos para atendimento de requisitos formais da negociação
coletiva, o que possibilita a realização dos atos urgentes, inclusive para implementar as
medidas do Programa Emergencial. Mas, quanto a outras importantes condições de
trabalho e ao estabelecimento de cláusulas que podem ter vigência de até 2 anos,
ultrapassando o limite temporal do estado de calamidade, é preciso reconhecer que os
meios eletrônicos não são suficientes. E a necessidade de distanciamento social para a
contenção da COVID-19 inviabiliza a celebração de convenções e acordos coletivos de
trabalho. Assim, especialmente neste momento, é necessário aplicar a ultratividade das
normas coletivas, na direção dada pelo § 2º do artigo 114 da Constituição Federal. Por
isso, propomos incluir o dispositivo que assegura que as cláusulas normativas das
convenções coletivas ou dos acordos coletivos de trabalho vencidos ou vincendos na
vigência do estado de calamidade pública permaneçam integrando os contratos
individuais de trabalho até que sejam modificadas ou suprimidas mediante negociação
coletiva.
Em tempos de forte precarização das relações laborais, retirada de direitos da
classe trabalhadora, avanço da informalidade e do desemprego, e mais ainda, em
tempos de pandemia onde o distanciamento social é medida sanitária de rigor, impõe-se
a ultratividade das normas coletivas, ao menos enquanto perdurar o flagelo do COVID 19, para situações extraordinárias, medidas igualmente extraordinárias.

Sala das Sessões, em

08 setembro de

2020.

ORLANDO SILVA
Deputado Federal - PCdoB / SP
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MPV 1000
00139

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado ORLANDO SILVA

MEDIDA PROVISÓRIA 1000/20

Institui o auxílio emergencial residual para
enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus
(covid19) responsável pelo surto de 2019, a que se
refere a Lei n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.

EMENDA ADITIVA

Insira-se o seguinte novo artigo, após o artigo 5° da MP 1.000 de 2 de setembro de 2020,
renumerando os demais com a seguinte redação:

Art. 6º. Para os contratos celebrados ou repactuados durante a vigência do estado de
calamidade pública a que se refere o art. 1º desta Lei, mantidos os 5% (cinco por cento)
destinados exclusivamente para amortização de despesas contraídas por meio de cartão
de crédito ou utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de crédito, fica
aumentado para 40% (quarenta por cento) o limite máximo fixado nos seguintes
dispositivos:
I – no § 2º do art. 45 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de1990;
II – no inciso VI do art. 115 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de1991;
III – no § 1º do art. 1º, no inciso I do § 2º do art. 2º e no § 5º do art. 6º da Lei nº 10.820,
de 17 de dezembro de 2003.
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JUSTIFICAÇÃO

Trata-se de compensação importante para os trabalhadores, aposentados e
pensionistas em relação aos empréstimos consignados, propomos que, durante o estado
de calamidade pública, a margem consignável, definida nas Leis nº 8.112, de 1990,
8.213, de 1991 e 10.820, de 2003, seja aumentada de 35% para 40%, mantidos os 5%
destinados exclusivamente para amortização de despesas contraídas por meio de cartão
de crédito ou utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de crédito.
A modalidade de crédito empréstimo consignado, por sua facilidade na
contratação e custo relativamente módico, se comparada com outras linhas de crédito,
tem hoje ampla penetração na classe trabalhadora, nestes tempos de pandemia e forte
queda da atividade econômica o aumento da margem consignável é medida de rigor,
que atenua os efeitos devastadores na população de baixa renda.

Sala das Sessões, em

08 setembro de 2020.

ORLANDO SILVA
Deputado Federal - PCdoB / SP
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MPV 1000
00140

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado ORLANDO SILVA

MEDIDA PROVISÓRIA 1000/20

Institui o auxílio emergencial residual para
enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus
(covid19) responsável pelo surto de 2019, a que se
refere a Lei n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se ao art. 2° da MP 1.000 de 2 de setembro de 2020, a seguinte redação:
Art. 2º

É permitido o recebimento de um auxílio emergencial de que trata o art. 2º da

Lei n° 13.982, de 2020, e um auxílio emergencial residual por membros elegíveis distintos
de um mesmo grupo familiar.

JUSTIFICAÇÃO

A presente emenda pretende suprimir todos os dispositivos proibitivos do Art. 2°
da MP que prejudicam a família monoparental ao prever o pagamento de somente duas
cotas do auxílio residual para esse segmento. Impedir também

que

em famílias

monoparentais femininas, somente a chefe de família receba o auxilio, mesmo que
possuam mais de uma pessoa elegível ao direito.
Pretendemos também barrar a intenção do Governo de dar calote no pagamento
de parcelas do auxílio emergencial não pagas, como se o direito já adquirido pudesse
ser suprimido por capricho da equipe econômica.
O governo não se sensibiliza para a gravidade da crise, o desemprego e a
paralisação da atividade econômica. Ao negar o auxílio na sua completude, o governo
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deixará sem socorro famílias de baixa renda que dependem do benefício para
alimentação, aluguel, medicamentos, transporte etc.
O Governo Bolsonaro parece não se dar conta das imensas dificuldades que
atravessa o povo brasileiro, antes ao contrário, trabalha no sentido de agravar ainda mais
estas dificuldades, labuta para negar pagamento a quem tem direito ao auxílio
emergencial ao mesmo tempo em que nega às famílias monoparentais femininas o
recebimento do benefício por mais de uma pessoa elegível para tanto, o que demonstra
não apenas insensibilidade, mas uma certa dose de crueldade para com as famílias mais
pobres deste país.

Sala das Sessões, em

08 setembro de

2020.

ORLANDO SILVA
Deputado Federal - PCdoB / SP
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MPV 1000
00141

MEDIDA PROVISÓRIA 1000 DE 03 DE SETEMBRO DE 2020

EMENDA ADITIVA

Incluir § 2º No Art. 2º da Medida Provisória 1000 de 2020, enumerando-se os
demais, com a seguinte redação:
“Art. 2º.......................................................................................................
§ O homem provedor de família monoparental, receberá duas cotas do auxílio
emergencial residual, mesmo que não tenha percebido o auxílio de que trata o art. 2º da
Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020. (NR)

JUSTIFICAÇÃO

A Constituição Federal em seu § 4º do artigo 226, positivou o reconhecimento
da família constituída por um dos pais e seus filhos, chamando-a de família
monoparental.
A monoparentalidade tem origem na viuvez, quando da morte de um dos
genitores, ou na separação ou no divórcio dos pais. A adoção por pessoa solteira
também faz surgir o vínculo monoparental entre adotante e adotado.
A presente emenda tem como objetivo atender aos homens que são responsáveis
legalmente por famílias monoparentais, visto que as mulheres, com as mesmas
responsabilidades, tem direito a duas cotas.
É importante que possamos incluir no texto da Medida Provisória que o homem
responsável por família monoparental, possa receber duas cotas do auxílio emergencial
residual, pois são legalmente pela criação de seus filhos.
Pelos motivos acima é que apresento a emenda, solicitando o apoiamento e
aprovação dos nobres pares.
Sala das Sessões

de setembro de 2020.

Deputada CARMEN ZANOTTO
CIDADANIA/ SC
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MPV 1000
00142

MEDIDA PROVISÓRIA 1000/2020

Institui
o
auxílio
emergencial
residual
para
enfrentamento
da
emergência
de
saúde
pública
de
importância internacional decorrente do
coronavírus (covid19) responsável pelo
surto de 2019, a que se refere a Lei n°
13.979, de 6 de fevereiro de 2020.

EMENDA À MP 1000/20

Dê-se ao art. 1° da MP 1.000 de 2 de setembro de 2020, a seguinte
redação:
Art. 1° Fica instituído, até 31 de dezembro de 2020, o auxílio
emergencial residual, a ser pago em até quatro parcelas mensais no valor de
R$ 600,00 ao trabalhador beneficiário do auxílio emergencial de que trata o art.
2° da Lei n° 13.982, de 2 de abril de 2020, a contar da data de publicação
desta Medida Provisória.
§ 1°.............................................................................................................
§°2° O auxílio emergencial e o auxílio emergencial residual devem ser
pagos, integralmente, a todos os beneficiários, em tempo hábil, independente
da data final instituída.

JUSTIFICAÇÃO

Esta emenda pretende corrigir a insuficiência do valor sugerido pelo
Governo e impedir que o cidadão que tenha sido inscrito com a confirmação do
benefício seja alijado do direito em razão de desorganização ou má fé do Poder
Executivo.
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Desde a efetivação do pagamento do auxílio emergencial que milhões
de brasileiros ficaram impedidos de receber os valores aprovados. A Caixa
Econômica não se preparou para cumprir o imenso desafio de socorrer a
população desempregada ou de baixa renda. O País assistiu atônito a
aglomeração dos cidadãos em filas quilométricas nas agências da Caixa
Econômica Federal, fenômeno que até o presente ainda não foi corrigido.
Ao editar a presente Medida Provisória, o governo revela grave
descompromisso com o caótico quadro social brasileiro de desemprego e
retorno crescente da extrema pobreza. A data de 31 de dezembro não pode ser
tornada um emblema distópico da nossa realidade, com o Governo Bolsonaro
descumprindo um clamor nacional pelo pagamento integral dos auxílios
emergenciais.

Sala das Sessões, em

setembro de

2020.

Deputada ALICE PORTUGAL
PCdoB-BA
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MPV 1000
00143

MEDIDA PROVISÓRIA 1000/20

Institui
o
auxílio
emergencial
residual
para
enfrentamento
da
emergência
de
saúde
pública
de
importância internacional decorrente do
coronavírus (covid19) responsável pelo
surto de 2019, a que se refere a Lei n°
13.979, de 6 de fevereiro de 2020.

EMENDA À MP 1000/2020

Inclua-se na MP 1.000 de 2 de setembro de 2020, onde couber, os
seguintes artigos:

Art. 1° ...............................................................................................
§2º.....................................................................................................

I - Farão jus à renda emergencial residual prevista no art. 1º desta
Lei os trabalhadores e trabalhadoras da cultura e da agricultura familiar,
nos termos das Leis 14.017/2020 e 14.048/20, respectivamente.

JUSTIFICAÇÃO

Ao editar a presente Medida Provisória, o governo revela grave
descompromisso com o caótico quadro social brasileiro de desemprego e o
crescimento da extrema pobreza.
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Os trabalhadores da cultura e da agricultura familiar foram protegidos
pela iniciativa soberana do Congresso Nacional, em votações históricas.
Infelizmente, o projeto de lei que contemplou os direitos dos trabalhadores da
agricultura familiar foi quase todo ele vetado pelo Presidente da República,
numa demonstração de completo descompromisso com a agricultura familiar,
responsável prela produção de 80% dos alimentos que chegam à mesa dos
brasileiros.
Para evitarmos uma grave injustiça, sugerimos corrigir a MP com a
emenda ora sugerida para proteger a cultura e a agricultura familiar.

Sala das Sessões, em

setembro de

2020.

Deputada ALICE PORTUGAL
PCdoB-BA
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MPV 1000
00144

MEDIDA PROVISÓRIA 1000/2020

Institui
o
auxílio
emergencial
residual
para
enfrentamento
da
emergência
de
saúde
pública
de
importância internacional decorrente do
coronavírus (covid19) responsável pelo
surto de 2019, a que se refere a Lei n°
13.979, de 6 de fevereiro de 2020.
EMENDA À MP 1000/20

Suprima-se do artigo 2º da MP 1.000 de 2 de setembro de 2020, os
parágrafos 1º, 2º, 3º.

JUSTIFICAÇÃO
A presente emenda pretende suprimir os dispositivos proibitivos do
Art. 2° da MP que prejudicam a família.
Ao impedir que em famílias monoparentais femininas mais de um
membro elegível receba o benefício, restringindo-o somente à chefe de família,
a MP discrimina negativamente cidadãos que necessitam do auxílio.
Pretendemos também barrar a intenção do Governo de dar calote no
pagamento de parcelas do auxílio emergencial não pagas, como se o direito já
adquirido pudesse ser suprimido por capricho da equipe econômica.
O governo não se sensibiliza para a gravidade da crise, o
desemprego e a paralisação da atividade econômica.
Ao negar o auxilio na sua completude, o governo deixará sem
socorro famílias de baixa renda que dependem do benefício para alimentação,
aluguel, medicamentos, transporte etc.
Sala das Sessões, em

setembro de

2020.

Deputada ALICE PORTUGAL
PCdoB-BA
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MPV 1000
00145

MEDIDA PROVISÓRIA 1000/2020

Institui
o
auxílio
emergencial
residual
para
enfrentamento
da
emergência
de
saúde
pública
de
importância internacional decorrente do
coronavírus (covid19) responsável pelo
surto de 2019, a que se refere a Lei n°
13.979, de 6 de fevereiro de 2020.

EMENDA À MP 1000/20

Dê-se ao § 1° do Art. 7º da MP 1.000 de 2 de setembro de 2020, a seguinte
redação:

Art.7º ................................................................................................................
§ 1° - Fica vedado à instituição financeira efetuar descontos ou compensações
que impliquem a redução do valor do auxílio emergencial residual, a pretexto
de recompor saldos negativos ou de saldar dívidas preexistentes do
beneficiário, sendo válido o mesmo critério para qualquer tipo de conta
bancária em que houver opção de transferência pelo beneficiário, salvo os
casos relativos a pagamento de pensão alimentícia no valor de 50% ,
obedecida a decisão judicial. (NR)
JUSTIFICAÇÃO

No mês de julho do corrente ano, a Câmara dos Deputados aprovou o
PL 2082/20 com o mesmo teor. Ocorre que até o momento o projeto encontrase em tramitação no Senado Federal, sem que aquela Casa ultime a votação
para que seja transformado em lei.
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O objetivo da emenda é o de assegurar que uma decisão já aprovada
seja sacramentada na MP nos mesmos termos do que já foi decidido por essa
Casa.

Sala das Sessões, em

setembro de

2020.

Deputada ALICE PORTUGAL
PCdoB-BA
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MPV 1000
00146

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1000, DE 2020
Ementa: Institui o auxílio emergencial
residual
para
enfrentamento
da
emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do
coronavírus (covid-19) responsável pelo
surto de 2019, a que se refere a Lei nº
13.979, de 6 de fevereiro de 2020.

EMENDA Nº _______

Dê-se ao art. 1º da Medida Provisória nº 1000, de 2020, a seguinte
redação:
Art. 1º. Fica instituído, até 31 de dezembro de 2020, o
auxílio emergencial residual a ser pago em até quatro
parcelas mensais no valor de R$ 600,00 (seiscentos
reais) ao trabalhador beneficiário do auxílio emergencial
de que trata o art. 2º da Lei nº 13.982, de 2 de abril de
2020, a contar da data de publicação desta Medida
Provisória.

JUSTIFICAÇÃO

O objetivo desta emenda é estabelecer que o valor do auxílio
emergencial residual seja de R$ 600,00 (seiscentos reais), ou seja, que de fato
a MP 1000, de 2020, seja prorrogação integral do atual benefício assistencial.
É importante lembrar que um amplo estudo publicado pelo Centro de
Estudos em Microfinanças e Inclusão Financeira da Fundação Getúlio Vargas
(FGV) apontou que o cenário brasileiro pode ficar pior com a redução do valor
do auxílio emergencial, afinal, para os trabalhadores que receberam o
benefício, as parcelas conseguiram compensar a perda de renda provocada
pela pandemia de coronavírus.
No mesmo sentido, estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
(Ipea) apontou que aproximadamente 4,4 milhões de domicílios brasileiros
sobreviveram em julho apenas com a renda do auxílio emergencial.
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Assim, ainda que o referido benefício não tenha sido suficiente para
reverter a queda de 9,7% do PIB neste segundo trimestre de 2020, o tombo
seria bem maior se não houvesse a transferência de renda no valor de R$ 600.
Sala das Comissões, em

DEPUTADA LUIZA ERUNDINA
PSOL-SP
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MPV 1000
00147

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1000, DE 2020
Ementa: Institui o auxílio emergencial
residual
para
enfrentamento
da
emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do
coronavírus (covid-19) responsável pelo
surto de 2019, a que se refere a Lei nº
13.979, de 6 de fevereiro de 2020.

EMENDA Nº _______

Dê-se ao art. 1º da Medida Provisória nº 1000, de 2020, a redação
abaixo, e, por conexão de mérito, seja suprimido o §2º desse art. 1º:
Art. 1º. É prorrogado durante todo período de
enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional da covid-19, definida pela Lei nº
13.979, de 6 de fevereiro de 2020, o auxílio emergencial
de que trata o art. 2º da Lei nº 13.982, de 2 de abril de
2020, a ser pago mensal e ininterruptamente no valor de
R$ 600,00, a contar da data de publicação desta Medida
Provisória.

JUSTIFICAÇÃO
O objetivo desta emenda é garantir aos brasileiros que hoje recebem o
auxílio emergencial a renda de R$ 600,00 durante todo o período que perdurar
a pandemia do Coronavírus, ou seja, que de fato a MP 1000, de 2020, seja
prorrogação integral do atual benefício assistencial de enfrentamento, pela
renda, à covid-19.
Para tanto, a presente Emenda determina que o auxílio emergencial seja
pago mensal e ininterruptamente no valor de R$ 600,00, a contar da data de
publicação da Medida Provisória, que terá validade durante todo período de
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional da
Covid-19.
Sala das Comissões, em

DEPUTADA LUIZA ERUNDINA
PSOL-SP
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MPV 1000
00148

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1000, DE 2020
Ementa: Institui o auxílio emergencial
residual
para
enfrentamento
da
emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do
coronavírus (covid-19) responsável pelo
surto de 2019, a que se refere a Lei nº
13.979, de 6 de fevereiro de 2020.

EMENDA Nº _______

Suprima-se do §2º do art. 1º da Medida Provisória nº 1000, de 2020, o
seguinte trecho “independentemente do número de parcelas recebidas”.

JUSTIFICAÇÃO
O objetivo desta emenda é garantir o recebimento das 4 parcelas do
auxílio emergencial residual criado pela MP 1000, de 2020, ou seja, que de fato
a MP 1000 assegure a prorrogação integral do atual benefício assistencial de
enfrentamento, pela renda, à Covid-19.
A MP em tela expõe a possibilidade de uma parcela dos beneficiários
não receber todas as novas parcelas de R$ 300,00. Explica-se: o auxílio
emergencial residual será devido até 31 de dezembro de 2020,
independentemente do número de parcelas recebidas, o que possibilita que o
cidadão/beneficiário não receba todas as novas 4 cotas a que tem direito.
Logo, esta Emenda propõe alteração neste ponto, com o fito de que seja
garantido o recebimento do direito assistencial, inclusive porque isso garante a
renda em momento de enorme restrição econômica (renda reduzida pela
metade de R$ 600 para R$ 300).
Sala das Comissões, em

DEPUTADA LUIZA ERUNDINA
PSOL-SP
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MPV 1000
00149

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1000, DE 2020
Ementa: Institui o auxílio emergencial
residual
para
enfrentamento
da
emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do
coronavírus (covid-19) responsável pelo
surto de 2019, a que se refere a Lei nº
13.979, de 6 de fevereiro de 2020.

EMENDA Nº _______

Suprima-se o §5º do art. 1º da Medida Provisória nº 1000, de 2020.

JUSTIFICAÇÃO
O objetivo desta emenda é suprimir a regra que exige que o CPF
(cadastro de pessoa física) do titular do direito esteja regularizado, sem a
devida garantia de que o governo ofereça serviços eficientes.
São públicas e notórias as filas existentes tanto nas agências bancárias
como na Receita Federal visando à regularização do CPF para gozo do
benefício assistencial. Tal situação provocou (e ainda provoca) tumultos sociais
e acelerou a contaminação e aumento da doença de covid-19.
A presente proposta, acompanhada da emenda que determina que as
regras atuais do auxílio emergencial sejam aplicadas e permaneçam para o
caso do auxílio emergencial residual, demonstra a dispensa do §4º do art. 1º da
MP, pois a intenção do governo é apenas que esse dispositivo sirva para
obstaculizar acesso ao benefício.
Vale lembrar que o assunto ventilado no dispositivo, que ora buscamos
suprimir, é matéria de norma infralegal e assim deve continuar, porque a bem
da verdade o governo busca tão somente regularizar os abusos administrativos
cometidos (excluindo brasileiros do direito à fonte de renda insculpido no
benefício).
Sala das Comissões, em

DEPUTADA LUIZA ERUNDINA
PSOL-SP
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MPV 1000
00150

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1000, DE 2020
Ementa: Institui o auxílio emergencial
residual
para
enfrentamento
da
emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do
coronavírus (covid-19) responsável pelo
surto de 2019, a que se refere a Lei nº
13.979, de 6 de fevereiro de 2020.

EMENDA Nº _______

Dê-se ao §1º do art. 7º da Medida Provisória nº 1000, de 2020, a
seguinte redação:

Art.
7º. ………………………………………………………………
…..
§1º. Fica vedado à instituição financeira efetuar descontos
ou compensações que impliquem a redução do valor do
auxílio emergencial residual, a pretexto de recompor
saldos negativos ou de saldar dívidas preexistentes do
beneficiário, mesmo na hipótese de autorização prévia do
beneficiário, sendo válido o mesmo critério para qualquer
tipo de conta bancária em que houver opção de
transferência pelo beneficiário.

JUSTIFICAÇÃO
O objetivo desta Emenda é estabelecer que em nenhuma situação haja
possibilidade de ser efetuado, pelas instituições financeiras, desconto na conta
bancária em que o beneficiário/trabalhador receba o seu respectivo benefício.
Com efeito, a MP em tela proíbe os bancos de usarem as contas
indicadas, ou a digital, para efetuar descontos que impliquem a redução do
valor do benefício, porém acrescentamos que tal deva ocorrer mesmo diante
da hipótese de autorização prévia do beneficiário; na exata razão em que
consideramos que serão diversos e amplos os mecanismos de pressão e
assédio para que o trabalhador, ao fim e ao cabo, acabe “concordando” em
autorizar descontos diretos em sua conta bancária de recebimento de
benefício.
Pode-se fazer um paralelo de contextos entre a presente situação com
aquelas enfrentadas pelos descontos dos consignados, em que foi necessária
a regulamentação visando à preservação dos salários, da renda e da própria
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manutenção financeira do trabalhador e redução do nível de endividamento das
famílias brasileiras.
Se em tempos normais, o assédio sub-reptício, ininterrupto, sempre
nada esclarecedor e sequer transparente provoca no consumidor estado de
ânimo capaz de lhe prejudicar o entendimento para tomada de decisão, o que
se dirá em tempos de crise sanitária de covid-19 (coronavírus) com diretos
reflexos em gigantesca restrição econômica. O resultado serão ações
impiedosas do mercado sobre toda e qualquer fatia de renda do trabalhador,
ainda que em prejuízo próprio desse trabalhador. A proteção ao hipossuficiente
é imperativa em nosso pacto jurídico, justamente para segurança às boas
relações socioeconômicas de mercado, da economia popular e de saudável
relação de consumo.
Sala das Comissões, em

DEPUTADA LUIZA ERUNDINA
PSOL-SP
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MPV 1000
00151

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1000, DE 2020
Ementa: Institui o auxílio emergencial
residual
para
enfrentamento
da
emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do
coronavírus (covid-19) responsável pelo
surto de 2019, a que se refere a Lei nº
13.979, de 6 de fevereiro de 2020.

EMENDA Nº _______

Dê-se ao art. 2º da Medida Provisória 100, de 2020, a seguinte redação:
“Art.
2º. …………...…………………………………………………
……
§5º. O auxílio emergencial residual será devido ao
beneficiário que preencha os critérios de elegibilidade
desde a data do requerimento ou a partir da data de
vigência desta lei quando for possível ao órgão
competente identificar, por meio de busca ativa no
Cadastro Único para Programas Sociais do Governo
Federal, o direito ao benefício.
§6º. O primeiro pagamento dos benefícios financeiros
deverá ocorrer:
I – em até sete dias contados da data de protocolização
do requerimento por intermédio de aplicativo, site ou
qualquer outro instrumento oficial disponibilizado pelo
governo; ou
II – em até cinco dias para os casos em que for possível
que o órgão competente identifique, por meio de busca
ativa no Cadastro Único para Programas Sociais do
Governo Federal, o direito ao benefício.
§7º. No caso de o primeiro pagamento do auxílio
emergencial residual ser feito após os prazos previstos no
§6º deste artigo, aplicar-se-á, na sua atualização, multa
de 10% do valor do auxílio no primeiro dia de atraso e
atualização diária pela taxa SELIC nos dias
subsequentes, sendo o valor inteiramente convertido para
o beneficiário.
§8º. A segunda e a terceira parcela do auxílio emergencial
serão pagas, respectivamente, em até um e dois meses,
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após o prazo limite para o primeiro pagamento previsto no
§6º e, no caso de atraso, aplicar-se-á, nas suas
atualizações, multa de 10% do valor do auxílio no primeiro
dia de atraso e atualização monetária diária pela taxa
SELIC nos dias subsequentes, sendo o valor inteiramente
convertido para o beneficiário.
§9º. A autodeclaração poderá ser realizada pelo mesmo
equipamento informático ou telefônico, de forma gratuita,
não havendo restrição ao número de autodeclarações por
meio da mesma plataforma digital.
§10. O poder público deve realizar busca ativa e assistir,
por todos os meios necessários, os trabalhadores que
enfrentem dificuldade ou impossibilidade de utilização da
plataforma digital para solicitação do auxílio emergencial
de que trata esta Lei.

JUSTIFICAÇÃO
O objetivo desta Emenda é assegurar agilidade, efetividade e pronto
pagamento do Auxílio Emergencial Residual.
Sabemos que ainda existe um grande problema relativo às filas na porta
das agências da Caixa Econômica Federal e Receita Federal para cadastro e
processamento do Auxílio Emergencial criado pela Lei nº 13.982, de 2020. O
problema é tão sério que tais aglomerações de pessoas, diante da necessidade
premente de recurso para sua manutenção e da família, arriscam a
contaminação com coronavírus (covid-19). Logo, pode-se estipular, via
emenda, diversos instrumentos de agilização do pagamento.
Assim, esta Emenda determina que o pagamento da primeira parcela do
benefício terá que ser feito em até sete dias corridos após o requerimento feito
pelo beneficiário, sob pena de multa de 10% de acréscimo no valor do
benefício pago pelo governo, corrigido através da taxa SELIC a cada novo dia
de atraso no pagamento.
Para o caso de beneficiários inscritos no Cadastro Único do governo
federal, o limite para o pagamento da primeira parcela do auxílio emergencial
fica reduzido para cinco dias. A multa de 10% caso o governo atrase o
pagamento vale para todas as parcelas do benefício.
O Governo Federal não pode utilizar de procedimentos burocráticos e
subterfúgios administrativos para negar o pagamento do auxílio emergencial.
São a vida e a dignidade de milhões de brasileiros e brasileiras que estão em
jogo.
A demora e as dificuldades para o processamento dos pedidos têm
dificultado o acesso ao auxílio de quem mais precisa no momento. Os entraves
na obtenção dos benefícios prejudicam milhões de brasileiros e brasileiras que

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 03EE4C8300388023.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.089483/2020-15-1 (ANEXO: 001)

10 Setembro 2020

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

Quinta-feira

879

precisam que suas solicitações sejam aprovadas para receber sua única renda
durante o período de pandemia.
Sala das Comissões, em

DEPUTADA LUIZA ERUNDINA
PSOL-SP
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MPV 1000
00152

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1000, DE 2020
Ementa: Institui o auxílio emergencial
residual
para
enfrentamento
da
emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do
coronavírus (covid-19) responsável pelo
surto de 2019, a que se refere a Lei nº
13.979, de 6 de fevereiro de 2020.

EMENDA Nº _______

Dê-se ao §3º do art. 2º da Medida Provisória 1000, de 2020, a redação
abaixo, renumerando-se o atual §3º e §§ seguintes:
Art.
2º. ………………………………………………………………
…….
§3º. Quando o genitor e a genitora não formarem uma
única família e houver duplicidade na indicação de
dependente nos cadastros do genitor e da genitora
realizados em autodeclaração na plataforma digital, será
considerado o cadastro de dependente feito pela mulher,
ainda que posterior àquele efetuado pelo homem, e
observando-se as seguintes regras:
I – No caso de cadastro superveniente feito pela mulher
na forma prevista no §3º, o homem que detiver a guarda
unilateral dos filhos menores ou que, de fato, for
responsável por sua criação poderá manifestar
discordância por meio da plataforma digital.
II – Na hipótese de manifestação de que trata o inciso
anterior, o trabalhador deverá ser advertido das penas
legais em caso de falsidade na prestação de informações
sobre a composição do seu núcleo familiar e terá a renda
familiar mensal per capita calculada provisoriamente,
considerados os dependentes cadastrados para aferir o
direito a uma cota mensal do auxílio emergencial residual,
e receberá essa cota mensal, desde que cumpridos os
demais requisitos previstos, até que a situação seja
devidamente elucidada pelo órgão competente.
III – Ao genitor que teve seu benefício subtraído ou
recebido indevidamente pelo outro genitor em virtude de
conflito de informações no que tange à guarda de
dependentes em comum é garantido o pagamento
retroativo a que faria jus.
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JUSTIFICAÇÃO
O objetivo desta Emenda é assegurar proteção e ampliação das
mulheres ao recebimento do auxílio emergencial residual.
A MP em tela estabelece nos §§ 1º e 2º do art. 2º que a mulher
provedora de família monoparental receberá duas cotas do auxílio emergencial
residual; bem como que, quando se tratar de família monoparental feminina, o
auxílio emergencial residual será concedido exclusivamente à chefe de família,
após o pagamento da última parcela do auxílio emergencial de que trata o art.
2º da Lei nº 13.982, de 2020, ainda que haja outra pessoa elegível no grupo
familiar.
Entretanto, é muito importante haver mais precisão, objetividade e
clareza para a regra sobre famílias chefiadas por mulheres. Infelizmente, temos
acompanhado o surgimento de denúncias em que os pais têm tentado incluir
os filhos nos seus cadastros – mesmo que não tenham a guarda ou não sejam
eles os principais responsáveis pela criação. Vale lembrar que são públicos e
notórios os casos em que homens vêm coagindo mulheres visando acesso a
duas cotas do benefício emergencial.
Diante das denúncias, não há óbice para que homens pais provedores
de famílias monoparentais recebam duas cotas do auxílio. Entretanto, torna-se
necessário que a informação prestada pela mulher provedora, regra quando
tratamos de famílias monoparentais no Brasil, deve ser priorizada para fins de
concessão do benefício, salvo quando comprovada a concessão de guarda
unilateral dos dependentes ao homem provedor. Segundo dados do IBGE,
mais de 80% das crianças no Brasil têm como primeiro responsável uma
mulher e 5,5 milhões de crianças não têm o nome do pai sequer no registro de
nascimento. Mais de 56,9% das famílias onde a mulher é responsável por
prover renda vivem em situação de pobreza. Quando a responsável é uma
mulher preta ou parda a incidência de pobreza sobe ainda mais, a 64,4%.
Assim, para proteger a saúde e a vida de milhões de famílias, sobretudo
daquelas que as mulheres são chefes de família, sugerimos aprovação de
proposta de autoria da Dep. Fernanda Melchionna e demais integrantes da
Bancada do PSOL (PL 2508/2020), que amplia e protege os direitos das
mulheres ao auxílio emergencial residual.
Sala das Comissões, em

DEPUTADA LUIZA ERUNDINA
PSOL-SP
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MPV 1000
00153

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1000, DE 2020
Ementa: Institui o auxílio emergencial
residual
para
enfrentamento
da
emergência
de saúde pública de
importância internacional decorrente do
coronavírus (covid-19) responsável pelo
surto de 2019, a que se refere a Lei nº
13.979, de 6 de fevereiro de 2020.

EMENDA Nº _______

A Medida Provisória nº 1000, de 2020, passa ter o seguinte substitutivo
(Projeto de Lei de Conversão):
Institui o Programa de Renda
Mínima Permanente, destinado a
garantir renda para família com
renda familiar per capita de até
meio salário mínimo; define os
critérios para o recebimento do
benefício; e define fontes de
custeio.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. Fica instituído o Programa de Renda Mínima Permanente,
instrumento de garantia de renda para famílias em condição de vulnerabilidade
social, inclusive famílias cujo principal rendimento bruto auferido pelos membros
seja proveniente do trabalho informal.
Art. 2º Para fins de aplicação desta Lei, considera-se:
I - família a unidade nuclear, eventualmente ampliada por outros indivíduos
que com ela possuam laços de parentesco ou de afinidade, que forme um grupo
doméstico, vivendo sob o mesmo teto e que se mantém pela contribuição de seus
membros;
II - renda familiar mensal a soma dos rendimentos brutos auferidos
mensalmente

pela

totalidade

dos

membros

da

família, excluindo-se

os

rendimentos concedidos por programas oficiais de transferência de renda;
III - renda familiar per capita a razão entre a renda familiar mensal e o total
de indivíduos na família;
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IV - famílias em condição de vulnerabilidade social as que estiverem
inscritas no Cadastro Único e que possuam renda familiar mensal de até meio
salário mínimo por pessoa ou renda mensal familiar total de até três salários
mínimos.
Art. 3°

Será concedido benefício no valor de R$ 600,00 (seiscentos

reais) mensais ao trabalhador que cumpra cumulativamente os seguintes
requisitos:
I - seja maior de 18 (dezoito) anos de idade, salvo no caso de mães
adolescentes;
II - cuja renda familiar mensal per capita seja de até 1/2 (meio) saláriomínimo ou a renda familiar mensal total seja de até 3 (três) salários mínimos.
§ 1º O benefício será pago cumulativamente a outros benefícios sociais,
respeitados os critérios de elegibilidade descritos nesta lei.
§ 2º A renda familiar será aferida a partir do Cadastro Único para
Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) ou, para aqueles que não
estejam inscritos nesse cadastro, a partir do Cadastro Nacional de Informações
Sociais (CNIS) e outros instrumentos, nos termos de regulamento.
§ 3º Não serão incluídos no cálculo da renda familiar mensal, para efeitos
deste artigo, os rendimentos percebidos dos seguintes programas:
I - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil;
II - Programa Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano;
III - Programa Bolsa Família e os programas remanescentes nele
unificados;
IV - Programa Nacional de Inclusão do Jovem - Pró-Jovem;
V – O seguro desemprego assegurado durante o período de defeso ao
pescador profissional que exerce a atividade pesqueira de forma artesanal,
nos termos da Lei nº 10.779, de 25 de novembro de 2003.
§ 4º O governo deverá realizar a busca ativa dos cidadãos que cumprem
os critérios de elegibilidade descritos nesta lei e que ainda não estão inscritos no
Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).
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§ 5º A pessoa provedora de família monoparental receberá duas cotas da
Renda Mínima, independente do sexo, observado o disposto nos §§ 6º a 8º deste
artigo.
§ 6º Quando o genitor e a genitora não formarem uma única família será
considerada a mulher como provedora da família monoparental e, portanto, apta a
receber 2 (duas) cotas da Renda Mínima.
§ 7º Caso o homem detenha a guarda unilateral dos filhos menores ou seja
de fato responsável por sua criação, ele poderá manifestar discordância por meio
do CadÚnico.
§ 8º Terá acesso a duas cotas da Renda Mínima, na forma do §5º, a
pessoa provedora de família monoparental que possua dependente com
deficiência, independentemente da sua idade.
§ 9° No caso de família monoparental, não é necessária a inscrição do
membro familiar no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) para o recebimento de
duas cotas da Renda Mínima.
§ 10. Os valores dos benefícios deverão ser atualizados anualmente de
acordo com a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC),
calculado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), ou com a variação do Índice de Preços ao Consumidor – Classe 1,
calculado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), a que for maior,
acumulada nos doze meses anteriores ao mês do reajuste.
§ 11. Na hipótese de não divulgação da variação mensal de qualquer dos
índices mencionados no § 10, referente a um ou mais meses compreendidos no
período do cálculo até o último dia útil imediatamente anterior à vigência do
reajuste, o Poder Executivo estimará os índices dos meses não disponíveis.
Art. 4° Os benefícios serão pagos mensalmente por meio de cartão
magnético bancário fornecido pela Caixa Econômica Federal com a identificação
do responsável, mediante o Número de Identificação Social - NIS, de uso do
Governo Federal.
§ 1º Os benefícios poderão ser pagos por meio das seguintes modalidades
de contas, nos termos de resoluções adotadas pelo Banco Central do Brasil:
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I – contas correntes de depósito à vista;
II - contas especiais de depósito à vista;
III - contas contábeis; ou
IV - outras espécies de contas que venham a ser criadas.
§ 2º Os créditos decorrentes do Programa Renda Mínima depositados em
favor dos beneficiários ficam isentos de qualquer tipo de cobrança, ficando as
instituições bancárias listadas no art. 1º da Lei Complementar nº 105, de 10 de
janeiro de 2001 proibidas de cobrar qualquer tipo de dívida ou taxa, inclusive
mediante débito automático, sobre os valores depositados.
§ 3º É vedado qualquer desconto dos valores do Programa de Renda
Mínima para fins de quitação de saldo negativo ou débito programado em conta,
ou quaisquer eventuais dívidas, sendo válido o mesmo critério para qualquer tipo
de conta bancária em que houver opção de transferência pelo beneficiário.
Art. 5º O pagamento dos benefícios previstos nesta Lei será feito
preferencialmente à mulher, na forma de regulamento.
Art. 6° Fica atribuída à Caixa Econômica Federal a função de Agente
Operador do Programa de Renda Básica Emergencial, mediante remuneração e
condições a serem pactuadas com o Governo Federal, obedecidas as
formalidades legais.
Art. 7° Será de acesso público a relação dos beneficiários e dos
respectivos benefícios do Programa de Renda Mínima.
Parágrafo único. A relação a que se refere o caput terá divulgação em
meios eletrônicos de acesso público e em outros meios previstos em
regulamento.
Art. 8° O inciso I do art. 3º da Lei n° 7.689, de 15 de dezembro de 1988,
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art.3°…………………………………………………………………..........
...
I - 30% (trinta por cento) no caso das pessoas jurídicas de seguros
privados, das de capitalização e das referidas nos incisos I a VII e X
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do § 1o do art. 1o da Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de
2001;
………………………………………………………………………………
…" (NR)
Art. 9° O artigo 10 da Lei nº 9.249, de 1995, passa a vigorar com a seguinte
redação:
"Art. 10 Os lucros ou dividendos calculados com base nos
resultados apurados, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas
tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado, ficarão
sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte de 20% (vinte por
cento), e integrarão a base de cálculo do imposto de renda do
beneficiário, pessoa física ou jurídica, domiciliado no País ou no
exterior.
………………………………………………………………………………
…" (NR)
Art. 10 O Programa de Renda Mínima também terá como fonte de custeio
a arrecadação do Imposto sobre Grandes Fortunas.
Art. 11 O Poder Executivo destinará outras fontes para o custeio da Renda
Mínima Permanente.
Art. 12 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

O objeto desta Emenda é ser um substitutivo, completo, à MP 1000/2020,
pelas seguintes razões:
O mundo enfrenta uma crise socioeconômica profunda em face da
pandemia do coronavírus. Trata-se de uma crise com contornos diferentes das
anteriores. Se em 2008 a crise teve início no mercado financeiro e afetou
secundariamente a atividade produtiva, a crise atual se inicia na esfera produtiva,
aprofundando as contradições do setor financeiro da economia. Compreender
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essa diferença é fundamental para dimensionar os possíveis efeitos da pandemia
e para entender a urgência de medidas que possam frear a queda brusca da
demanda. A manutenção dos níveis de crédito e liquidez do sistema não será
suficiente, em absoluto, para conter os estragos provocados pela crise. Isso
porque essas medidas não possuem impactos na economia real, não sendo
capazes de normalizar a atividade produtiva.
Some-se a isso a estrutura social brasileira, historicamente marcada por
profunda desigualdade social e elevado nível de pobreza. Segundo relatório do
Banco Mundial1, a pobreza aumentou no Brasil entre 2014 e 2017, atingindo 21%
da população (43,5 milhões de pessoas). Não por acaso, houve um aumento de
demanda pelo benefício do Programa Bolsa Família, principal mecanismo de
combate à fome e à miséria no país.
Outro fator relevante é o mercado de trabalho, marcado pela informalidade
e incapaz de prover estabilidade financeira que garanta o mínimo de proteção
social aos brasileiros. A Síntese de Indicadores Sociais de 2019 do IBGE 2 analisa
a estrutura social brasileira a partir das atividades econômicas e da inserção dos
trabalhadores no mercado de trabalho. Os dados reforçam a avaliação de que o
mercado de trabalho brasileiro é marcado pela informalidade e precariedade,
reproduzindo desigualdades em diversas dimensões: raça, gênero, localização
geográfica e atividade produtiva.
No ano passado, 26 milhões de trabalhadores estavam desempregados,
subocupados ou desalentados. Já a informalidade atingiu 41,1% do mercado, seu
maior nível desde 2016, batendo recorde em 19 estados e no Distrito Federal.
Como consequência, há um elevado contingente de trabalhadores sem acesso
aos mecanismos de proteção social vinculados à formalização, como a
remuneração pelo salário mínimo, o direito à aposentadoria e às licenças
remuneradas, como para maternidade ou por afastamento laboral por motivo de
saúde.
A grave crise humanitária provocada pela pandemia do coronavírus,
portanto, atingiu o Brasil com uma economia em desaceleração, um mercado de
trabalho extremamente fragilizado e um número expressivo de brasileiros em

1 Disponível em: https://www.worldbank.org/pt/news/press -release/2019/04/04/social-safety-nets-key-to-

protecting-poor-and-fighting-poverty-during-economic-slowdowns
2 Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101678.pdf
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condição de pobreza e extrema pobreza. São milhões de brasileiros em situação
de vulnerabilidade, alijados das redes formais de proteção social ou com
cobertura ainda insuficiente.
A emergência sanitária reacendeu o debate sobre a instituição de uma
Renda Básica para os cidadãos no Brasil e no Mundo. A Espanha aprovou a
renda mínima universal em maio, que beneficiará 850 mil famílias, com um
benefício que varia de € 461 a € 1.015 3.
No Brasil, o debate sobre uma renda mínima tem se apresentado em duas
dimensões importantes: a) universalidade x focalização do programa; b) renda
única x renda complementar às demais que compõem a rede de proteção social.
O Programa de Renda Mínima proposto neste projeto de lei é focalizado e
complementar, isto é, não se sobrepõe a outros programas. A focalização, além
de exigir menos recursos para a execução, tende a ser mais eficiente na redução
da extrema pobreza. Ademais, entendemos que programas destinados a reduzir a
vulnerabilidade social, especialmente de cidadãos sujeitos à volatilidade do
mercado de trabalho e à situação de extrema pobreza, como é o caso do
Programa Bolsa Família, são complementares, isto é, não devem ser unificados.
A escolha de um Programa de transferência de renda focalizado na
dimensão do proposto neste Projeto de Lei pretende ampliar o número de famílias
mais pobres assistidas pelo Estado sem reduzir a importância e necessidade dos
direitos e serviços públicos. Entendemos como necessária a ampliação da
população mais pobre em contar com uma Renda Mínima mensal, principalmente
quando observamos a economia, o mercado de trabalho brasileiro e seus futuros
desdobramentos após o período da pandemia. Será necessário dar a esta
população condições materiais para que consigam superar este momento,
enquanto o efeito multiplicador de um Programa de transferência de renda desta
grandeza possibilita a recuperação econômica do país.
Pretende-se criar condições necessárias para que toda a população tenha
seu direito ao trabalho preservado. É dever do Estado garantir que todas e todos
tenham condições justas e favoráveis de trabalho, à proteção contra o
desemprego, garantindo uma remuneração justa e satisfatória. Neste sentido, o
Programa de Renda Mínima cria as condições para que a população possa
3

Disponível em: https://brasil.elpais.com/economia/2020-05-29/espanha-aprova-renda-minima -vital-para850000-familias.ht ml
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buscar trabalho sem que esteja à beira de condições de extrema vulnerabilidade.
Esta proposta foi inspirada em: a) Programa de Renda Emergencial; b)
estudo do Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional (Cedeplar) da
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) “Renda Básica Emergencial: uma
resposta suficiente para os impactos econômicos da pandemia da COVID -19 no
Brasil?”; c) estudo dos pesquisadores Sérgio Gobetti e Rodrigo Orair sobre lucros
e dividendos; d) simulações da liderança do PSOL na Câmara dos Deputados.
Segundo cenários projetados pela Instituição Fiscal Independente 4 para a
Renda Básica Emergencial, uma proposta semelhante a deste projeto atenderia
cerca de 80 milhões de cidadãos, com um benefício médio de R$ 692,00, que
poderia ser cumulativo, a exemplo do benefício do Programa Bolsa Família, que
tem um pagamento mensal médio de cerca de R$ 190,00.
Se o Programa Bolsa Família, que garante cerca de R$ 190,00 em média por
família em condição de pobreza e extrema pobreza, foi fundamental para reduzir
a miséria, o Programa de Renda Mínima Permanente teria efeitos substanciais na
redução da pobreza e na amplificação da nossa rede de proteção social,
especialmente em tempos de “uberização” e “pejotização” das relações laborais.
Além do impacto direto na renda, a adoção de uma política de renda
mínima dinamiza a economia, influenciando o PIB, consumo, investimentos e o
emprego. Nesse sentido, o Cedeplar (UFMG) estimou os efeitos da política de
renda emergencial sobre o produto da economia, a fim de projetar o retorno
econômico da transferência social. Segundo os autores, “estudos de políticas
desse tipo em um arcabouço de equilíbrio parcial desconsideram os efeitos na
economia que culminam em impactos na base tributária. Assim, comparam o
custo fiscal bruto da política com seus benefícios diretos, seja na renda das
famílias ou na economia, sem considerar os impactos indiretos, advindos dos
efeitos na atividade econômica, e o efeito endógeno da política na arrecadação de
impostos. Isto é, o impacto fiscal de interesse deveria ser o custo fiscal líquido,
que desconta do custo da política o impacto gerado na arrecadação de receita
tributária pelo Governo”.
Utilizamos, portanto, a métrica estimada por esse modelo para estimar o

4

Disponível em:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/571562/NT42_Cenarios_despesas_auxilio_emergencial.
pdf
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custo fiscal líquido anual do Programa de Renda Mínima, que é de R$ 364,9
bilhões, ou 5,37% do PIB (dados de 2018).
Para o financiamento do programa, indicamos as seguintes fontes de
recursos, em rol não exaustivo: a) regulamentação do Imposto sobre Grandes
Fortunas; b) alíquota de 20% sobre os lucros e dividendos distribuídos; c)
aumento da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido sobre Instituições
Financeiras para 30%.
Em resumo, a ficha técnica do Programa de Renda Mínima é:

Auxílio emergencial - permanente
Cidadãos beneficiados
Benefício médio estimado por família

79,9 milhões
R$ 692

Custo bruto mensal

R$ 55,3 bilhões

Custo bruto anual

R$ 663,6 bilhões

Custo bruto em % do PIB

9,76%

Retorno indireto pelo aumento da atividade
R$ 298,6 bilhões
econômica
Custo líquido anual

R$ 365 bilhões

Custo líquido em % do PIB

5,37%

Sala das Comissões, em

DEPUTADA LUIZA ERUNDINA
PSOL-SP
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MPV 1000
00154

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1000, DE 2020
Institui o auxílio emergencial residual para
enfrentamento da emergência de saúde pública
de importância internacional decorrente do
coronavírus (COVID-19) responsável pelo surto
de 2019, a que se refere a Lei nº 13.979, de 6 de
fevereiro de 2020.

EMENDA MODIFICATIVA

Modifique-se o caput e o §1º do Art. 6º da MP 1000, de 2020, que passarão a vigorar nos
seguintes termos:
“Art. 6º Para fins do disposto nesta lei, a renda familiar é a soma dos
rendimentos auferidos por todos os membros da unidade nuclear, composta por
um ou mais indivíduos, eventualmente ampliada por outros que com ela
possuam laços de parentesco ou de afinidade, e que contribuam para o
rendimento ou que tenham suas despesas atendidas por aquela unidade
familiar, todos moradores em um mesmo domicílio, observado o disposto no
§1º.
§ 1º Não serão incluídos no cálculo da renda familiar mensal, per capita e total,
para fins do disposto neste artigo, os rendimentos percebidos de programas de
transferência de renda federal, previstos na Lei nº 10.836, de 2004, os
decorrentes de estágio supervisionado e de aprendizagem e o auxílio de que
trata o art. 2º da Lei nº 13.982, de 2020.
..............................................................................”
JUSTIFICATIVA
A presente emenda tem como objetivo reforçar o conceito e o sentido de núcleo
familiar tanto para somar aqueles que contribuem para os rendimentos familiares e quanto
àquelas pessoas que tenham suas despesas assumidas pela unidade doméstica.
Além disso, a emenda também adequa o texto da MP 1000/2020 à legislação atual,
em especial à Lei Orgânica de Assistência Social, Lei 8.742, de 1993, que excluem os
rendimentos decorrentes de estágio supervisionado e de aprendizagem do cômputo da renda
familiar mensal, para fins de recebimento de benefício, pela transitoriedade e vulnerabilidade
dessa renda, e porque essas atividades devem prestar-se à vivência prática do aprendizado
escolar, não devendo, portanto, ser incluídas no somatório doméstico comum para composição
da renda bruta familiar.
Diante do exposto, solicitamos o apoio dos nobres deputados à presente emenda.
Sala da Comissão, 08 de setembro de 2020
Deputado ENIO VERRI
PT/PR

1
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MPV 1000
00155

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1000, DE 2020

Institui o auxílio emergencial residual para
enfrentamento da emergência de saúde pública
de importância internacional decorrente do
coronavírus (COVID-19) responsável pelo surto
de 2019, a que se refere a Lei nº 13.979, de 6 de
fevereiro de 2020.

EMENDA MODIFICATIVA

Modifique-se o Art. 10 da MP 1000, de 2020, que passará a vigorar com a seguinte
redação:

“Art. 10 Ato do Poder Executivo federal, ouvido o Conselho Nacional de Assistênc ia
Social, regulamentará o auxílio emergencial residual de que trata esta lei.” (NR)

JUSTIFICATIVA

É imprescindível que medidas voltadas à assistência social da população sejam
discutidas no âmbito do Conselho Nacional de Assistência Social, o qual tem sido esvaziado pelo
atual governo, mas que tem como competência exercer o controle social, além da atuar na
formulação e na implementação da política nacional de assistência social.
Diante do exposto, solicitamos o apoio dos nobres deputados à presente emenda.

Sala da Comissão, 08 de setembro de 2020
Deputado ENIO VERRI
PT/PR

1
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MPV 1000
00156
CÂMARA DOS DEPUTADOS
LIDERANÇA DO PARTIDO DOS TRABALHADORES
Assessoria Técnica

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1000, DE 2020

Institui o auxílio emergencial residual para
enfrentamento da emergência de saúde pública
de importância internacional decorrente do
coronavírus (COVID-19) responsável pelo surto
de 2019, a que se refere a Lei nº 13.979, de 6 de
fevereiro de 2020.

EMENDA MODIFICATIVA
Dê-se ao inciso II do §3º do Art. 1º da MP 1000, de 2020, a seguinte redação:
“Art. 2º ...............................................................................................................
...........................................................................................................
§ 3º ...........................................................................................................
II - tenha obtido benefício previdenciário ou assistencial ou benefício do
seguro-desemprego após o recebimento do auxílio emergencial de que trata o
art. 2º da Lei nº 13.982, de 2020.

JUSTIFICATIVA

A presente emenda tem como objetivo permitir que os profissionais dos setores de
cultura, esporte e lazer também possam receber o auxílio emergencial residual. A medida é de
fundamental importância, tendo em vista que os profissionais que atuam nesses setores foram
duramente atingidos economicamente em função da pandemia e, de acordo com a legislação
atual, só receberão três parcelas de auxílio emergencial.
Diante do exposto, solicitamos o apoio dos nobres deputados à presente emenda.

Sala da Comissão, 08 de setembro de 2020
Deputado ENIO VERRI
PT/PR

1
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MPV 1000
00157
CÂMARA DOS DEPUTADOS
LIDERANÇA DO PARTIDO DOS TRABALHADORES
Assessoria Técnica

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1000, DE 2020

Institui o auxílio emergencial residual para
enfrentamento da emergência de saúde pública
de importância internacional decorrente do
coronavírus (COVID-19) responsável pelo surto
de 2019, a que se refere a Lei nº 13.979, de 6 de
fevereiro de 2020.

EMENDA SUPRESSIVA

Suprimam-se os incisos V, VI, VII, VIII, XI do §3º do Art. 1º da MP 1000, de 2020.

JUSTIFICATIVA

A prorrogação do auxílio emergencial foi uma proposta apresentada à base de
muita resistência pelo governo e ainda com o valor equivalente à metade do valor original. Além
disso, o governo apresenta diversas restrições para que cada vez menos pessoas consigam acessar
o benefícios, apesar de grave vulnerabilidade econômica em que se encontram.
Dessa forma, a presente emenda tem como objetivo impedir que o governo
restrinja o acesso da população ao auxílio emergencial, definido pela Lei 13.892, de2020, com
critérios de acesso estabelecidos pelo Congresso nacional. Estão entre as restrições que propomos
suprimir e previstas na MP 1000/2020: trabalhador beneficiário que no ano de 2019, tenha
recebido rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 (vinte e oito mil quinhentos e cinquenta
e nove reais e setenta centavos); tinha, em 31 de dezembro de 2019, a posse ou a propriedade de
bens ou direitos, incluída a terra nua, de valor total superior a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais);
que no ano de 2019, tenha recebido rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados
exclusivamente na fonte, cuja soma tenha sido superior a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais); que
tenha sido incluído, no ano de 2019, como dependente de declarante do Imposto sobre a Renda
da Pessoa Física enquadrado nas hipóteses previstas nos incisos descritas anteriormente, na
1
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
LIDERANÇA DO PARTIDO DOS TRABALHADORES
Assessoria Técnica

condição de cônjuge; companheiro com o qual o contribuinte tenha filho ou com o qual conviva
há mais de cinco anos; ou filho ou enteado com menos de vinte e um anos de idade ou com menos
de vinte e quatro anos de idade que esteja matriculado em estabelecimento de ensino superior ou
de ensino técnico de nível médio; que possua indicativo de óbito nas bases de dados do Governo
federal, na forma do regulamento.
É preciso considerar que os efeitos da pandemia no empobrecimento da população
começaram a ser sentidos a partir de abril de 2020 quando, para proteger a ida das pessoas, foram
tomadas, principalmente pelos governadores, medidas de distanciamento social, essenciais para
evitar a propagação do coronavírus. Assim, não tem fundamento considerar, para fins de
concessão do auxílio emergencial, os rendimentos recebidos pelas pessoas em 2018 e 2019.
Diante do exposto, solicitamos o apoio dos nobres deputados à presente emenda.

Sala da Comissão, 08 de setembro de 2020
Deputado ENIO VERRI
PT/PR

2

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 03EE4C8300388023.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.089483/2020-15-1 (ANEXO: 001)

896

Quinta-feira

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

10 Setembro 2020

MPV 1000
00158

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1000, DE 2020
Institui o auxílio emergencial residual para
enfrentamento da emergência de saúde pública
de importância internacional decorrente do
coronavírus (COVID-19) responsável pelo surto
de 2019, a que se refere a Lei nº 13.979, de 6 de
fevereiro de 2020.

EMENDA ADITIVA

Inclua-se, onde couber, novo artigo à MP 1000, de 2020, com a seguinte redação:

Art.

Altere-se o inciso I do §3º do Art. 20 da Lei 8.742, de 1993, que passará a vigorar

com a seguinte redação:
“Art. 20 .............................................................................................
...........................................................................................................
§3º .....................................................................................................
...........................................................................................................
I – igual ou inferior a ¼ (um quarto) do salário-mínimo, até 31 de dezembro de
2020 e até ½ salário-mínimo, a partir de 01 de janeiro de 2020; (NR)”
...........................................................................................................”

JUSTIFICATIVA
O atual §3º do art 20 da LOAS (Lei 8.742, de 1993) considera incapaz de prover
a manutenção da pessoa com deficiência ou idosa para fins do acesso ao BPC a família cuja renda
mensal per capita seja igual ou inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo, até 31 de dezembro
de 2020. A partir de 2021 não consta no texto atual da LOAS, o parâmetro de renda para acesso
ao BPC.
Tal lacuna poderá ocasionar o corte do benefício de milhares de famílias que o
recebem atualmente. Assim, é urgente corrigir essa lacuna na LOAS, bem como possibilitar que
mais pessoas possam ter acesso ao benefício, principalmente, em razão da grave crise econômica
agravada pela pandemia de Sars-cov-2, que deixará exposto o empobrecimento de grande parcela
da população, a qual ficará desassistida.
O aumento da renda per capita familiar para recebimento do BPC já foi objeto de
deliberação pelo Congresso Nacional por diversas vezes, no entanto, o governo federal vetou
mais uma vez a medida por meio do Veto 13/2020 com a justificativa de que o dispositivo cria
despesa obrigatória ao Poder Público, sem a respectiva fonte de custeio e demonstrativo do
respectivo impacto orçamentário e financeiro. No entanto, diante da estagnação do salário
mínimo propiciada pelo governo, somada à redução da renda das famílias (incrementada apenas
pela transitoriedade do auxílio emergencial) cada vez mais as pessoas idosas e com deficiê nc ia
1
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nos patamares de vulnerabilidade social e de renda vão precisar do suporte estatal para a
sobrevivência, o que se expressa pela segurança no acesso ao BPC.
Diante do exposto, solicitamos o apoio dos nobres deputados à presente emenda.

Sala da Comissão, 08 de setembro de 2020
Deputado ENIO VERRI
PT/PR

2
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00159
CÂMARA DOS DEPUTADOS
LIDERANÇA DO PARTIDO DOS TRABALHADORES
Assessoria Técnica

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1000, DE 2020
Institui o auxílio emergencial residual para
enfrentamento da emergência de saúde pública
de importância internacional decorrente do
coronavírus (COVID-19) responsável pelo surto
de 2019, a que se refere a Lei nº 13.979, de 6 de
fevereiro de 2020.

EMENDA MODIFICATIVA
Altere-se o §2º do Art. 2º da MP 1000, de 2020, que passará a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º Fica instituído o auxílio emergencial residual a ser pago em 16 (dezesseis)
parcelas mensais no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) ao trabalhador beneficiár io
do auxílio emergencial de que trata o art. 2º da Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020,
a contar da data de publicação desta Medida Provisória. ”

JUSTIFICATIVA
A presente emenda busca prorrogar o auxílio emergencial por mais 1 ano, além
dos 4 meses previstos na MP 1000/2020, uma vez que o prazo proposto pelo governo é
absolutamente insuficiente. A medida se faz necessária considerando a redução pela metade do
valor do auxílio pelo governo e, também, a perspectiva de continuidade da pior crise econômica
já vivenciada pelo país por um longo período, o que deixará várias pessoas desassistidas e sem
condições de manter sua sobrevivência e de sua família após o prazo previsto pelo governo.
Trabalharemos também para que durante esse prazo de 1 anos a mais, possamos
discutir e aprovar no Congresso Nacional a nossa proposta de ampliar e tornar o Bolsa Família
permanente junto a outras propostas que caminham no mesmo sentido, uma vez que é urgente e
esse governo ainda não apresentou nenhuma proposta para a adoção de uma política de renda
básica para os trabalhadores e as trabalhadoras mais prejudicados pelos efeitos da pandemia do
novo coronavírus (Covid-19), que aprofundou a crise econômica brasileira e gerou um
contingente enorme de desempregados e sem renda.
Diante do exposto, solicitamos o apoio dos nobres deputados à presente emenda.

Sala da Comissão, 08 de setembro de 2020
Deputado ENIO VERRI
PT/PR

1
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MP 1.000, de 2020

Institui o auxílio emergencial residual
para enfrentamento da emergência de
saúde
pública
de
importância
internacional decorrente do coronavírus
(COVID-19) responsável pelo surto de
2019, a que se refere a Lei nº 13.979, de
6 de fevereiro de 2020.

EMENDA MODIFICATIVA

O Art. 7º da MP 1000, de 2020, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 7º O auxílio emergencial residual será operacionalizado e pago
pelos mesmos meios e mecanismos utilizados para o pagamento do auxílio de
que trata o art. 2º da Lei nº 13.982, de 2020, admitido o pagamento
descentralizado realizado por agências dos Correios e casas lotéricas .
1º Fica vedado à instituição financeira efetuar quaisquer descontos ou
compensações que impliquem a redução do valor do auxílio emergenc ia l
residual recebido pelo beneficiário, inclusive a pretexto de recompor saldos
negativos ou de saldar dívidas preexistentes, mantendo-se a vedação para
qualquer tipo de conta bancária em que o benefício vier a ser pago.
...............................................................................
§ 3º Fica dispensada a licitação para a contratação para a finalid ade
prevista no caput das empresas públicas contratadas para a execução e o
pagamento do auxílio emergencial de que trata a Lei nº 13.982, de 2020,
vedada a cobrança de taxas aos beneficiários.
.............................................................................”.

JUSTIFICATIVA
A presente emenda busca ampliar as possibilidades de pagamento do auxílio para
evitar filas, como foi verificado ao longo dos últimos meses. Com esse objetivo, propõese a descentralização para que o auxílio possa ser pago em agências dos Correios ou casas
lotéricas.
Também pretende-se explicitar a vedação da cobrança de taxas e da realização
de descontos ao destinatário do auxílio.
Por fim, é sabido que para viabilizar o sistema de execução e o pagamento do
auxílio emergencial foi necessária a contratação da Dataprev. Objetivando manter no
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domínio das empresas públicas os mesmos procedimentos, reforçamos que a dispensa de
licitação seja aplicada às empresas públicas contratadas para cumprir tais finalidades.
Diante do exposto, solicitamos o apoio dos nobres deputados à presente emenda.
Sala das Sessões, 08 de setembro de 2020.
Dep.PAULO TEIXEIRA
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00161

MP 1.000, de 2020
Institui o auxílio emergencial residual para
enfrentamento da emergência de saúde pública
de importância internacional decorrente do
coronavírus (COVID-19) responsável pelo surto
de 2019, a que se refere a Lei nº 13.979, de 6 de
fevereiro de 2020.

EMENDA MODIFICATIVA

O Art. 9º da MP 1000, de 2020, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 9º Os recursos não sacados das poupanças sociais digitais abertas e não
movimentados no prazo definido em regulamento serão transferidos para uma conta
vinculada que o indivíduo possuir no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS) ou no Programa de Integração Social (PIS) e, em caso de inexistência, serão
transferidos para o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), instituído na Lei 7.998,
de 11 de janeiro de 1990.”

JUSTIFICATIVA
A presente emenda busca dar outro destino ao saldo credor das pessoas beneficiada s
pelo auxílio que, por alguma razão não tenham realizado o saque ou o uso dos recursos, não
retornando ao Tesouro Nacional.
Para isso, propomos que sejam depositados na conta do FGTS ou do PIS, para quem
possuir e, em caso de inexistência, seja, transferidos os recursos para o FAT.
Diante do exposto, solicitamos o apoio dos nobres deputados à presente emenda.
Sala das Sessões, 08 de setembro de 2020.
Dep.PAULO TEIXEIRA
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EMENDA N°

, DE 2020

(à Medida Provisória n° 1.000, de 2020)

EMENDA ADITIVA

Inclua-se, onde couber, os seguintes artigos na Medida Provisória n°
1.000, de 2020:

Art. XX Fica autorizada a prorrogação para 1 (um) ano após a última
prestação, mantidas as demais condições pactuadas, do vencimento das
parcelas vencidas ou vincendas a partir de 1º de janeiro de 2020 e até o
fim do estado de calamidade pública referido no caput desta Medida
Provisória, incluídas eventuais dilações, relativas a operações de crédito
rural contratadas por agricultores familiares, e suas cooperativas de
produção, cujas condições econômicas foram prejudicadas pela pandemia
da Covid-19.
§ 1º Durante o estado de calamidade pública ficam suspensos, para as
dívidas abrangidas pelo disposto no caput deste artigo:
I - o encaminhamento para cobrança judicial, as execuções e as cobranças
judiciais em curso; e
II - o prazo de prescrição das dívidas.
§ 2º Na prorrogação de que trata este artigo, fica garantida a manutenç ão
de bônus de adimplência, rebate ou outros benefícios originalmente
previstos.
§ 3º Os valores prorrogados com fundamento neste artigo serão objeto de
subvenção econômica na forma de equalização de taxas, de que trata a
Lei nº 8.427, de 27 de maio de 1992, e os custos correspondentes correrão
à conta das dotações orçamentárias destinadas às Operações Oficiais de
Crédito.
§ 4º O disposto no § 3º deste artigo não se aplica aos financiamentos
contratados com recursos dos fundos constitucionais de financiamento,
que assumirão os custos correspondentes.
Senado Federal – Anexo 1 – 8º andar – CEP 70165-900 – Brasília DF
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§ 5º A prorrogação nos termos deste artigo não impede a contratação de
novas operações no âmbito do crédito rural.
Art. XXb. Fica autorizada a prorrogação para 1 (um) ano após a última
prestação, mantidas as demais condições pactuadas, do vencimento das
parcelas vencidas ou vincendas a partir de 1º de janeiro de 2020 e até o
fim do estado de calamidade pública referido no caput desta Medida
Provisória, incluídas eventuais dilações, relativas a operações de crédito
no âmbito do Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF), cujas
condições econômicas foram prejudicadas pela pandemia da Covid-19.
§ 1º Durante o estado de calamidade pública ficam suspensos, para as
dívidas abrangidas pelo caput deste artigo:
I - o encaminhamento para cobrança judicial, as execuções e as cobranças
judiciais em curso; e
II - o prazo de prescrição das dívidas.
§ 2º Na prorrogação de que trata este artigo, fica garantida a manutenç ão
de bônus de adimplência, rebate ou outros benefícios originalmente
previstos.
§ 3º A prorrogação nos termos deste artigo não impede a contratação de
novas operações no âmbito do crédito rural.
Art. XXc. A Lei nº 13.340, de 28 de setembro de 2016, passa a vigorar com
as seguintes alterações:
“Art. 1º-B Fica autorizada a concessão de rebate para liquidação, até 30
de dezembro de 2021, nos termos dos arts. 1º e 1º-A desta Lei, de débitos
de responsabilidade de agricultores familiares que atendem aos requisitos
da Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006.”
“Art. 2º-B Fica autorizada a repactuação, até 30 de dezembro de 2021, nos
termos dos arts. 2º e 2º-A desta Lei, de débitos de responsabilidade de
agricultores familiares que atendem aos requisitos da Lei nº 11.326, de 24
de julho de 2006.”
“Art. 3º-C Fica autorizada a concessão de rebate para liquidação, até 30
de dezembro de 2021, nos termos dos arts. 3º e 3º-B desta Lei, de débitos
de responsabilidade de agricultores familiares que atendem aos requisitos
da Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006.”
Senado Federal – Anexo 1 – 8º andar – CEP 70165-900 – Brasília DF
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“Art. 4º-A Fica autorizada a concessão de descontos para a liquidação, até
30 de dezembro de 2021, de dívidas originárias de operações de crédito
rural de responsabilidade de agricultores familiares que atendem aos
requisitos da Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006, inscritas em dívida
ativa da União ou encaminhadas para inscrição até 31 de dezembro de
2020, relativas à inadimplência ocorrida até 30 de junho de 2020, e os
referidos descontos devem incidir sobre o valor consolidado, por inscrição
em dívida ativa da União.
§ 1º A concessão dos descontos de que trata o caput deste artigo
observará o disposto nos §§ 1º, 2º, 3º, 4º e 6º do art. 4º desta Lei.
§ 2º O disposto no caput deste artigo aplica-se às dívidas contraídas no
âmbito do Fundo de Terras e da Reforma Agrária (Banco da Terra) e do
Acordo de Empréstimo 4.147-BR, inscritas em dívida ativa da União até
31 de março de 2021, cuja inadimplência tenha ocorrido até 30 de junho
de 2020.”
“Art. 10-A. Para os fins de que tratam os arts. 1º-B, 2º-B, 3º-C e 4º-A desta
Lei, ficam suspensos:
I - o encaminhamento para cobrança judicial, as execuções e as cobranças
judiciais em curso, até 30 de dezembro de 2021; e
II - o prazo de prescrição das dívidas.”
Art. xxd. A Lei nº 13.606, de 9 de janeiro de 2018, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
“Art. 20-A. Fica autorizada a concessão dos descontos de que trata o art.
20 desta Lei até 30 de dezembro de 2021, no caso de débitos de
responsabilidade de agricultores familiares que atendem aos requisitos da
Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006.
Parágrafo único. O prazo de prescrição das dívidas de crédito rural de que
trata o caput deste artigo fica suspenso até 30 de dezembro de 2021.”
“Art. 36-A. Fica permitida a renegociação, em todo o território nacional, nas
condições de que trata o art. 36 desta Lei, de dívidas de operações de
crédito rural de custeio e investimento lastreadas com recursos
controlados do crédito rural, inclusive aquelas prorrogadas por autorização
do CMN, contratadas até 31 de dezembro de 2019 por agricultores
familiares que atendem aos requisitos da Lei nº 11.326, de 24 de julho de
Senado Federal – Anexo 1 – 8º andar – CEP 70165-900 – Brasília DF
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2006, e por suas cooperativas de produção agropecuária, observadas as
seguintes disposições:
I - o reembolso deverá ser efetuado em prestações iguais e sucessivas,
fixado o vencimento da primeira parcela para 2022 e o vencimento da
última parcela para 2032, mantida a periodicidade da operação
renegociada, sem a necessidade de estudo de capacidade de pagamento;
II – o prazo de adesão à renegociação a que se refere o caput deste artigo
encerrar-se-á em 30 de setembro de 2021 e o de formalização da
renegociação, em 30 de dezembro de 2021.”

JUSTIFICATIVA

Desde o início da pandemia de Covid-19 a agricultura familiar sofreu dois
grandes reveses. O primeiro deles, ao não ser explicitamente incluída no
auxílio emergencial previsto na Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020. A
segunda, quando o Presidente da República vetou 14 dispositivos da Lei
14.048, de 24 de agosto de 2020 (Lei Assis Carvalho).
Entre os dispositivos vetados, estão aqueles referidos à renegociação de
dividas do setor. Acreditamos ser essa negociação fundamental para
garantir condições mínimas de sobrevivência a milhares de famílias
agricultoras, produtoras de 70% do alimento que a população consome no
país.
É por acreditar que a agricultura familiar brasileira tem e terá papel
fundamental para ajudar o país a sair da crise que apresentamos a
presente emenda, para a qual pedimos apoiamento ao nobres Pares.

Sala das Sessões,

de

de 2020

Senadora Zenaide Maia
PROS/RN
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EMENDA N°

, DE 2020

(à Medida Provisória n° 1.000, de 2020)

EMENDA ADITIVA

Inclua-se, onde couber o seguinte artigo na Medida Provisória n° 1.000, de
2020:

“Art. xx O Benefício Garantia-Safra de que trata o art. 8º da Lei nº 10.420,
de 10 de abril de 2002, será concedido automaticamente a todos os
agricultores familiares aptos a receber o benefício durante o estado de
calamidade pública referido no caput desta Medida Provisória,
condicionado à apresentação de laudo técnico de vistoria municipal
comprobatório da perda de safra.”

JUSTIFICATIVA

Desde o início da pandemia de Covid-19 a agricultura familiar sofreu dois
grandes reveses. O primeiro deles, ao não ser explicitamente incluída no
auxílio emergencial previsto na Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020. A
segunda, quando o Presidente da República vetou 14 dispositivos da Lei
14.048, de 24 de agosto de 2020 (Lei Assis Carvalho).
Entre os dispositivos vetados, estava a concessão automática do
Benefício Garantia-Safra de que trata o art. 8º da Lei nº 10.420, de 10 de
abril de 2002, aos agricultores e agricultoras familiares aptos a receber o
benefício durante o estado de calamidade pública. Tal benefício é o
mínimo que o Estado brasileiro deveria fazer para garantir condições
mínimas de sobrevivência a milhares de famílias agricultoras, produtoras
de 70% do alimento que a população consome no país.
É por acreditar que a agricultura familiar brasileira tem e terá papel
fundamental para ajudar o país a sair da crise que apresentamos a
presente emenda, para a qual pedimos apoiamento ao nobres Pares.
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Telefone: +55 (61) 3303-2371/2372 – sen.zenaidemaia@senado.leg.br

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 03EE4C8300388023.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.089483/2020-15-1 (ANEXO: 001)

10 Setembro 2020

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

Quinta-feira

907

SENADO FEDERAL
Gabinete da Senadora ZENAIDE MAIA PROS | RN

Sala das Sessões,

de

de 2020

Senadora Zenaide Maia
PROS/RN
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EMENDA N°

, DE 2020

(à Medida Provisória n° 1.000, de 2020)

EMENDA ADITIVA

Inclua-se, onde couber o seguinte artigo na Medida Provisória n° 1.000, de
2020:

“Art. xx Fica o Conselho Monetário Nacional autorizado a criar linhas de
crédito rural no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da
Agricultura Familiar (Pronaf).
§ 1º A linha de crédito de que trata o caput deste artigo observará os
seguintes critérios:
I – beneficiário: agricultor familiar com renda familiar total mensal de até 3
(três) salários-mínimos e que tenha efetuado cadastro simplificado na
entidade de assistência técnica e extensão rural para comprovar o
atendimento aos requisitos da Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006;
II – taxa efetiva de juros: 1% a.a. (um por cento ao ano);
III – prazo de vencimento: não inferior a 10 (dez) anos, incluídos até 5
(cinco) anos de carência;
IV – prazo de contratação: até 30 de dezembro de 2021;
V – limite de financiamento: R$ 10.000,00 (dez mil reais) por beneficiário;
VI – fonte de recursos: recursos controlados e não controlados do crédito
rural;
VII – risco das operações: assumido pelos fundos constitucionais de
financiamento, nas operações contratadas com recursos desses fundos, e
pela União, nos financiamentos objetos de subvenção econômica na forma
de equalização de taxas, de que trata a Lei nº 8.427, de 27 de maio de
1992.
§ 2º Até 20% (vinte por cento) do crédito de que trata este artigo poderão
ser destinados à manutenção familiar.
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§ 3º Os financiamentos de que trata este artigo serão objeto de projeto
simplificado de crédito elaborado por entidade de assistência técnica e
extensão rural credenciada e sob a coordenação da Anater.
§ 4º Inclui-se nos itens financiáveis das linhas de crédito de que trata este
artigo o valor de R$ 300,00 (trezentos reais) a ser creditado à entidade de
assistência técnica e extensão rural por projeto de crédito simplificado
elaborado.
§ 5º As linhas de crédito de que trata este artigo conterão bônus de
adimplência fixo de R$ 300,00 (trezentos reais) a ser concedido no início
do cronograma de pagamento.
§ 6º Quando destinados à mulher agricultora familiar, os financiamentos
de que trata este artigo serão concedidos com taxa de juros efetiva de
0,5% a.a. (cinco décimos por cento ao ano) e com bônus adicional de
adimplência de 20% (vinte por cento) incidente sobre os valores pagos até
a data do vencimento.
§ 7º Os custos decorrentes dos financiamentos de que trata este artigo
serão assumidos pelos fundos constitucionais de financiamento, nas
operações contratadas com recursos desses fundos, e pela União, nas
operações contratadas com as demais fontes de recursos, mediante
compensação dos recursos destinados à subvenção econômica sob a
forma de equalização de taxas de juros previstas para os anos agrícolas
de 2020 e 2021.”

JUSTIFICATIVA

Desde o início da pandemia de Covid-19 a agricultura familiar sofreu dois
grandes reveses. O primeiro deles, ao não ser explicitamente incluída no
auxílio emergencial previsto na Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020. A
segunda, quando o Presidente da República vetou 14 dispositivos da Lei
14.048, de 24 de agosto de 2020 (Lei Assis Carvalho).
Entre os dispositivos vetados, está a abertura de linhas de crédito no
âmbito do PRONAF. A garantia de crédito para a produção é o mínimo
que o Estado brasileiro deveria fazer para garantir condições de
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sobrevivência a milhares de famílias agricultoras, produtoras de 70% do
alimento que a população consome no país.
É por acreditar que a agricultura familiar brasileira tem e terá papel
fundamental para ajudar o país a sair da crise que apresentamos a
presente emenda, para a qual pedimos apoiamento ao nobres Pares.

Sala das Sessões,

de

de 2020

Senadora Zenaide Maia
PROS/RN
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EMENDA N°

, DE 2020

(à Medida Provisória n° 1.000, de 2020)

EMENDA ADITIVA

Inclua-se, onde couber o seguinte artigo na Medida Provisória n° 1.000, de
2020:

“Art. xx Fica instituído o Programa de Atendimento Emergencial
Agricultura Familiar (PAE-AF), a ser operado enquanto perdurarem
impactos socioeconômicos adversos decorrentes do estado
calamidade pública referido no capt desta Medida Provisória com
seguintes finalidades:

à
os
de
as

I - apoiar a geração de renda de agricultores familiares e suas
organizações que não tenham realizado operações perante a Companhia
Nacional de Abastecimento (Conab), nos últimos 2 (dois) anos, no âmbito
do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), de que trata a Lei nº
10.696, de 2 de julho de 2003;
II - promover o abastecimento emergencial de pessoas em situação de
insegurança alimentar e nutricional, por meio de produtos adquiridos da
agricultura familiar.
§ 1º Os beneficiários do PAE-AF deverão ser inseridos em cadastro
simplificado, a ser disponibilizado no sítio eletrônico da Conab.
§ 2º A Anater, em parceria com as entidades de assistência técnica e
extensão rural, identificará e cadastrará, no sítio eletrônico da Conab, os
agricultores familiares beneficiários do PAE-AF, validadas as informações
cadastrais requeridas para a concessão do benefício.
§ 3º O PAE-AF será operacionalizado pela Conab de forma simplificada,
mediante a compra de alimentos produzidos pela agricultura familiar e a
doação simultânea a pessoas em situação de insegurança alimentar e
nutricional ou a entidades recebedoras previamente definidas pelo órgão
federal competente.
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§ 4º A Conab disponibilizará eletronicamente modelo simplificado de
proposta de participação no PAE-AF, a qual conterá a relação dos
agricultores familiares, a lista de produtos a serem fornecidos, o período
de entrega e as demais informações requeridas.
§ 5º O poder público municipal, estadual ou distrital poderá designar
agentes públicos para atestar a entrega dos produtos nas entidades
recebedoras.
§ 6º As aquisições anuais do PAE-AF serão limitadas a R$ 4.000,00
(quatro mil reais) por unidade familiar ou a R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
anuais por unidade familiar no caso de o beneficiário ser mulher
agricultora, observado o princípio da transparência.
§ 7º Para a definição dos preços de referência a serem utilizados na
aquisição dos produtos, a Conab poderá utilizar a metodologia do PAA ou
a do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae).
§ 8º A Anater remunerará, com recursos a serem repassados pelo poder
público, as entidades de assistência técnica e extensão rural, no valor de
R$ 100,00 (cem reais) por cada agricultor familiar beneficiado pelo PAEAF.
§ 9º A execução do PAE-AF contará com recursos orçamentári os
destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus responsável pela
Covid-19.”

JUSTIFICATIVA

Desde o início da pandemia de Covid-19 a agricultura familiar sofreu dois
grandes reveses. O primeiro deles, ao não ser explicitamente incluída no
auxílio emergencial previsto na Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020. A
segunda, quando o Presidente da República vetou 14 dispositivos da Lei
14.048, de 24 de agosto de 2020 (Lei Assis Carvalho).
Entre os dispositivos vetados está o o Programa de Atendimento
Emergencial à Agricultura Familiar (PAE-AF), instrumento importantissi mo
para garantiar condições de sobrevivência a milhares de famílias
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agricultoras, produtoras de 70% do alimento que a população consome no
país.
É por acreditar que a agricultura familiar brasileira tem e terá papel
fundamental para ajudar o país a sair da crise que apresentamos a
presente emenda, para a qual pedimos apoiamento ao nobres Pares.

Sala das Sessões,

de

de 2020

Senadora Zenaide Maia
PROS/RN
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EMENDA N°

, DE 2020

(à Medida Provisória n° 1.000, de 2020)

EMENDA ADITIVA

Inclua-se, onde couber o seguinte artigo na Medida Provisória n° 1.000, de
2020:
“Art. XXº Fica a União autorizada a transferir recursos financeiros não
reembolsáveis no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), divididos em 5
(cinco) parcelas de R$ 600,00 (seiscentos reais), aos agricultores
familiares que não tenham recebido o auxílio emergencial de que trata o
art. 2º da Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020, com o objetivo de assegurar
condições de subsistência e de fomentar atividades produtivas rurais.
§ 1º São beneficiários das parcelas a que se refere o caput os agricultores
familiares ou empreendedores familiares rurais e demais beneficiários
previstos na Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006.
§ 2º As parcelas deverão ser pagas de acordo com o cronograma de
pagamento do auxílio emergencial de que trata o art. 2º da Lei nº 13.982,
de 2 de abril de 2020, com possibilidade de antecipação das parcelas já
pagas ao amparo da referida Lei.
§ 2º A mulher agricultora familiar provedora de família monoparental
receberá 2 (duas) cotas dos recursos financeiros de que trata o caput
deste artigo.
§ 3º Para o recebimento dos recursos financeiros de que trata o caput
deste artigo, o agricultor familiar deverá cumprir os seguintes requisitos
cumulativamente:
I - cadastrar-se na entidade de assistência técnica e extensão rural
credenciada na Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão
Rural (Anater);
II - ser maior de 18 (dezoito) anos de idade;
III – não ter emprego formal ativo;
Senado Federal – Anexo 1 – 8º andar – CEP 70165-900 – Brasília DF
Telefone: +55 (61) 3303-2371/2372 – sen.zenaidemaia@senado.leg.br

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 03EE4C8300388023.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.089483/2020-15-1 (ANEXO: 001)

10 Setembro 2020

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

Quinta-feira

915

SENADO FEDERAL
Gabinete da Senadora ZENAIDE MAIA PROS | RN

IV - não ser titular de benefício previdenciário ou assistencial ou
beneficiário do seguro-desemprego ou de programa de transferência de
renda federal, ressalvado o Programa Bolsa Família e o segurodesemprego recebido durante o período de defeso, de que trata a Lei nº
10.779, de 25 de novembro de 2003;
V - ter renda familiar mensal per capita de até ½ (meio) salário-mínimo ou
renda familiar mensal total de até 3 (três) salários-mínimos; e
VI - não ter recebido no ano de 2018 rendimentos tributáveis acima de R$
28.559,70 (vinte e oito mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta
centavos).
§ 4º As condições de renda familiar mensal per capita e total de que trata
o § 3º deste artigo serão verificadas por meio da utilização da base de
dados do Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), para os
agricultores familiares inscritos, e, para os não inscritos, por meio de
autodeclaração a ser coletada em plataforma a ser disponibilizada por
entidade de assistência técnica e extensão rural credenciada na Anater.
§ 5º Para efeitos deste artigo, são considerados empregados formais
aqueles com contrato de trabalho formalizado nos termos da Consolidaç ão
das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943, e todos os agentes públicos, independentemente da relação
jurídica, inclusive os ocupantes de cargo ou função temporários ou de
cargo em comissão de livre nomeação e exoneração e os titulares de
mandato eletivo.
§ 6º A renda familiar é a soma dos rendimentos brutos auferidos por todos
os membros da unidade nuclear composta de um ou mais indivíduos,
eventualmente ampliada por outros indivíduos que contribuam para o
rendimento ou que tenham suas despesas atendidas por aquela unidade
familiar, todos moradores em um mesmo domicílio.
§ 7º Para efeitos deste artigo, não serão incluídos no cálculo da renda
familiar mensal os rendimentos percebidos de programas de transferência
de renda federal previstos na Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, e em
seu regulamento, e os recursos de que trata o art. 27 da Lei nº 12.512, de
14 de outubro de 2011.
§ 8º A renda familiar per capita é a razão entre a renda familiar mensal e
o total de indivíduos na família.
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§ 9º Instituições financeiras públicas federais operacionalizarão e pagarão
os recursos financeiros de que trata este artigo e ficam autorizadas a
realizar o seu pagamento por meio de conta do tipo poupança social digital,
de abertura automática em nome dos beneficiários, a qual possuirá as
seguintes características:
I - dispensa da apresentação de documentos;
II - isenção de cobrança de tarifas de manutenção, observada a
regulamentação específica estabelecida pelo Conselho Monetário
Nacional;
III - ao menos 1 (uma) transferência eletrônica de valores ao mês, sem
custos, para conta bancária mantida em qualquer instituição financeira
habilitada a operar pelo Banco Central do Brasil;
IV - não passível de emissão de cartão físico, cheques ou ordens de
pagamento para sua movimentação.
§ 10. Fica vedado às instituições financeiras efetuar descontos ou
compensações que impliquem a redução do valor dos recursos financeiros
pagos, a pretexto de recompor saldos negativos ou de saldar dívidas
preexistentes do beneficiário, considerado válido o mesmo critério para
qualquer tipo de conta bancária em que houver opção de transferência
pelo beneficiário.
§ 11. Os órgãos federais disponibilizarão as informações necessárias à
verificação dos requisitos relacionados à operacionalização do disposto
neste artigo, constantes das bases de dados de que sejam detentores.
§ 12. As instituições financeiras responsáveis pelos pagamentos previstos
neste artigo possibilitarão aos beneficiários que não tenham acesso à
tecnologia digital e à internet, ou que não saibam utilizá-las, o saque do
seu auxílio mediante a apresentação do Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) e da carteira de identidade.
§ 13. A Anater executará o disposto neste artigo mediante termo de
adesão.
§ 14. A unidade da agricultura familiar que acessar irregularmente o auxílio
de que trata este artigo, inclusive por meio de fraude ou de informação
falsa ou adulterada, restituirá os valores recebidos, sem prejuízo de outras
ações civis e criminais aplicáveis aos responsáveis.
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§ 15. O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.

JUSTIFICATIVA

Desde o início da pandemia de Covid-19 a agricultura familiar sofreu dois
grandes reveses. O primeiro deles, ao não ser explicitamente incluída no
auxílio emergencial previsto na Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020. A
segunda, quando o Presidente da República vetou 14 dispositivos da Lei
14.048, de 24 de agosto de 2020 (Lei Assis Carvalho).
Entre os dispositivos vetados, estava a previsão de um auxílio de R$ 3 mil
(em cinco parcelas) aos agricultores familiares, sendo que a cota dobraria
para mulheres agricultoras chefes de família. Consideramos que referido
auxílio é o mínimo que o Estado brasileiro deveria fazer para garantir
condições mínimas de sobrevivência a milhares de famílias agricultoras,
produtoras de 70% do alimento que a população consome no país.
É por acreditar que a agricultura familiar brasileira tem e terá papel
fundamental para ajudar o país a sair da crise que apresentamos a
presente emenda, para a qual pedimos apoiamento ao nobres Pares.

Sala das Sessões,

de

de 2020

Senadora Zenaide Maia
PROS/RN
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MEDIDA PROVISÓRIA 1000/20

Institui o auxílio emergencial residual
para enfrentamento da emergência de saúde
pública
de
importância
internacional
decorrente
do
coronavírus
(covid19)
responsável pelo surto de 2019, a que se
refere a Lei n° 13.979, de 6 de fevereiro de
2020.

EMENDA À MP 1000/20

Inclua-se o § 5° no Artigo. 2° da MP 1.000 de 2 de
setembro de 2020:
Art.
2°............................................................................................
§ 5° Terá direito ao auxílio residual o jovem regularmente
matriculado em instituição superior de ensino que não
possua

trabalho

rendimentos

formal, cujos pais tenham recebido

isentos,

não

tributáveis

ou

tributados

exclusivamente na fonte, cuja soma tenha sido inferior a R$
40.000,00 (quarenta mil reais).

JUSTIFICAÇÃO

A presente emenda visa socorrer o jovem estudante universitário que
vive em famílias de baixa renda.
Com o agravamento do desemprego e as dificuldades decorrentes da
emergência de caráter internacional, os estudos acabam perdendo a prioridade
na despesa familiar.
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O Brasil ainda padece da falta de programas de apoio à juventude, seja
ela trabalhadora, seja ela exclusivamente formada por estudantes. A presente
emenda busca corrigir tal omissão.

Sala das Sessões, em

setembro de

2020.

Deputado RENILDO CALHEIROS
PCdoB - PE
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MEDIDA PROVISÓRIA 1000/20

Institui o auxílio emergencial residual
para enfrentamento da emergência de saúde
pública
de
importância
internacional
decorrente
do
coronavírus
(covid19)
responsável pelo surto de 2019, a que se
refere a Lei n° 13.979, de 6 de fevereiro de
2020.

EMENDA À MP 1000/20

Dê-se nova redação ao § 1º do Artigo 2º da MP
1000/20 :
Artigo 2º
.....................................................................................
§ 1º

A mulher provedora de família monoparental

receberá 4 cotas do auxílio emergencial residual.

JUSTIFICAÇÃO

A presente emenda pretende mitigar o efeito nocivo que a redução do valor do
auxilio emergencial, antes de R$600,00 (seiscentos reais)

terá sobre as

famílias chefiadas por mulheres, já massacradas pelas várias jornadas de
trabalho, o cuidado dos filhos e a responsabilidade da manutenção da família.
O governo não se sensibiliza para a gravidade da crise, o desemprego e a
paralisação da atividade econômica.
Ao negar o auxilio na sua completude, o governo deixará sem socorro famílias
de baixa renda que dependem do benefício para alimentação, aluguel,
medicamentos, transporte etc.
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Reduzir o valor a R$ 300,00 (trezentos reais) em apenas duas parcelas reduz,
diferentemente

dos

demais

segmentos,

é

sinal de

crueldade

e

de

descompromisso com a primeira infância.

Sala das Sessões, em

setembro de

2020.

Deputado Renildo Calheiros
PCdoB - PE
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Gabinete do Senador Rogério Carvalho

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.000, DE 2 DE SETEMBRO DE 2020
Institui o auxílio emergencial residual para
citenfrentamento da emergência de saúde pública
de importância internacional decorrente do
coronavírus (covid-19) responsável pelo surto de
2019, a que se refere a Lei nº 13.979, de 6 de
fevereiro de 2020.

EMENDA MODIFICATIVA Nº___ 2020
Dê-se ao caput do art. 9º da MPV 1000/2020 a seguinte redação:
“Art. 9º Os recursos não sacados das poupanças sociais digitais abertas e
não movimentados no prazo definido em regulamento serão destinados às áreas de
Saúde e Educação”
JUSTIFICAÇÃO
Saúde e educação são áreas primordiais em que o Estado deve atuar para garantir o
bem-estar dos cidadãos. No período atual, devido a pandemia do novo coronavírus, essas
áreas demonstraram uma maior demanda de recursos.
A presente emenda tem como objetivo deixar definida a alocação desses recursos não
sacados das poupanças às quais se refere o artigo citado.
Senador Rogério Carvalho
(PT/SE)
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Gabinete do Senador Rogério Carvalho

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.000, DE 2 DE SETEMBRO DE 2020
Institui o auxílio emergencial residual para
enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância
internacional
decorrente
do
coronavírus (covid-19) responsável pelo surto de
2019, a que se refere a Lei nº 13.979, de 6 de
fevereiro de 2020.

EMENDA MODIFICATIVA Nº___ 2020
Dê-se ao caput do art. 1º da MPV 1000/2020 a seguinte redação:
“Art. 1º Fica instituído, até 31 de dezembro de 2020, o auxílio emergenc ia l
residual a ser pago em até quatro parcelas mensais no valor de R$ 600,00 (seiscentos
reais) ao trabalhador beneficiário do auxílio emergencial de que trata o art. 2º da Lei
nº 13.982, de 2 de abril de 2020 , a contar da data de publicação desta Medida
Provisória.”

JUSTIFICAÇÃO
A pandemia causada pelo novo coronavírus não acabou. Ainda que uma vacina obtenha
sucesso, a economia brasileira não tem remédio pronto para lidar com os sintomas causados
pela crise – já existente – e aprofundada pelos efeitos econômicos da COVID-19.
Ainda que a reabertura esteja acontecendo, não é garantia de que a nossa economia – já
doente antes da pandemia – se recupere de imediato. Os brasileiros desempregados precisam
comer. Reduzir à metade um auxílio de valor já bastante limitado não é apenas uma
irresponsabilidade, é crueldade. O cidadão pode não perder sua vida para a COVID-19, mas
perderá para a fome – em pleno ano de 2020.
Esta emenda tem o objetivo de manter o valor do auxílio acordado pelo congresso: R$
600,00 reais, para que as famílias tenham o mínimo de dignidade diante deste cenário tão difíc il.

Senador Rogério Carvalho
(PT/SE)
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Gabinete do Senador Rogério Carvalho

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.000, DE 2 DE SETEMBRO DE 2020
Institui o auxílio emergencial residual para
enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância
internacional
decorrente
do
coronavírus (covid-19) responsável pelo surto de
2019, a que se refere a Lei nº 13.979, de 6 de
fevereiro de 2020.
EMENDA MODIFICATIVA Nº___ 2020
Dê-se ao § 4º do art. 7º da MPV 1000/2020 a seguinte redação:
“Art. 7º ...................................
................................................
§ 4º A transferência de recursos à instituição pagadora para o pagamento do auxílio
emergencial residual deverá ocorrer mensalmente até o último dia útil de cada mês até
dezembro de 2020.

JUSTIFICAÇÃO
A presente emenda tem por objetivo estabelecer calendário de desembolso dos valores
a serem repassados pelo Tesouro à instituição pagadora de modo a dar maior segurança ao
beneficiário do auxílio emergencial residual.

Senador Rogério Carvalho
(PT/SE)

Praça dos T rês Poderes – Senado Federal – Anexo II – Gabinete 12 – CEP 70165-900 – Brasília DF
T elefone: +55 (61) 3303-2205 – Sen.Rogeriocarvalho@senado.leg.br

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 03EE4C8300388023.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.089483/2020-15-1 (ANEXO: 001)

10 Setembro 2020

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

Quinta-feira

925

MPV 1000
00172
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.000, DE 2 DE SETEMBRO DE 2020
Institui o auxílio emergencial residual para
enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância
internacional
decorrente
do
coronavírus (covid-19) responsável pelo surto de
2019, a que se refere a Lei nº 13.979, de 6 de
fevereiro de 2020.
EMENDA MODIFICATIVA Nº___ 2020
Dê-se ao § 2º do art. 7º da MPV 1000/2020 a seguinte redação:
“Art. 7º ...................................
................................................
§ 2º A instituição responsável pela operacionalização do pagamento repassará,
mensalmente, ao Tribunal de Contas da União e à comissão de fiscalização e controle do Senado
Federal os dados e as informações relativos aos pagamentos realizados e os relativos à
viabilização dos pagamentos e à operação do auxílio emergencial residual, inclusive o número
de inscrição no CPF e o Número de Identificação Social, observada a legislação relativa à
proteção de dados.
.....................

JUSTIFICAÇÃO
A presente emenda tem por objetivo limitar o acesso aos dados dos beneficiários do
auxílio emergencial residual aos órgãos de controle externo, evitando-se assim a utilização
inadequada desses dados.

Senador Rogério Carvalho
(PT/SE)
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.000, DE 2 DE SETEMBRO DE 2020
Institui o auxílio emergencial residual para
enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância
internacional
decorrente
do
coronavírus (covid-19) responsável pelo surto de
2019, a que se refere a Lei nº 13.979, de 6 de
fevereiro de 2020.
EMENDA MODIFICATIVA Nº___ 2020
Dê-se ao § único do art. 5º da MPV 1000/2020 a seguinte redação:
“Art. 5º .........................
Parágrafo único. Não são considerados empregados formais, para fins do
disposto no caput, os empregados que deixaram de receber remuneração há trinta dias ou
mais, ainda que possuam contrato de trabalho formalizado nos termos do disposto na
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1943.”

JUSTIFICAÇÃO
O texto original da MP ora em análise prevê que o prazo para definição de emprego
formal seja de três meses, contudo, consideramos extremamente longo esse período.
Três meses para que uma pessoa sem salário possa receber o auxílio é demasiado. Por
isso apresentamos a presente emenda para alterar esse período para trinta dias que é o prazo
normal para recebimento de qualquer valor seja proveniente de salário ou de auxílio.

Senador Rogério Carvalho
(PT/SE)
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.000, DE 2 DE SETEMBRO DE 2020
Institui o auxílio emergencial residual para
enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância
internacional
decorrente
do
coronavírus (covid-19) responsável pelo surto de
2019, a que se refere a Lei nº 13.979, de 6 de
fevereiro de 2020.

EMENDA SUPRESSIVA Nº___ 2020
Suprimam-se o art. 4º da Medida Provisória.
JUSTIFICAÇÃO

A presente emenda visa desvincular, simplificar e garantir o pagamento
do auxílio emergencial residual sem alternância com benefício do bolsa família,
previsto na Lei nº 18.836, de janeiro de 2004, não vinculando ao valor máximo
de R$ 300,00 (trezentos reais).
Senador Rogério Carvalho
(PT/SE)
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.000, DE 2 DE SETEMBRO DE 2020
Institui o auxílio emergencial residual para
enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância
internacional
decorrente
do
coronavírus (covid-19) responsável pelo surto de
2019, a que se refere a Lei nº 13.979, de 6 de
fevereiro de 2020.

EMENDA SUPRESSIVA Nº___ 2020
Suprimam-se os incisos V, VII e VIII do parágrafo 3º do art. 1º da Medida
Provisória, com as devidas correções necessárias nos artigos correlatos.
JUSTIFICAÇÃO

Os incisos V, VII e VIII, do par. 3º do art. 1º, que estabelecem restrições
de acesso ao auxílio emergencial residual, podem impedir pessoas, em condições
de desemprego e sem rendimentos em função da pandemia, de receberem o único
recurso para seu sustento em 2020, visto que a interrupção da renda pode ter
acontecido somente a partir do março de 2020, não sendo correto vincular os
rendimentos de 2019 aos critérios de exclusão de beneficiários.
Basta considerar o recorde de queda do PIB (queda de 9,7% no segundo
trimestre) e desocupação da força de trabalho que estamos experimentando em
2020, muito maior que em 2019.
Senador Rogério Carvalho
(PT/SE)
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EMENDA Nº
- PLEN
(à MPV 1.000, de 2020)
Modificativa
Em todo texto da Medida Provisória, substitua-se a expressão “art. 2º da
Lei nº 13.982, de 2020” por “art. 2º da Lei nº 13.982, de 2020 e art. 2º, I, da Lei
14.017, de 2020 – Lei Aldir Blanc”, realizando-se os necessários ajustes
redacionais, se for o caso.

JUSTIFICAÇÃO
A presente emenda objetiva garantir que os trabalhadores e trabalhadoras
da cultura beneficiados pela Lei Aldir Blanc sejam contemplados com o Auxílio
Emergencial Residual trazido pela Medida Provisória n.!1.000, de 2020.
Senador ROGÉRIO CARVALHO
PT – SE
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.000, DE 2 DE SETEMBRO DE 2020
Institui o auxílio emergencial residual
para enfrentamento da emergência de
saúde
pública
de
importância
internacional
decorrente
do
coronavírus (covid-19) responsável
pelo surto de 2019, a que se refere a
Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de
2020.

EMENDA MODIFICATIVA Nº___ 2020
Dê-se ao caput do art. 1º da MPV 1000/2020 e ao paráfrafo 2º do mesmo artigo a
seguinte redação:
“Art. 1º Fica instituído, até 31 de dezembro de 2021, o auxílio emergencial
residual a ser pago em até quatro parcelas mensais no valor de R$ 600,00 (seiscentos
reais) ao trabalhador beneficiário do auxílio emergencial de que trata o art. 2º da Lei
nº 13.982, de 2 de abril de 2020 , a contar da data de publicação desta Medida
Provisória.
..................................................................................
§ 2º O auxílio emergencial residual será devido até 31 de
dezembro de 2021, independentemente do número de parcelas recebidas.
...................................................................................”
JUSTIFICAÇÃO
No melhor dos cenários: ainda que uma vacina seja aprovada, ainda que toda a
população seja vacinada, ainda que toda a crise de saúde pública causada pela COVID-19
tenha um ponto final, restará um grande problema para o povo brasileiro – a crise
socioeconômica já existente e aprofundada pelos efeitos do coronavírus.
Os cidadãos não deixarão de precisar do auxílio emergencial no dia seguinte ao fim
do decreto de calamidade pública, instituído em março de 2020. Uma crise econômica leva
tempo e demanda a presença do Estado para ser superada. É dever o Estado manter seus
cidadãos vivendo com o mínimo de dignidade num período tão difícil como o que estamos
vivendo, presenciando.
Diante deste cenário, a presente emenda tem como objetivo a proteção dos grupos
mais vulneráveis aos efeitos da crise: os beneficiários do auxílio emergencial. Garantir que
essas pessoas recebam R$ 600 (seiscentos reais) até dezembro de 2021 é importante não
apenas por questões humanas de dever do Estado, mas para a recuperação econônomica, visto
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que esses cidadãos são também consumidores que garantirão o giro da economia com o
simples – e extremamente necessário – ato de comprar comida.
Senador Rogério Carvalho
(PT/SE)
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.000, DE 2 DE SETEMBRO DE 2020
Institui o auxílio emergencial residual para
enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância
internacional
decorrente
do
coronavírus (covid-19) responsável pelo surto de
2019, a que se refere a Lei nº 13.979, de 6 de
fevereiro de 2020.

EMENDA MODIFICATIVA Nº___ 2020
Dê-se ao caput do art. 1º da MPV 1000/2020 e ao paráfrafo 2º do mesmo artigo a
seguinte redação:
“Art. 1º Fica instituído, até 31 de dezembro de 2021, o auxílio emergencial
residual a ser pago em até quatro parcelas mensais no valor de R$ 300,00 (trezentos
reais) ao trabalhador beneficiário do auxílio emergencial de que trata o art. 2º da Lei
nº 13.982, de 2 de abril de 2020 , a contar da data de publicação desta Medida
Provisória.
..................................................................................
§ 2º O auxílio emergencial residual será devido até 31 de
dezembro de 2021, independentemente do número de parcelas recebidas.
...................................................................................”
JUSTIFICAÇÃO
No melhor dos cenários: ainda que uma vacina seja aprovada, ainda que toda a
população seja vacinada, ainda que toda a crise de saúde pública causada pela COVID-19
tenha um ponto final, restará um grande problema para o povo brasileiro – a crise
socioeconômica já existente e aprofundada pelos efeitos do coronavírus.
Os cidadãos não deixarão de precisar do auxílio emergencial no dia seguinte ao fim do
decreto de calamidade pública, instituído em março de 2020. Uma crise econômica leva
tempo e demanda a presença do Estado para ser superada. É dever o Estado manter seus
cidadãos vivendo com o mínimo de dignidade num período tão difícil como o que estamos
vivendo, presenciando.
Diante deste cenário, a presente emenda tem como objetivo a proteção dos grupos
mais vulneráveis aos efeitos da crise: os beneficiários do auxílio emergencial. Garantir que
essas pessoas recebam R$ 300 (trezentos reais) até dezembro de 2021 é importante não
apenas por questões humanas de dever do Estado, mas para a recuperação econônomica, visto
que esses cidadãos são também consumidores que garantirão o giro da economia com o
simples – e extremamente necessário – ato de comprar comida.
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Senador Rogério Carvalho
(PT/SE)
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EMENDA N º
(À MPV 1000 de 02 de setembro de 2020)
Institui o auxílio emergencial residual
para enfrentamento da emergência de
saúde
pública
de
importância
internacional decorrente do coronavírus
(covid-19) responsável pelo surto de
2019 a que se refere a Lei 13.979, de 06
de fevereiro de 2020.
EMENDA ADITIVA Nº 2020
Inclua-se, onde couber o seguinte artigo na Medida Provisória n° 1.000, de 2020:
Art. XX. Fica autorizada a prorrogação para 1 (um) ano após a última
prestação, mantidas as demais condições pactuadas, do vencimento das
parcelas vencidas ou vincendas a partir de 1º de janeiro de 2020 e até o fim do
estado de calamidade pública referido no caput desta Medida Provisória,
incluídas eventuais dilações, relativas a operações de crédito rural contratadas
por agricultores familiares, e suas cooperativas de produção, cujas condições
econômicas foram prejudicadas pela pandemia da Covid-19.
§ 1º. Durante o estado de calamidade pública ficam suspensos, para as dívidas
abrangidas pelo disposto no caput deste artigo:
I - o encaminhamento para cobrança judicial, as execuções e as cobranças
judiciais em curso; e
II - o prazo de prescrição das dívidas.
§ 2º. Na prorrogação de que trata este artigo, fica garantida a manutenção de
bônus de adimplência, rebate ou outros benefícios originalmente previstos.
§ 3º. Os valores prorrogados com fundamento neste artigo serão objeto de
subvenção econômica na forma de equalização de taxas, de que trata a Lei nº
8.427, de 27 de maio de 1992, e os custos correspondentes correrão à conta das
dotações orçamentárias destinadas às Operações Oficiais de Crédito.
§ 4º. O disposto no § 3º deste artigo não se aplica aos financiamentos
contratados com recursos dos fundos constitucionais de financiamento, que
assumirão os custos correspondentes.
§ 5º. A prorrogação nos termos deste artigo não impede a contratação de novas
operações no âmbito do crédito rural.
Art. XX-B. Fica autorizada a prorrogação para 1 (um) ano após a última
prestação, mantidas as demais condições pactuadas, do vencimento das
parcelas vencidas ou vincendas a partir de 1º de janeiro de 2020 e até o fim do
estado de calamidade pública referido no caput desta Medida Provisória,
incluídas eventuais dilações, relativas a operações de crédito no âmbito do
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Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF), cujas condições econômicas
foram prejudicadas pela pandemia da Covid-19.
§ 1º. Durante o estado de calamidade pública ficam suspensos, para as dívidas
abrangidas pelo caput deste artigo:
I - o encaminhamento para cobrança judicial, as execuções e as cobranças
judiciais em curso; e
II - o prazo de prescrição das dívidas.
§ 2º. Na prorrogação de que trata este artigo, fica garantida a manutenção de
bônus de adimplência, rebate ou outros benefícios originalmente previstos.
§ 3º. A prorrogação nos termos deste artigo não impede a contratação de novas
operações no âmbito do crédito rural.
Art. XX-C. A Lei nº 13.340, de 28 de setembro de 2016, passa a vigorar com
as seguintes alterações:
“Art. 1º-B Fica autorizada a concessão de rebate para liquidação, até 30 de
dezembro de 2021, nos termos dos arts. 1º e 1º-A desta Lei, de débitos de
responsabilidade de agricultores familiares que atendem aos requisitos da Lei
nº 11.326, de 24 de julho de 2006.”
“Art. 2º-B Fica autorizada a repactuação, até 30 de dezembro de 2021, nos
termos dos arts. 2º e 2º-A desta Lei, de débitos de responsabilidade de
agricultores familiares que atendem aos requisitos da Lei nº 11.326, de 24 de
julho de 2006.”
“Art. 3º-C Fica autorizada a concessão de rebate para liquidação, até 30 de
dezembro de 2021, nos termos dos arts. 3º e 3º-B desta Lei, de débitos de
responsabilidade de agricultores familiares que atendem aos requisitos da Lei
nº 11.326, de 24 de julho de 2006.”
“Art. 4º-A Fica autorizada a concessão de descontos para a liquidação, até 30
de dezembro de 2021, de dívidas originárias de operações de crédito rural de
responsabilidade de agricultores familiares que atendem aos requisitos da Lei
nº 11.326, de 24 de julho de 2006, inscritas em dívida ativa da União ou
encaminhadas para inscrição até 31 de dezembro de 2020, relativas à
inadimplência ocorrida até 30 de junho de 2020, e os referidos descontos
devem incidir sobre o valor consolidado, por inscrição em dívida ativa da
União.
§ 1º. A concessão dos descontos de que trata o caput deste artigo observará o
disposto nos §§ 1º, 2º, 3º, 4º e 6º do art. 4º desta Lei.
§ 2º. O disposto no caput deste artigo aplica-se às dívidas contraídas no âmbito
do Fundo de Terras e da Reforma Agrária (Banco da Terra) e do Acordo de
Empréstimo 4.147-BR, inscritas em dívida ativa da União até 31 de março de
2021, cuja inadimplência tenha ocorrido até 30 de junho de 2020.”
“Art. 10-A. Para os fins de que tratam os arts. 1º-B, 2º-B, 3º-C e 4º-A desta
Lei, ficam suspensos:
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I - o encaminhamento para cobrança judicial, as execuções e as cobranças
judiciais em curso, até 30 de dezembro de 2021; e
II - o prazo de prescrição das dívidas.”
Art. XX-D. A Lei nº 13.606, de 9 de janeiro de 2018, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
“Art. 20-A. Fica autorizada a concessão dos descontos de que trata o art. 20
desta Lei até 30 de dezembro de 2021, no caso de débitos de responsabilidade
de agricultores familiares que atendem aos requisitos da Lei nº 11.326, de 24
de julho de 2006.
Parágrafo único. O prazo de prescrição das dívidas de crédito rural de que trata
o caput deste artigo fica suspenso até 30 de dezembro de 2021.”
“Art. 36-A. Fica permitida a renegociação, em todo o território nacional, nas
condições de que trata o art. 36 desta Lei, de dívidas de operações de crédito
rural de custeio e investimento lastreadas com recursos controlados do crédito
rural, inclusive aquelas prorrogadas por autorização do CMN, contratadas até
31 de dezembro de 2019 por agricultores familiares que atendem aos requisitos
da Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006, e por suas cooperativas de produção
agropecuária, observadas as seguintes disposições:
I - o reembolso deverá ser efetuado em prestações iguais e sucessivas, fixado
o vencimento da primeira parcela para 2022 e o vencimento da última parcela
para 2032, mantida a periodicidade da operação renegociada, sem a
necessidade de estudo de capacidade de pagamento;
II – o prazo de adesão à renegociação a que se refere o caput deste artigo
encerrar-se-á em 30 de setembro de 2021 e o de formalização da renegociação,
em 30 de dezembro de 2021.”

JUSTIFICAÇÃO
Desde o início da pandemia de Covid-19 a agricultura familiar sofreu dois grandes
reveses. O primeiro deles, ao não ser explicitamente incluída no auxílio emergencial
previsto na Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020. A segunda, quando o Presidente da
República vetou 14 dispositivos da Lei 14.048, de 24 de agosto de 2020 (Lei Assis
Carvalho).
Entre os dispositivos vetados está o Programa de Atendimento Emergencial à
Agricultura Familiar (PAE-AF), instrumento importantíssimo para garantir condições de
sobrevivência a milhares de famílias agricultoras, produtoras de 70% do alimento que a
população consome no país.
É por acreditar que a agricultura familiar brasileira tem e terá papel fundamental
para ajudar o país a sair da crise que apresentamos a presente emenda.
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Por essas razões, solicito o apoio dos eminentes pares para a aprovação da presente
proposta.
Sala da sessão.
SENADOR JAQUES WAGNER
PT – BA
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EMENDA N º
(À MPV 1000 de 02 de setembro de 2020)
Institui o auxílio emergencial residual
para enfrentamento da emergência de
saúde
pública
de
importância
internacional decorrente do coronavírus
(covid-19) responsável pelo surto de
2019 a que se refere a Lei 13.979, de 06
de fevereiro de 2020.
EMENDA ADITIVA Nº 2020
Inclua-se, onde couber o seguinte artigo na Medida Provisória n° 1.000, de 2020:
“Art. xx. Fica instituído o Programa de Atendimento Emergencial à
Agricultura Familiar (PAE-AF), a ser operado enquanto perdurarem os
impactos socioeconômicos adversos decorrentes do estado de calamidade
pública referido no capt desta Medida Provisória com as seguintes finalidades:
I - apoiar a geração de renda de agricultores familiares e suas organizações que
não tenham realizado operações perante a Companhia Nacional de
Abastecimento (Conab), nos últimos 2 (dois) anos, no âmbito do Programa de
Aquisição de Alimentos (PAA), de que trata a Lei nº 10.696, de 2 de julho de
2003;
II - promover o abastecimento emergencial de pessoas em situação de
insegurança alimentar e nutricional, por meio de produtos adquiridos da
agricultura familiar.
§ 1º. Os beneficiários do PAE-AF deverão ser inseridos em cadastro
simplificado, a ser disponibilizado no sítio eletrônico da Conab.
§ 2º. A Anater, em parceria com as entidades de assistência técnica e extensão
rural, identificará e cadastrará, no sítio eletrônico da Conab, os agricultores
familiares beneficiários do PAE-AF, validadas as informações cadastrais
requeridas para a concessão do benefício.
§ 3º. O PAE-AF será operacionalizado pela Conab de forma simplificada,
mediante a compra de alimentos produzidos pela agricultura familiar e a
doação simultânea a pessoas em situação de insegurança alimentar e
nutricional ou a entidades recebedoras previamente definidas pelo órgão
federal competente.
§ 4º. A Conab disponibilizará eletronicamente modelo simplificado de
proposta de participação no PAE-AF, a qual conterá a relação dos agricultores
familiares, a lista de produtos a serem fornecidos, o período de entrega e as
demais informações requeridas.
§ 5º. O poder público municipal, estadual ou distrital poderá designar agentes
públicos para atestar a entrega dos produtos nas entidades recebedoras.
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§ 6º. As aquisições anuais do PAE-AF serão limitadas a R$ 4.000,00 (quatro
mil reais) por unidade familiar ou a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) anuais por
unidade familiar no caso de o beneficiário ser mulher agricultora, observado o
princípio da transparência.
§ 7º. Para a definição dos preços de referência a serem utilizados na aquisição
dos produtos, a Conab poderá utilizar a metodologia do PAA ou a do Programa
Nacional de Alimentação Escolar (Pnae).
§ 8º. A Anater remunerará, com recursos a serem repassados pelo poder
público, as entidades de assistência técnica e extensão rural, no valor de R$
100,00 (cem reais) por cada agricultor familiar beneficiado pelo PAE-AF.
§ 9º. A execução do PAE-AF contará com recursos orçamentários destinados
ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do coronavírus responsável pela Covid-19.”

JUSTIFICAÇÃO
Desde o início da pandemia de Covid-19 a agricultura familiar sofreu dois grandes
reveses. O primeiro deles, ao não ser explicitamente incluída no auxílio emergencial
previsto na Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020. A segunda, quando o Presidente da
República vetou 14 dispositivos da Lei 14.048, de 24 de agosto de 2020 (Lei Assis
Carvalho).
Entre os dispositivos vetados está o Programa de Atendimento Emergencial à
Agricultura Familiar (PAE-AF), instrumento importantíssimo para garantir condições de
sobrevivência a milhares de famílias agricultoras, produtoras de 70% do alimento que a
população consome no país.
É por acreditar que a agricultura familiar brasileira tem e terá papel fundamental
para ajudar o país a sair da crise que apresentamos a presente emenda.
Por essas razões, solicito o apoio dos eminentes pares para a aprovação da presente
proposta.
Sala da sessão.
SENADOR JAQUES WAGNER
PT – BA
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EMENDA N º
(À MPV 1000 de 02 de setembro de 2020)
Institui o auxílio emergencial residual
para enfrentamento da emergência de
saúde
pública
de
importância
internacional decorrente do coronavírus
(covid-19) responsável pelo surto de
2019 a que se refere a Lei 13.979, de 06
de fevereiro de 2020.
EMENDA ADITIVA Nº 2020
Inclua-se, onde couber o seguinte artigo na Medida Provisória n° 1.000, de 2020:
“Art. XX. Fica a União autorizada a transferir recursos financeiros não
reembolsáveis no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), divididos em 5 (cinco)
parcelas de R$ 600,00 (seiscentos reais), aos agricultores familiares que não
tenham recebido o auxílio emergencial de que trata o art. 2º da Lei nº 13.982,
de 2 de abril de 2020, com o objetivo de assegurar condições de subsistência e
de fomentar atividades produtivas rurais.
§ 1º São beneficiários das parcelas a que se refere o caput os agricultores
familiares ou empreendedores familiares rurais e demais beneficiários
previstos na Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006.
§ 2º As parcelas deverão ser pagas de acordo com o cronograma de pagamento
do auxílio emergencial de que trata o art. 2º da Lei nº 13.982, de 2 de abril de
2020, com possibilidade de antecipação das parcelas já pagas ao amparo da
referida Lei.
§ 2º A mulher agricultora familiar provedora de família monoparental receberá
2 (duas) cotas dos recursos financeiros de que trata o caput deste artigo.
§ 3º Para o recebimento dos recursos financeiros de que trata o caput deste
artigo, o agricultor familiar deverá cumprir os seguintes requisitos
cumulativamente:
I - cadastrar-se na entidade de assistência técnica e extensão rural credenciada
na Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (Anater);
II - ser maior de 18 (dezoito) anos de idade;
III – não ter emprego formal ativo;
IV - não ser titular de benefício previdenciário ou assistencial ou beneficiário
do seguro-desemprego ou de programa de transferência de renda federal,
ressalvado o Programa Bolsa Família e o seguro-desemprego recebido durante
o período de defeso, de que trata a Lei nº 10.779, de 25 de novembro de 2003;
V - ter renda familiar mensal per capita de até ½ (meio) salário-mínimo ou
renda familiar mensal total de até 3 (três) salários-mínimos; e
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VI - não ter recebido no ano de 2018 rendimentos tributáveis acima de R$
28.559,70 (vinte e oito mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta
centavos).
§ 4º As condições de renda familiar mensal per capita e total de que trata o §
3º deste artigo serão verificadas por meio da utilização da base de dados do
Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), para os agricultores
familiares inscritos, e, para os não inscritos, por meio de autodeclaração a ser
coletada em plataforma a ser disponibilizada por entidade de assistência
técnica e extensão rural credenciada na Anater.
§ 5º Para efeitos deste artigo, são considerados empregados formais aqueles
com contrato de trabalho formalizado nos termos da Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943,
e todos os agentes públicos, independentemente da relação jurídica, inclusive
os ocupantes de cargo ou função temporários ou de cargo em comissão de livre
nomeação e exoneração e os titulares de mandato eletivo.
§ 6º A renda familiar é a soma dos rendimentos brutos auferidos por todos os
membros da unidade nuclear composta de um ou mais indivíduos,
eventualmente ampliada por outros indivíduos que contribuam para o
rendimento ou que tenham suas despesas atendidas por aquela unidade
familiar, todos moradores em um mesmo domicílio.
§ 7º Para efeitos deste artigo, não serão incluídos no cálculo da renda familiar
mensal os rendimentos percebidos de programas de transferência de renda
federal previstos na Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, e em seu
regulamento, e os recursos de que trata o art. 27 da Lei nº 12.512, de 14 de
outubro de 2011.
§ 8º A renda familiar per capita é a razão entre a renda familiar mensal e o total
de indivíduos na família.
§ 9º Instituições financeiras públicas federais operacionalizarão e pagarão os
recursos financeiros de que trata este artigo e ficam autorizadas a realizar o seu
pagamento por meio de conta do tipo poupança social digital, de abertura
automática em nome dos beneficiários, a qual possuirá as seguintes
características:
I - dispensa da apresentação de documentos;
II - isenção de cobrança de tarifas de manutenção, observada a regulamentação
específica estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional;
III - ao menos 1 (uma) transferência eletrônica de valores ao mês, sem custos,
para conta bancária mantida em qualquer instituição financeira habilitada a
operar pelo Banco Central do Brasil;
IV - não passível de emissão de cartão físico, cheques ou ordens de pagamento
para sua movimentação.
§ 10. Fica vedado às instituições financeiras efetuar descontos ou
compensações que impliquem a redução do valor dos recursos financeiros
pagos, a pretexto de recompor saldos negativos ou de saldar dívidas
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preexistentes do beneficiário, considerado válido o mesmo critério para
qualquer tipo de conta bancária em que houver opção de transferência pelo
beneficiário.
§ 11. Os órgãos federais disponibilizarão as informações necessárias à
verificação dos requisitos relacionados à operacionalização do disposto neste
artigo, constantes das bases de dados de que sejam detentores.
§ 12. As instituições financeiras responsáveis pelos pagamentos previstos neste
artigo possibilitarão aos beneficiários que não tenham acesso à tecnologia
digital e à internet, ou que não saibam utilizá-las, o saque do seu auxílio
mediante a apresentação do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e da carteira de
identidade.
§ 13. A Anater executará o disposto neste artigo mediante termo de adesão.
§ 14. A unidade da agricultura familiar que acessar irregularmente o auxílio de
que trata este artigo, inclusive por meio de fraude ou de informação falsa ou
adulterada, restituirá os valores recebidos, sem prejuízo de outras ações civis e
criminais aplicáveis aos responsáveis.
§ 15. O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.”

JUSTIFICAÇÃO
Desde o início da pandemia de Covid-19 a agricultura familiar sofreu dois grandes
reveses. O primeiro deles, ao não ser explicitamente incluída no auxílio emergencial
previsto na Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020. A segunda, quando o Presidente da
República vetou 14 dispositivos da Lei 14.048, de 24 de agosto de 2020 (Lei Assis
Carvalho).
Entre os dispositivos vetados, estava a previsão de um auxílio de R$ 3 mil (em
cinco parcelas) aos agricultores familiares, sendo que a cota dobraria para mulheres
agricultoras chefes de família. Consideramos que referido auxílio é o mínimo que o
Estado brasileiro deveria fazer para garantir condições mínimas de sobrevivência a
milhares de famílias agricultoras, produtoras de 70% do alimento que a população
consome no país.
É por acreditar que a agricultura familiar brasileira tem e terá papel fundamental
para ajudar o país a sair da crise que apresentamos a presente emenda.
Por essas razões, solicito o apoio dos eminentes pares para a aprovação da presente
proposta.
Sala da sessão.
SENADOR JAQUES WAGNER
PT – BA
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EMENDA N º
(À MPV 1000 de 02 de setembro de 2020)
Institui o auxílio emergencial residual
para enfrentamento da emergência de
saúde
pública
de
importância
internacional decorrente do coronavírus
(covid-19) responsável pelo surto de
2019 a que se refere a Lei 13.979, de 06
de fevereiro de 2020.
EMENDA ADITIVA Nº 2020
Inclua-se, onde couber o seguinte artigo na Medida Provisória n° 1.000, de 2020:
“Art. xx. Fica o Conselho Monetário Nacional autorizado a criar linhas de
crédito rural no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da
Agricultura Familiar (Pronaf).
§ 1º. A linha de crédito de que trata o caput deste artigo observará os seguintes
critérios:
I – beneficiário: agricultor familiar com renda familiar total mensal de até 3
(três) salários-mínimos e que tenha efetuado cadastro simplificado na entidade
de assistência técnica e extensão rural para comprovar o atendimento aos
requisitos da Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006;
II – taxa efetiva de juros: 1% a.a. (um por cento ao ano);
III – prazo de vencimento: não inferior a 10 (dez) anos, incluídos até 5 (cinco)
anos de carência;
IV – prazo de contratação: até 30 de dezembro de 2021;
V – limite de financiamento: R$ 10.000,00 (dez mil reais) por beneficiário;
VI – fonte de recursos: recursos controlados e não controlados do crédito rural;
VII – risco das operações: assumido pelos fundos constitucionais de
financiamento, nas operações contratadas com recursos desses fundos, e pela
União, nos financiamentos objetos de subvenção econômica na forma de
equalização de taxas, de que trata a Lei nº 8.427, de 27 de maio de 1992.
§ 2º. Até 20% (vinte por cento) do crédito de que trata este artigo poderão ser
destinados à manutenção familiar.
§ 3º. Os financiamentos de que trata este artigo serão objeto de projeto
simplificado de crédito elaborado por entidade de assistência técnica e
extensão rural credenciada e sob a coordenação da Anater.
§ 4º. Inclui-se nos itens financiáveis das linhas de crédito de que trata este
artigo o valor de R$ 300,00 (trezentos reais) a ser creditado à entidade de

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 03EE4C8300388023.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.089483/2020-15-1 (ANEXO: 001)

944

Quinta-feira

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

10 Setembro 2020

Gabinete do Senador Jaques Wagner
assistência técnica e extensão rural por projeto de crédito simplificado
elaborado.
§ 5º. As linhas de crédito de que trata este artigo conterão bônus de adimplência
fixo de R$ 300,00 (trezentos reais) a ser concedido no início do cronograma
de pagamento.
§ 6º. Quando destinados à mulher agricultora familiar, os financiamentos de
que trata este artigo serão concedidos com taxa de juros efetiva de 0,5% a.a.
(cinco décimos por cento ao ano) e com bônus adicional de adimplência de
20% (vinte por cento) incidente sobre os valores pagos até a data do
vencimento.
§ 7º. Os custos decorrentes dos financiamentos de que trata este artigo serão
assumidos pelos fundos constitucionais de financiamento, nas operações
contratadas com recursos desses fundos, e pela União, nas operações
contratadas com as demais fontes de recursos, mediante compensação dos
recursos destinados à subvenção econômica sob a forma de equalização de
taxas de juros previstas para os anos agrícolas de 2020 e 2021.”

JUSTIFICAÇÃO
Desde o início da pandemia de Covid-19 a agricultura familiar sofreu dois grandes
reveses. O primeiro deles, ao não ser explicitamente incluída no auxílio emergencial
previsto na Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020. A segunda, quando o Presidente da
República vetou 14 dispositivos da Lei 14.048, de 24 de agosto de 2020 (Lei Assis
Carvalho).
Entre os dispositivos vetados, estava a concessão automática do Benefício
Garantia-Safra de que trata o art. 8º da Lei nº 10.420, de 10 de abril de 2002, aos
agricultores e agricultoras familiares aptos a receber o benefício durante o estado de
calamidade pública. Tal benefício é o mínimo que o Estado brasileiro deveria fazer para
garantir condições mínimas de sobrevivência a milhares de famílias agricultoras,
produtoras de 70% do alimento que a população consome no país.
É por acreditar que a agricultura familiar brasileira tem e terá papel fundamental
para ajudar o país a sair da crise que apresentamos a presente emenda.
Por essas razões, solicito o apoio dos eminentes pares para a aprovação da presente
proposta.
Sala da sessão.
SENADOR JAQUES WAGNER
PT – BA
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EMENDA N º
(À MPV 1000 de 02 de setembro de 2020)
Institui o auxílio emergencial residual
para enfrentamento da emergência de
saúde
pública
de
importância
internacional decorrente do coronavírus
(covid-19) responsável pelo surto de
2019 a que se refere a Lei 13.979, de 06
de fevereiro de 2020.
EMENDA ADITIVA Nº 2020
Inclua-se, onde couber o seguinte artigo na Medida Provisória n° 1.000, de 2020:
“Art. xx. Fica instituído o Fomento Emergencial de Inclusão Produtiva Rural,
destinado a apoiar a atividade produtiva de agricultores familiares durante o
estado de calamidade pública referido no caput desta Medida Provisória.
§ 1º. São beneficiários do fomento de que trata o caput deste artigo os
agricultores familiares que se encontram em situação de pobreza e de extrema
pobreza, excluídos os benefícios previdenciários rurais.
§ 2º. O governo federal transferirá recursos financeiros não reembolsáveis aos
agricultores familiares que aderirem ao fomento de que trata o o caput deste
artigo e que se comprometerem a implantar todas as etapas previstas em
projeto simplificado de estruturação da unidade produtiva familiar a ser
elaborado por serviço de assistência técnica e extensão rural.
I- O projeto de que trata o § 2º deste artigo poderá contemplar a implementação
de cisternas ou de outras tecnologias sociais de acesso à água para consumo
humano e produção de alimentos de que trata o art. 15 da Lei nº 12.873, de 24
de outubro de 2013.
II- A implantação do referido projeto será acompanhada pelo serviço de
assistência técnica e extensão rural.
III - A Anater remunerará, com recursos a serem repassados pela União, as
entidades de assistência técnica e extensão rural, no valor de R$ 100,00 (cem
reais), pelos serviços previstos neste artigo.
§ 3º. Fica a União autorizada a transferir diretamente ao beneficiário do
fomento de que trata o caput deste artigo recursos financeiros no valor de R$
2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) por unidade familiar, na forma do
regulamento.
I- A transferência de que trata o § 3º ocorrerá em parcela única.
II - Quando destinado à mulher agricultora familiar, a transferência de que trata
o § 3º deste artigo será de R$ 3.000,00 (três mil reais) por unidade familiar.
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III - Para os projetos de que trata o § 2º deste artigo, a transferência de recursos
financeiros poderá ser de até R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) por
unidade familiar.
§ 4º. Sem prejuízo de sanção penal, o beneficiário que dolosamente descumprir
as regras do fomento de que trata o caput deste artigo, em benefício próprio ou
de terceiros, será obrigado a efetuar o ressarcimento da importância recebida,
na forma do regulamento.”

JUSTIFICAÇÃO
Desde o início da pandemia de Covid-19 a agricultura familiar sofreu dois grandes
reveses. O primeiro deles, ao não ser explicitamente incluída no auxílio emergencial
previsto na Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020. A segunda, quando o Presidente da
República vetou 14 dispositivos da Lei 14.048, de 24 de agosto de 2020 (Lei Assis
Carvalho).
Entre os dispositivos vetados, estava a concessão automática do Benefício
Garantia-Safra de que trata o art. 8º da Lei nº 10.420, de 10 de abril de 2002, aos
agricultores e agricultoras familiares aptos a receber o benefício durante o estado de
calamidade pública. Tal benefício é o mínimo que o Estado brasileiro deveria fazer para
garantir condições mínimas de sobrevivência a milhares de famílias agricultoras,
produtoras de 70% do alimento que a população consome no país.
É por acreditar que a agricultura familiar brasileira tem e terá papel fundamental
para ajudar o país a sair da crise que apresentamos a presente emenda.
Por essas razões, solicito o apoio dos eminentes pares para a aprovação da presente
proposta.
Sala da sessão.
SENADOR JAQUES WAGNER
PT – BA
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MPV 1000
00184

Gabinete do Senador Jaques Wagner

EMENDA N º
(À MPV 1000 de 02 de setembro de 2020)
Institui o auxílio emergencial residual
para enfrentamento da emergência de
saúde
pública
de
importância
internacional decorrente do coronavírus
(covid-19) responsável pelo surto de
2019 a que se refere a Lei 13.979, de 06
de fevereiro de 2020.
EMENDA ADITIVA Nº 2020
Inclua-se, onde couber o seguinte artigo na Medida Provisória n° 1.000, de 2020:
“Art. xx O Benefício Garantia-Safra de que trata o art. 8º da Lei nº 10.420, de
10 de abril de 2002, será concedido automaticamente a todos os agricultores
familiares aptos a receber o benefício durante o estado de calamidade pública
referido no caput desta Medida Provisória, condicionado à apresentação de
laudo técnico de vistoria municipal comprobatório da perda de safra.”

JUSTIFICAÇÃO
Desde o início da pandemia de Covid-19 a agricultura familiar sofreu dois grandes
reveses. O primeiro deles, ao não ser explicitamente incluída no auxílio emergencial
previsto na Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020. A segunda, quando o Presidente da
República vetou 14 dispositivos da Lei 14.048, de 24 de agosto de 2020 (Lei Assis
Carvalho).
Entre os dispositivos vetados, estava a concessão automática do Benefício
Garantia-Safra de que trata o art. 8º da Lei nº 10.420, de 10 de abril de 2002, aos
agricultores e agricultoras familiares aptos a receber o benefício durante o estado de
calamidade pública. Tal benefício é o mínimo que o Estado brasileiro deveria fazer para
garantir condições mínimas de sobrevivência a milhares de famílias agricultoras,
produtoras de 70% do alimento que a população consome no país.
É por acreditar que a agricultura familiar brasileira tem e terá papel fundamental
para ajudar o país a sair da crise que apresentamos a presente emenda.
Por essas razões, solicito o apoio dos eminentes pares para a aprovação da presente
proposta.
Sala da sessão.
SENADOR JAQUES WAGNER
PT – BA
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MPV 1000
00185

Gabinete do Senador Alessandro Vieira

EMENDA Nº

- CMMPV

(à MPV nº 1.000, de 2020)

Suprima-se o inciso VIII do § 3º do art. 1º da Medida Provisória
nº 1.000, de 2 de setembro de 2020.

JUSTIFICAÇÃO
A crise decorrente da pandemia da COVID-19 não tem apenas
implicações sanitárias. Ela atingiu a estrutura econômica como um todo e
com isso expôs, ainda mais, a população socioeconomicamente mais
vulnerável.
Como forma de amparar essa população, o Congresso Nacional
articulou a criação do auxílio emergencial, que se tornou a mais importante
medida econômica do governo federal em meio à crise e que literalmente
salvou vidas, ao garantir uma robusta proteção à renda de trabalhadores que,
sem ele, ficariam circulando pelas cidades no auge da pandemia para buscar
uma forma de prover à sua família.
Além disso, o auxílio salvou dezenas de milhões da pobreza, o
que inevitavelmente colocaria famílias inteiras, inclusive crianças, em
insegurança alimentar enquanto as escolas estavam fechadas.
Para manter a eficácia da política pública faz-se necessário
prorrogar o prazo inicialmente previsto para o auxílio, como bem faz a
Medida Provisória nº 1000/2020, mas também observar atentamente os seus
critérios e regras para se evitar distorções, que podem prejudicar pessoas que
deveriam receber o auxílio.
Nesse sentido, não nos parece adequada a vedação trazida pela
MPV de que cônjuge, companheiro, filho/ou enteado que tenha sido
incluído, no ano de 2019, como dependente de declarante do Imposto sobre
a Renda da Pessoa Física enquadrado nas hipóteses previstas na medida,
receba o auxílio. Isso porque, cônjuges/companheiros que se separaram ou
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filhos e enteados que saíram da casa dos pais em 2019 ou 2020 ficariam sem
acesso ao benefício. Além de poder culminar em uma grande judicialização,
esse parâmetro pode prejudicar pessoas que necessitam do auxílio e cujo
recebimento seria devido. Destacamos aqui um possível desamparo à
mulheres que tenham se separado recentemente e, como sabemos, em função
do machismo estrutural que permeia a nossa sociedade, o público feminino
tem maiores dificuldades de se inserir de forma qualificada no mercado de
trabalho.
Para que essa distorção seja evitada, propomos a presente
emenda supressiva e pedimos o apoio de nossos nobres pares para a sua
aprovação.

Sala da Comissão,

Senador ALESSANDRO VIEIRA

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 03EE4C8300388023.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.089483/2020-15-1 (ANEXO: 001)

950

Quinta-feira

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

10 Setembro 2020

MPV 1000
00186

Gabinete do Senador Alessandro Vieira

EMENDA Nº

- CMMPV

(à MPV nº 1.000, de 2020)

Dê-se a seguinte redação ao caput do art. 1º da Medida
Provisória nº 1.000, de 2 de setembro de 2020.
“Art. 1º Fica instituído, até 31 de dezembro de 2020, o auxílio
emergencial residual a ser pago em quatro parcelas mensais, com
valor decrescentes, respectivamente, de R$ 600,00 (seiscentos reais),
R$ 500,00 (quinhentos reais), R$ 400,00 (quatrocentos reais) e R$
300,00 (trezentos reais) ao trabalhador beneficiário do auxílio
emergencial de que trata o art. 2º da Lei nº 13.982, de 2 de abril de
2020, a contar da data de publicação desta Medida Provisória.
........................................................................................” (NR)

JUSTIFICAÇÃO
A crise decorrente da pandemia da COVID-19 não tem apenas
implicações sanitárias. Ela atingiu a estrutura econômica como um todo e
com isso expôs, ainda mais, a população socioeconomicamente mais
vulnerável.
Como forma de amparar essa população, o Congresso Nacional
articulou a criação do auxílio emergencial, que se tornou a mais importante
medida econômica do governo federal em meio à crise e que literalmente
salvou vidas, ao garantir uma robusta proteção à renda de trabalhadores que,
sem ele, ficariam circulando pelas cidades no auge da pandemia para buscar
uma forma de prover à sua família.
Além disso, o auxílio salvou dezenas de milhões da pobreza, o
que inevitavelmente colocaria famílias inteiras, inclusive crianças, em
insegurança alimentar enquanto as escolas estavam fechadas.
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Muitos estudos evidenciam a importância que o auxílio teve
para milhões de brasileiros. É o que constatou uma pesquisa do Centro de
Estudos em Microfinanças e Inclusão Financeira da FGV-EAESP1 , que com
base na análise de microdados da Pnad-Covid do IBGE, concluiu que, sem
o auxílio, a renda média dos brasileiros empregados cairia 18% e a maior
queda nos rendimentos se daria justamente entre os brasileiros que trabalham
informalmente.
O estudo ainda revela que o auxílio mais que compensou as
perdas na renda dos beneficiários, já que o rendimento médio dos
trabalhadores que tiveram acesso ao benefício aumentou em relação ao nível
pré-pandemia, em especial entre aqueles beneficiários que não tem
escolaridade.
No entanto, o próprio estudo adverte que: “isso não significa
que o auxílio emergencial seja excessivo, mas sim que o nível de pobreza e
desigualdade do Brasil é muito alto. Além disso, É muito importante ressaltar
que o desenrolar da crise está envolto em elevado grau de incerteza, sendo
possível que o desemprego e a perda de renda se aprofundem nos próximos
meses, o que intensificaria as perdas de renda e, ceteris paribus, diminuiria
os acréscimos de renda aqui descritos”.
Outro estudo 2, revelou que justamente em meio à pandemia a
pobreza está no menor nível já registrado no Brasil. Essa queda é associada
ao auxílio emergencial e seu alcance. A distribuição do benefício evidenciou
o tamanho da parcela social que vive hoje na informalidade e que apesar de
estar suscetível à pobreza, não era amparada por políticas de distribuição de
renda antes vigentes, como o Programa Bolsa Família. O que nos faz concluir
que a atual agenda social precisa ser revista, para abranger milhões de
brasileiros cuja vulnerabilidade à pobreza foi evidenciada pela pandemia.
Além disso, como é de conhecimento geral, infelizmente, a
pandemia não arrefeceu em nosso País. A economia ainda não dá sinais de
forte recuperação. Portanto, é necessário manter o pagamento do auxílio,
sempre tendo em mente que ele tem um forte multiplicador sobre o PIB. Os
beneficiários despendem o valor em alimentos, remédios, material escolar –
ajudando a manter de pé os comércios essenciais. Parte destes valores ainda
volta inevitavelmente aos cofres dos governos, já que como sabemos, o
nosso sistema de tributação é regressivo e repleto de distorções, de modo que
o consumo é pesadamente tributado.
Nesse sentido faz-se necessário prorrogar o prazo inicialmente
previsto para o auxílio, como bem faz a Medida Provisória nº 1000/2020. No
1 Disponível em: https://eaesp.fgv.br/sites/eaesp.fgv.br/files/u624/auxilioemergv10.pdf. Acesso em: 08/09/2020
2
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entanto, não podemos cogitar subitamente retirar a renda de milhões de
pessoas que muito acertadamente garantimos neste Parlamento. É necessário
criarmos um mecanismo que permita uma regressão lenta e controlada do
auxílio emergencial.
Como bem colocou a economista Monica de Bolle “Não existe
neste momento de crise humanitária responsabilidade fiscal sem
responsabilidade social”.
Por isso, proponho que em vez de uma redução drástica, a
redução para R$ 300 proposta pelo governo seja feita ao longo de 4 meses.
Não podemos correr o risco de gerar uma segunda onda de contágios no País,
tampouco de retroceder no combate à pobreza e à desigualdade, já que um
corte abrupto poderia provocar um “repique” na pobreza extrema.
Ciente de que a sociedade brasileira confia no Congresso para
alterar esta MPV, peço o apoio dos pares para a sua aprovação.

Sala da Comissão,

Senador ALESSANDRO VIEIRA
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MPV 1000
00187

Gabinete do Senador Alessandro Vieira

EMENDA Nº

- CMMPV

(à MPV nº 1.000, de 2020)

Dê-se a seguinte redação ao caput do art. 1º da Medida
Provisória nº 1.000, de 2 de setembro de 2020.
“Art. 1º. Fica instituído, até 31 de dezembro de 2020, o auxílio
emergencial residual a ser pago em até quatro parcelas mensais no
valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) ao trabalhador beneficiário do
auxílio emergencial de que trata o art. 2º da Lei nº 13.982, de 2 de
abril de 2020, a contar da data de publicação desta Medida
Provisória.
........................................................................................” (NR)

JUSTIFICAÇÃO
A crise decorrente da pandemia da COVID-19 não tem apenas
implicações sanitárias. Ela atingiu a estrutura econômica como um todo e
com isso expôs, ainda mais, a população socioeconomicamente mais
vulnerável.
Como forma de amparar essa população, o Congresso Nacional
articulou a criação do auxílio emergencial, que se tornou a mais importante
medida econômica do governo federal em meio à crise e que literalmente
salvou vidas, ao garantir uma robusta proteção à renda de trabalhadores que,
sem ele, ficariam circulando pelas cidades no auge da pandemia para buscar
uma forma de prover à sua família.
Além disso, o auxílio salvou dezenas de milhões da pobreza, o
que inevitavelmente colocaria famílias inteiras, inclusive crianças, em
insegurança alimentar enquanto as escolas estavam fechadas.
Muitos estudos evidenciam a importância que o auxílio teve
para milhões de brasileiros. É o que constatou uma pesquisa do Centro de
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Estudos em Microfinanças e Inclusão Financeira da FGV-EAESP1 , que com
base na análise de microdados da Pnad-Covid do IBGE, concluiu que, sem
o auxílio, a renda média dos brasileiros empregados cairia 18% e a maior
queda nos rendimentos se daria justamente entre os brasileiros que trabalham
informalmente.
O estudo ainda revela que o auxílio mais que compensou as
perdas na renda dos beneficiários, já que o rendimento médio dos
trabalhadores que tiveram acesso ao benefício aumentou em relação ao nível
pré-pandemia, em especial entre aqueles beneficiários que não tem
escolaridade.
No entanto, o próprio estudo adverte que: “isso não significa
que o auxílio emergencial seja excessivo, mas sim que o nível de pobreza e
desigualdade do Brasil é muito alto. Além disso, É muito importante ressaltar
que o desenrolar da crise está envolto em elevado grau de incerteza, sendo
possível que o desemprego e a perda de renda se aprofundem nos próximos
meses, o que intensificaria as perdas de renda e, ceteris paribus, diminuiria
os acréscimos de renda aqui descritos”.
Outro estudo 2, revelou que justamente em meio à pandemia a
pobreza está no menor nível já registrado no Brasil. Essa queda é associada
ao auxílio emergencial e seu alcance. A distribuição do benefício evidenciou
o tamanho da parcela social que vive hoje na informalidade e que apesar de
estar suscetível à pobreza, não era amparada por políticas de distribuição de
renda antes vigentes, como o Programa Bolsa Família. O que nos faz concluir
que a atual agenda social precisa ser revista, para abranger milhões de
brasileiros cuja vulnerabilidade à pobreza foi evidenciada pela pandemia.
Além disso, como é de conhecimento geral, infelizmente, a
pandemia não arrefeceu em nosso País. A economia ainda não dá sinais de
forte recuperação. Portanto, é necessário manter o pagamento do auxílio,
sempre tendo em mente que ele tem um forte multiplicador sobre o PIB. Os
beneficiários despendem o valor em alimentos, remédios, material escolar –
ajudando a manter de pé os comércios essenciais. Parte destes valores ainda
volta inevitavelmente aos cofres dos governos, já que como sabemos, o
nosso sistema de tributação é regressivo e repleto de distorções, de modo que
o consumo é pesadamente tributado.
Nesse sentido faz-se necessário prorrogar o prazo inicialmente
previsto para o auxílio, como bem faz a Medida Provisória nº 1000/2020. No
entanto, não podemos cogitar subitamente retirar a renda de milhões de
pessoas que muito acertadamente garantimos neste Parlamento.
1 Disponível em: https://eaesp.fgv.br/sites/eaesp.fgv.br/files/u624/auxilioemergv10.pdf. Acesso em: 08/09/2020
2
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Por isso, apresento emenda que visa garantir até dezembro de
2020 o pagamento do auxílio emergencial de R$ 600,00 (seiscentos reais) às
pessoas beneficiadas pela medida.
Ciente de que o Congresso Nacional se posicionará ao lado da
população vulnerável e atentos ao real cenário de crise que vivemos, peço o
apoio dos pares para aprovação da presente emenda.

Sala da Comissão,

Senador ALESSANDRO VIEIRA
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MPV 1000
00188

MEDIDA PROVISÓRIA 1000/2020

Institui
o
auxílio
emergencial
residual
para
enfrentamento
da
emergência
de
saúde
pública
de
importância internacional decorrente do
coronavírus (covid19) responsável pelo
surto de 2019, a que se refere a Lei n°
13.979, de 6 de fevereiro de 2020.

EMENDA À MP 1000/20

Dê-se nova redação ao § 1º do Artigo 2º da MP 1000/20 :
Artigo 2º ................................................................................................
§ 1º A mulher provedora de família monoparental receberá 4 cotas do auxílio
emergencial residual.

JUSTIFICAÇÃO
A presente emenda pretende mitigar o efeito nocivo que a redução do valor do
auxilio emergencial, antes de R$600,00 (seiscentos reais)

terá sobre as

famílias chefiadas por mulheres, já massacradas pelas várias jornadas de
trabalho, o cuidado dos filhos e a responsabilidade da manutenção da família.
O governo não se sensibiliza para a gravidade da crise, o desemprego e a
paralisação da atividade econômica.
Ao negar o auxilio na sua completude, o governo deixará sem socorro famílias
de baixa renda que dependem do benefício para alimentação, aluguel,
medicamentos, transporte etc.
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Reduzir o valor a R$ 300,00 (trezentos reais) em apenas duas parcelas reduz,
diferentemente

dos

demais

segmentos,

é

sinal de

crueldade

e

de

descompromisso com a primeira infância.

Sala das Sessões, em

setembro de

2020.

Deputada ALICE PORTUGAL
PCdoB-BA
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MPV 1000
00189

MEDIDA PROVISÓRIA 1000/2020

Institui
o
auxílio
emergencial
residual
para
enfrentamento
da
emergência
de
saúde
pública
de
importância internacional decorrente do
coronavírus (covid19) responsável pelo
surto de 2019, a que se refere a Lei n°
13.979, de 6 de fevereiro de 2020.
EMENDA À MP 1000/20

Inclua-se o § 5° no Artigo. 2° da MP 1.000 de 2 de setembro de 2020:
Art. 2°................................................................................................................
§ 5°

Terá direito ao auxílio residual o jovem regularmente matriculado em

instituição superior de ensino que não possua trabalho formal, cujos pais
tenham

recebido

rendimentos

isentos,

não

tributáveis

ou

tributados

exclusivamente na fonte, cuja soma tenha sido inferior a R$ 40.000,00
(quarenta mil reais).

JUSTIFICAÇÃO
A presente emenda visa socorrer o jovem estudante universitário que
vive em famílias de baixa renda.
Com o agravamento do desemprego e as dificuldades decorrentes da
emergência de caráter internacional, os estudos acabam perdendo a prioridade
na despesa familiar.
O Brasil ainda padece da falta de programas de apoio à juventude, seja
ela trabalhadora, seja ela exclusivamente formada por estudantes. A presente
emenda busca corrigir tal omissão.
Sala das Sessões, em

setembro de

2020.

Deputada ALICE PORTUGAL
PCdoB-BA
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MPV 1000
00190

COMISSÃO MISTA DESTINADA A APRECIAR A MEDIDA PROVISÓRIA
Nº 1000 DE 2020.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1000 DE 2020

Institui o auxílio emergencial residual para
enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional
decorrente do coronavírus (covid-19)
responsável pelo surto de 2019, a que se
refere a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro
de 2020.

EMENDA N.º

Dê-se a seguinte redação ao inciso VI, do § 3º do art. 1° da MP 996/2020:
Art. 1º, § 3º, VI - tinha, em 31 de dezembro de 2019, a posse ou
a propriedade de bens ou direitos, incluída a terra nua, de valor
total superior a R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)

JUSTIFICAÇÃO

Segundo dados do Censo Agropecuário – 2017, do IBGE, 77% dos
estabelecimentos agropecuários no país são classificados como da agricultura
familiar, cuja definição se encontra no Decreto nº 9.064, de 31 de maio de
2017. Esses estabelecimentos correspondem a apenas 23% da área de todos
os estabelecimentos agropecuários do Brasil e contribuem por manter cerca de
10,1 milhões de pessoas ocupadas no setor agropecuário.
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A pequena propriedade rural tem a característica de possuir de 1 a 4
módulos rurais, porém essa medida torna-se variável no país por que cada
município adota seus critérios para essa classificação. Segundo a Embrapa, o
valor do módulo fiscal no Brasil varia de 5 a 110 hectares. Por este motivo,
entendemos que o agricultor familiar poderá ter uma propriedade de 5 a até
440 hectares, dependendo de sua localização.
Segundo Dados do Censo Agropecuário – 2017, o Número total de
estabelecimentos agropecuários com produção no país foi de 4.751.193. Desse
total, cerca de 64,8% possuíam área até 20 hectares. Se elevarmos essa
categoria para até 50 hectares, o número total de estabelecimentos
agropecuários com produção subirá para 81,6%.
Segundo dados da CNA, com base nas declarações do ITR 2019, os
valores médios da terra nua (VTN) para propriedades com 50 hectares nas
regiões sudeste e sul (cujo valor do hectare é bem maior do que a média)
seriam, respectivamente, de R$ 648.253,18 e R$ 555.576,16. Valores estes
que inviabilizariam o auxílio em questão. Dessa forma, acreditamos que o
aumento no valor de bens, incluída a terra nua, seja alterado para R$
400.000,00, o que corresponderia a propriedades de terra com até 30 hectares
situadas em todas as cinco regiões do país. Tal valor englobaria um
contingente pouco maior do que o previsto no texto em questão, porém traria
impactos positivos nas duas regiões mais populosas do país: o sudeste e o sul.
A proposta em questão procurou estabelecer um parâmetro de 30 hectares,
cujos valores médios da terra nua (VTN) nas regiões sudeste e sul são,
respectivamente, R$ 388.951,96 e R$ 333.345,70, os mais altos do país, e
fortemente atingidas pela pandemia do Covid-19.

Sala da Comissão, em

de

de 2020.

Deputado José Mário Schreiner
Democratas/GO
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Gabinete do Senador Alessandro Vieira

EMENDA Nº

- CMMPV

(à MPV nº 1.000, de 2020)

Suprima-se o inciso V do § 3º do art. 1º da Medida Provisória
nº 1.000, de 2 de setembro de 2020.

JUSTIFICAÇÃO
A crise decorrente da pandemia da COVID-19 não tem apenas
implicações sanitárias. Ela atingiu a estrutura econômica como um todo e
com isso expôs, ainda mais, a população socioeconomicamente mais
vulnerável.
Como forma de amparar essa população, o Congresso Nacional
articulou a criação do auxílio emergencial, que se tornou a mais importante
medida econômica do governo federal em meio à crise e que literalmente
salvou vidas, ao garantir uma robusta proteção à renda de trabalhadores que,
sem ele, ficariam circulando pelas cidades no auge da pandemia para buscar
uma forma de prover à sua família.
Além disso, o auxílio salvou dezenas de milhões da pobreza, o
que inevitavelmente colocaria famílias inteiras, inclusive crianças, em
insegurança alimentar enquanto as escolas estavam fechadas.
Para manter a eficácia da política pública faz-se necessário
prorrogar o prazo inicialmente previsto para o auxílio, como bem faz a
Medida Provisória nº 1000/2020, mas também observar atentamente os seus
critérios e regras para se evitar distorções, que podem prejudicar pessoas que
deveriam receber o auxílio.
Nesse sentido, não nos parece adequada a vedação trazida pela
MPV de recebimento do auxílio emergencial a quem no ano de 2019, tenha
recebido rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70.
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Ora, a situação de renda de 2019 não necessariamente indica a
situação de 2020, ainda mais dado o contexto de forte crise econômica. A
título de exemplo, se uma pessoa esteve empregada em 2019 com
rendimentos tributáveis acima do valor definido, mas perdeu o emprego em
2020, será excluída do auxílio residual por esta vedação.
Além de poder culminar em uma grande judicialização, esse
parâmetro pode prejudicar pessoas que necessitam do auxílio e cujo
recebimento seria devido.
Para que essa distorção seja evitada, propomos a presente
emenda supressiva e pedimos o apoio de nossos nobres pares para a sua
aprovação.

Sala da Comissão,

Senador ALESSANDRO VIEIRA
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MPV 1000
00192

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1000, DE 2020
Ementa: Institui o auxílio emergencial
residual
para
enfrentamento
da
emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do
coronavírus (covid-19) responsável pelo
surto de 2019, a que se refere a Lei nº
13.979, de 6 de fevereiro de 2020.

EMENDA Nº _______

Dê-se ao art. 1º da Medida Provisória nº 1000, de 2020, a seguinte
redação:
Art. 1º. Fica instituído, até 31 de dezembro de 2020, o
auxílio emergencial residual a ser pago em até quatro
parcelas mensais no valor de R$ 600,00 (seiscentos
reais) ao trabalhador beneficiário do auxílio emergencial
de que trata o art. 2º da Lei nº 13.982, de 2 de abril de
2020, a contar da data de publicação desta Medida
Provisória.
JUSTIFICAÇÃO
O objetivo desta emenda é estabelecer que o valor do auxílio
emergencial residual seja de R$ 600,00 (seiscentos reais), ou seja, que de fato
a MP 1000, de 2020, seja a prorrogação integral do atual benefício assistencial.
É importante lembrar que amplo estudo publicado pelo Centro de
Estudos em Microfinanças e Inclusão Financeira da Fundação Getulio Vargas
(FGV) apontou que o cenário brasileiro pode ficar pior com a redução do valor
do auxílio emergencial, afinal, para os trabalhadores que receberam o
benefício, as parcelas conseguiram compensar a perda de renda provocada
pela pandemia de coronavírus.
No mesmo sentido, estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
(Ipea) apontou que aproximadamente 4,4 milhões de domicílios brasileiros
sobreviveram em julho apenas com a renda do auxílio emergencial.
Assim, ainda que o referido benefício não tenha sido suficiente para
reverter a queda de 9,7% do PIB neste segundo trimestre de 2020, o tombo
seria bem maior se não houvesse a transferência de renda no valor de R$ 600.
Sala das comissões, em 08 de setembro de 2020.
Deputado DAVID MIRANDA
PSOL/RJ
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MPV 1000
00193

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1000, DE 2020
Ementa: Institui o auxílio emergencial
residual
para
enfrentamento
da
emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do
coronavírus (covid-19) responsável pelo
surto de 2019, a que se refere a Lei nº
13.979, de 6 de fevereiro de 2020.

EMENDA Nº _______

Dê-se ao art. 1º da Medida Provisória nº 1000, de 2020, a redação
abaixo, e, por conexão de mérito, seja suprimido o §2º desse art. 1º:
Art. 1º. É prorrogado durante todo período de
enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional da Covid-19, definida pela Lei nº
13.979, de 6 de fevereiro de 2020, o auxílio emergencial
de que trata o art. 2º da Lei nº 13.982, de 2 de abril de
2020, a ser pago mensal e ininterruptamente no valor de
R$ 600,00, a contar da data de publicação desta Medida
Provisória.

JUSTIFICAÇÃO
O objetivo desta emenda é garantir aos brasileiros que hoje recebem o
auxílio emergencial a renda de R$ 600,00 durante todo o período que perdurar
a pandemia do Coronavírus, ou seja, que de fato a MP 1000, de 2020, seja
prorrogação integral do atual benefício assistencial de enfrentamento, pela
renda, à Covid-19.
Para tanto, a presente Emenda determina que o auxílio emergencial seja
pago mensal e ininterruptamente no valor de R$ 600,00, a contar da data de
publicação da Medida Provisória, que terá validade durante todo período de
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional da
Covid-19.
Sala das comissões, em 08 de setembro de 2020.
Deputado DAVID MIRANDA
PSOL/RJ
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MPV 1000
00194

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1000, DE 2020
Ementa: Institui o auxílio emergencial
residual
para
enfrentamento
da
emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do
coronavírus (covid-19) responsável pelo
surto de 2019, a que se refere a Lei nº
13.979, de 6 de fevereiro de 2020.

EMENDA Nº _______

Suprima-se do §2º do art. 1º da Medida Provisória nº 1000, de 2020, o
seguinte trecho “independentemente do número de parcelas recebidas”.

JUSTIFICAÇÃO
O objetivo desta emenda é garantir o recebimento das 4 parcelas do
auxílio emergencial residual criado pela MP 1000, de 2020, ou seja, que de fato
a MP 1000, assegure a prorrogação integral do atual benefício assistencial de
enfrentamento, pela renda, à Covid-19.
A MP em tela expõe a possibilidade de uma parcela dos beneficiários
não receberem todas as novas parcelas de R$ 300,00. Explica-se: o auxílio
emergencial residual será devido até 31 de dezembro de 2020,
independentemente do número de parcelas recebidas, o que possibilita que o
cidadão/beneficiário não receba todas as novas 4 cotas a que tem direito.
Logo, esta Emenda propõe alteração neste ponto, com o fito de que seja
garantido o recebimento do direito assistencial, inclusive porque isso garante a
renda em momento de enorme restrição econômica (renda reduzida pela
metade de R$ 600 para R$ 300).
Sala das comissões, em 08 de setembro de 2020.
Deputado DAVID MIRANDA
PSOL/RJ
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MPV 1000
00195

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1000, DE 2020
Ementa: Institui o auxílio emergencial
residual
para
enfrentamento
da
emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do
coronavírus (covid-19) responsável pelo
surto de 2019, a que se refere a Lei nº
13.979, de 6 de fevereiro de 2020.

EMENDA Nº _______

Suprima-se o §5º do art. 1º da Medida Provisória nº 1000, de 2020.

JUSTIFICAÇÃO
O objetivo desta emenda é suprimir a regra que, sem a devida garantia
de que o governo oferece serviços eficientes, exige que o CPF (cadastro
pessoa física) do titular do direito esteja regularizado.
São públicos e notórios as filas existentes tanto nas agências bancárias
como da Receita Federal visando a regularização do CPF para gozo do
benefício assistencial. Tal situação provocou (e ainda provoca) tumultos sociais
e acelerou a contaminação e aumento da doença de Covid-19.
A presente proposta, acompanhada da emenda que determina que as
regras atuais do auxílio emergencial sejam aplicadas e permaneçam para o
caso do auxílio emergencial residual, demonstram a dispensa do §4º do art. 1º
da MP, pois a intenção do governo é apenas que esse dispositivo sirva para
obstaculizar acesso ao benefício.
Vale lembrar que o assunto ventilado no dispositivo, que ora buscamos
suprimir, é matéria de norma infralegal e assim deve continuar, porque a bem
da verdade o governo busca tão somente regularizar os abusos administrativos
cometidos (excluindo brasileiros do direito à fonte de renda insculpido no
benefício).
Sala das comissões, em 08 de setembro de 2020.
Deputado DAVID MIRANDA
PSOL/RJ
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MPV 1000
00196

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1000, DE 2020
Ementa: Institui o auxílio emergencial
residual
para
enfrentamento
da
emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do
coronavírus (covid-19) responsável pelo
surto de 2019, a que se refere a Lei nº
13.979, de 6 de fevereiro de 2020.

EMENDA Nº _______

Dê-se ao §1º do art. 7º da Medida Provisória nº 1000, de 2020, a
seguinte redação:

Art.
7º. ………………………………………………………………
…..
§1º. Fica vedado à instituição financeira efetuar descontos
ou compensações que impliquem a redução do valor do
auxílio emergencial residual, a pretexto de recompor
saldos negativos ou de saldar dívidas preexistentes do
beneficiário, mesmo na hipótese de autorização prévia do
beneficiário, sendo válido o mesmo critério para qualquer
tipo de conta bancária em que houver opção de
transferência pelo beneficiário.
JUSTIFICAÇÃO
O objetivo desta Emenda é estabelecer que em nenhuma situação há
possibilidade de ser efetuado, pelas instituições financeiras, desconto na conta
bancária em que o beneficiário/trabalhador receba o seu respectivo benefício.
Com efeito, a MP em tela proíbe os bancos de usarem as contas
indicadas, ou a digital, para efetuar descontos que impliquem a redução do
valor do benefício, acrescentamos que tal ocorre mesmo diante da hipótese de
autorização prévia do beneficiário; na exata razão em que consideramos que
serão diversos e amplos os mecanismos de pressão e assédio para que o
trabalhador, ao fim e ao cabo, acabe “concordando” em autorizar descontos
diretos em sua conta bancária de recebimento de benefício.
Pode-se fazer um paralelo de contextos entre a presente situação com
aquelas enfrentadas pelos descontos dos consignados, em que foi necessário
a regulamentação visando a preservação dos salários, da renda e da própria
manutenção financeira do trabalhador e redução do nível de endividamento das
famílias brasileiras.
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Se em tempos normais o assédio sub-reptício, ininterrupto, sempre nada
esclarecedor e sequer transparente provocam no consumidor estado de ânimo
capaz de prejudicar-lhe o entendimento para tomada de decisão, o que se dirá
em tempos de crise sanitária de covid-19 (coronavírus) com diretos reflexos em
gigantesca restrição econômica. O resultado será ações impiedosas do
mercado sobre toda e qualquer fatia de renda do trabalhador, ainda que em
prejuízo próprio desse trabalhador. A proteção ao hipossuficiente é imperativo
em nosso pacto jurídico, justamente para segurança às boas relações
socioeconômicas de mercado, da economia popular e de saudável relação de
consumo.
Sala das comissões, em 08 de setembro de 2020.
Deputado DAVID MIRANDA
PSOL/RJ
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MPV 1000
00197

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1000, DE 2020
Ementa: Institui o auxílio emergencial
residual
para
enfrentamento
da
emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do
coronavírus (covid-19) responsável pelo
surto de 2019, a que se refere a Lei nº
13.979, de 6 de fevereiro de 2020.

EMENDA Nº _______

Dê-se ao art. 2º da Medida Provisória 100, de 2020, a seguinte redação:
“Art.
2º. …………...…………………………………………………
……
§5º. O auxílio emergencial residual será devido ao
beneficiário que preencha os critérios de elegibilidade
desde a data do requerimento ou a partir da data de
vigência desta lei quando for possível ao órgão
competente identificar, por meio de busca ativa no
Cadastro Único para Programas Sociais do Governo
Federal, o direito ao benefício.
§6º. O primeiro pagamento dos benefícios financeiros
deverá ocorrer:
I – em até sete dias contados da data de protocolização
do requerimento por intermédio de aplicativo, site ou
qualquer outro instrumento oficial disponibilizado pelo
governo; ou
II – em até cinco dias para os casos em que for possível
que o órgão competente identifique, por meio de busca
ativa no Cadastro Único para Programas Sociais do
Governo Federal, o direito ao benefício.
§7º. No caso de o primeiro pagamento do auxílio
emergencial residual ser feito após os prazos previstos no
§6º deste artigo, aplicar-se-á, na sua atualização, multa
de 10% do valor do auxílio no primeiro dia de atraso e
atualização diária pela taxa SELIC nos dias
subsequentes, sendo o valor inteiramente convertido para
o beneficiário.
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§8º. A segunda e a terceira parcela do auxílio emergencial
serão pagas, respectivamente, em até um e dois meses,
após o prazo limite para o primeiro pagamento previsto no
§6º e, no caso de atraso, aplicar-se-á, nas suas
atualizações, multa de 10% do valor do auxílio no primeiro
dia de atraso e atualização monetária diária pela taxa
SELIC nos dias subsequentes, sendo o valor inteiramente
convertido para o beneficiário.
§9º. A autodeclaração poderá ser realizada pelo mesmo
equipamento informático ou telefônico, de forma gratuita,
não havendo restrição ao número de autodeclarações por
meio da mesma plataforma digital.
§10. O poder público deve realizar busca ativa e assistir,
por todos os meios necessários, os trabalhadores que
enfrentem dificuldade ou impossibilidade de utilização da
plataforma digital para solicitação do auxílio emergencial
de que trata esta Lei.

JUSTIFICAÇÃO
O objetivo desta Emenda é assegurar agilidade, efetividade e pronto
pagamento do Auxílio Emergencial Residual.
Sabemos que ainda existe um grande problema relativo às filas na porta
das agências da Caixa e Receita Federal para cadastro e processamento do
Auxílio Emergencial criado pela Lei nº 13.982, de 2020. O problema é tão sério
que tais aglomerações de pessoas, diante da necessidade premente de
recurso para sua manutenção e da família, arriscam a contaminação com
coronavírus (covid-19). Logo, pode-se estipular, via emenda, diversos
instrumentos de agilização do pagamento.
Assim, esta Emenda determina o pagamento da primeira parcela do
benefício terá que ser feito em até sete dias corridos após o requerimento feito
pelo beneficiário, sob pena de multa de 10% de acréscimo no valor do
benefício pago pelo governo, corrigido através da taxa SELIC a cada novo dia
de atraso no pagamento.
Para o caso de beneficiários inscritos no Cadastro Único do governo
federal, o limite para o pagamento da primeira parcela do auxílio emergencial
fica reduzido para cinco dias. A multa de 10% caso o governo atrase o
pagamento vale para todas as parcelas do benefício.
O Governo Federal não pode utilizar de procedimentos burocráticos e
subterfúgios administrativos para negar o pagamento do auxílio emergencial É
a vida e a dignidade de milhões de brasileiros e brasileiras que estão em jogo.
A demora e as dificuldades para o processamento dos pedidos tem
dificultado o acesso ao auxílio de quem mais precisa no momento. Os entraves
na obtenção dos benefícios prejudicam milhões de brasileiros e brasileiras, que
precisam que suas solicitações sejam aprovadas para receber sua única renda
durante o período de pandemia.
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Sala das comissões, em 08 de setembro de 2020.
Deputado DAVID MIRANDA
PSOL/RJ
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MPV 1000
00198

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1000, DE 2020
Ementa: Institui o auxílio emergencial
residual
para
enfrentamento
da
emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do
coronavírus (covid-19) responsável pelo
surto de 2019, a que se refere a Lei nº
13.979, de 6 de fevereiro de 2020.

EMENDA Nº _______

Dê-se ao §3º do art. 2º da Medida Provisória 1000, de 2020, a redação
abaixo, renumerando-se o atual §3º e §§ seguintes:
Art.
2º. ………………………………………………………………
…….
§3º. Quando o genitor e a genitora não formarem uma
única família e houver duplicidade na indicação de
dependente nos cadastros do genitor e da genitora
realizados em autodeclaração na plataforma digital, será
considerado o cadastro de dependente feito pela mulher,
ainda que posterior àquele efetuado pelo homem, e
observando-se as seguintes regras:
I – No caso de cadastro superveniente feito pela mulher
na forma prevista no §3º, o homem que detiver a guarda
unilateral dos filhos menores ou que, de fato, for
responsável por sua criação poderá manifestar
discordância por meio da plataforma digital.
II – Na hipótese de manifestação de que trata o inciso
anterior, o trabalhador deverá ser advertido das penas
legais em caso de falsidade na prestação de informações
sobre a composição do seu núcleo familiar e terá a renda
familiar mensal per capita calculada provisoriamente,
considerados os dependentes cadastrados para aferir o
direito a uma cota mensal do auxílio emergencial residual,
e receberá essa cota mensal, desde que cumpridos os
demais requisitos previstos, até que a situação seja
devidamente elucidada pelo órgão competente.
III – Ao genitor que teve seu benefício subtraído ou
recebido indevidamente pelo outro genitor em virtude de
conflito de informações no que tange à guarda de
dependentes em comum é garantido o pagamento
retroativo a que faria jus.
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JUSTIFICAÇÃO
O objetivo desta Emenda é assegurar proteção e ampliação das
mulheres ao recebimento do auxílio emergencial residual.
A MP em tela estabelece nos §§ 1º e 2º do art. 2º que a mulher
provedora de família monoparental receberá duas cotas do auxílio emergencial
residual; bem como que quando se tratar de família monoparental feminina, o
auxílio emergencial residual será concedido exclusivamente à chefe de família,
após o pagamento da última parcela do auxílio emergencial de que trata o art.
2º da Lei nº 13.982, de 2020, ainda que haja outra pessoa elegível no grupo
familiar.
Entretanto, é muito importante mais precisão, objetividade e clareza para
a regra sobre famílias chefiadas por mulheres. Infelizmente, temos
acompanhado o surgimento de denúncias em que os pais têm tentado incluir
os filhos nos seus cadastros – mesmo que não tenham a guarda ou não sejam
eles os principais responsáveis pela criação. Vale lembrar que são públicos e
notórios os casos em que homens vêm coagindo mulheres visando acesso a
duas cotas do benefício emergencial.
Diante das denúncias, não há óbice para que homens pais provedores
de famílias monoparentais recebam duas cotas do auxílio. Entretanto, torna-se
necessário que a informação prestada pela mulher provedora, regra quando
tratamos de famílias monoparentais no Brasil, deve ser priorizada para fins de
concessão do benefício, salvo quando comprovada a concessão de guarda
unilateral dos dependentes ao homem provedor. Segundo dados do IBGE,
mais de 80% das crianças no Brasil têm como primeiro responsável uma
mulher e 5,5 milhões de crianças não têm o nome do pai sequer no registro de
nascimento. Mais de 56,9% das famílias onde a mulher é responsável por
prover renda vivem em situação de pobreza. Quando a responsável é uma
mulher preta ou parda a incidência de pobreza sobe ainda mais, a 64,4%.
Assim, para proteger a saúde e a vida de milhões de famílias, sobretudo,
daquelas em que as mulheres são chefes de família, sugerimos aprovação de
proposta de autoria da Dep. Fernanda Melchionna e demais integrantes da
bancada do PSOL (PL 2508/2020), que amplia e protege os direitos das
mulheres ao auxílio emergencial residual.
Sala das comissões, em 08 de setembro de 2020.
Deputado DAVID MIRANDA
PSOL/RJ
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COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1000, DE 2020
Ementa: Institui o auxílio emergencial residual para
enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus
(covid-19) responsável pelo surto de 2019, a que se
refere a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.

EMENDA Nº _______

A Medida Provisória nº 1000, de 2020, passa ter o seguinte substitutivo (Projeto de
Lei de Conversão):
Institui o Programa de Renda Mínima
Permanente, destinado a garantir renda
para família com renda familiar per capita
de até meio salário mínimo; define os
critérios para o recebimento do benefício;
e define fontes de custeio.
O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º. Fica instituído o Programa de Renda Mínima Permanente, instrumento de
garantia de renda para famílias em condição de vulnerabilidade social, inclusive famílias
cujo principal rendimento bruto auferido pelos membros seja proveniente do trabalho
informal.
Art. 2º Para fins de aplicação desta Lei, considera-se:
I - família a unidade nuclear, eventualmente ampliada por outros indivíduos que
com ela possuam laços de parentesco ou de afinidade, que forme um grupo doméstico,
vivendo sob o mesmo teto e que se mantém pela contribuição de seus membros;
II - renda familiar mensal a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente
pela totalidade dos membros da família, excluindo -se os rendimentos concedidos por
programas oficiais de transferência de renda.
III - renda familiar per capita é a razão entre a renda familiar mensal e o total de
indivíduos na família.
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IV - famílias em condição de vulnerabilidade social as que estiverem inscritas no
Cadastro Único e que possuam renda familiar mensal de até meio salário mínimo por
pessoa ou renda mensal familiar total de até três salários mínimos.
Art. 3°
Será concedido benefício no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais)
mensais ao trabalhador que cumpra cumulativamente os seguintes requisitos:
I - seja maior de 18 (dezoito) anos de idade, salvo no caso de mães adolescentes;
II - cuja renda familiar mensal per capita seja de até 1/2 (meio) salário -mínimo ou a
renda familiar mensal total seja de até 3 (três) salários mínimos.
§ 1º O benefício será pago cumulativamente a outros benefícios sociais,
respeitados os critérios de elegibilidade descritos nesta lei.
§ 2º A renda familiar será aferida a partir do Cadastro Único para Programas
Sociais do Governo Federal (CadÚnico) ou, para aqueles que não estejam inscritos nesse
cadastro, a partir do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) e outros
instrumentos, nos termos de regulamento.
§ 3º Não serão incluídos no cálculo da renda familiar mensal, para efeitos deste
artigo, os rendimentos percebidos dos seguintes programas:
I - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil;
II - Programa Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano;
III - Programa Bolsa Família e os programas remanescentes nele unificados;
IV - Programa Nacional de Inclusão do Jovem - Pró-Jovem;
V – O seguro desemprego assegurado d urante o período de defeso ao pescador
profissional que exerce a atividade pesqueira de forma artesanal, nos termos da
Lei nº 10.779, de 25 de novembro de 2003.
§ 4º O governo deverá realizar a busca ativa dos cidadãos que cumprem os
critérios de elegibilidade descritos nesta lei e que ainda não estão inscritos no Cadastro
Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).
§ 5º A pessoa provedora de família monoparental receberá duas cotas da Renda
Mínima, independente do sexo, observado o disposto nos §§ 6º a 8º deste artigo.
§ 6º Quando o genitor e a genitora não formarem uma única família será
considerada a mulher como provedora da família monoparental e, portanto, apta a
receber 2 (duas) cotas da Renda Mínima.
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§ 7º Caso o homem detenha a guarda unilateral dos filhos menores ou seja, de
fato, responsável por sua criação, ele poderá manifestar discordância por meio do
CadÚnico.
§ 8º Terá acesso a duas cotas da Renda Mínima, na forma do §5º, a pessoa
provedora

de

família

monoparental

que

possua

dependente

com

deficiência,

independentemente da sua idade.
§ 9°. No caso de família monoparental, não é necessária a inscrição do membro
familiar no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) para o recebimento de duas cotas da
Renda Mínima.
§ 10. Os valores dos benefícios deverão ser atualizados anualmente de acordo
com a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), calculado e
divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou com a
variação do Índice de Preços ao Consumidor – Classe 1, calculado e divulgado pela
Fundação Getúlio Vargas (FGV), a que for maior, acumulada nos doze meses anteriores
ao mês do reajuste.
§ 11. Na hipótese de não divulgação da variação mensal de qualquer dos índices
mencionados no § 10, referente a um ou mais meses compreendidos no período do
cálculo até o último dia útil imediatamente anterior à vigência do reajuste, o Poder
Executivo estimará os índices dos meses não disponíveis.
Art. 4° Os benefícios serão pagos mensalmente por meio de cartão magnético
bancário fornecido pela Caixa Econômica Federal com a identificação do responsável,
mediante o Número de Identificação Social - NIS, de uso do Governo Federal.
§ 1º Os benefícios poderão ser pagos por meio das seguintes modalidades de
contas, nos termos de resoluções adotadas pelo Banco Central do Brasil:
I - contas-correntes de depósito à vista;
II - contas especiais de depósito à vista;
III - contas contábeis; ou
IV - outras espécies de contas que venham a ser criadas.
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§ 2º Os créditos decorrentes do Programa Renda Mínima depositados em favor
dos beneficiários ficam isentos de qualquer tipo de cobrança, ficando as instituições
bancárias listadas no art. 1º da Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001
proibidas de cobrar qualquer tipo de dívida ou taxa, inclusive mediante débito automático,
sobre os valores depositados.
§ 3º É vedado qualquer desconto dos valores do Programa de Renda Mínima para
fins de quitação de saldo negativo ou débito programado em conta, ou quaisquer
eventuais dívidas, sendo válido o mesmo critério para qualquer tipo de conta bancária em
que houver opção de transferência pelo beneficiário.
Art. 5º O pagamento dos benefícios previstos nesta Lei será feito preferencialmente
à mulher, na forma de regulamento.
Art. 6° Fica atribuída à Caixa Econômica Federal a função de Agente Operador do
Programa de Renda Básica Emergencial, mediante remuneração e condições a serem
pactuadas com o Governo Federal, obedecidas as formalidades legais.
Art. 7° Será de acesso público a relação dos beneficiários e dos respectivos
benefícios do Programa de Renda Mínima.
Parágrafo único. A relação a que se refere o caput terá divulgação em meios
eletrônicos de acesso público e em outros meios previstos em regulamento.
Art. 8° O inciso I do art. 3º da Lei n° 7.689, de 15 de dezembro de 1988, passa a
vigorar com a seguinte redação:
"Art.3°……………………………………………………………………….
I - 30% (trinta por cento) no caso das pessoas jurídicas de seguros privados,
das de capitalização e das referidas nos incisos I a VII e X do § 1o do art. 1o
da Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001;
…………………………………………………………………………………" (NR)
Art. 9° O artigo 10 da Lei nº 9.249, de 1995, passa a vigorar com a seguinte
redação:
"Art. 10 Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados
apurados, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tributadas com base
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no lucro real, presumido ou arbitrado, ficarão sujeitos à incidência do
imposto de renda na fonte de 20% (vinte por cento), e integrarão a base de
cálculo do imposto de renda do beneficiário, pessoa física ou jurídica,
domiciliado no País ou no exterior.
…………………………………………………………………………………" (NR)
Art. 10 O Programa de Renda Mínima também terá como fonte de custeio a
arrecadação do Imposto sobre Grandes Fortunas.
Art. 11 O Poder Executivo destinará outras fontes para o custeio da Renda Mínima
Permanente.
Art. 12 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO
O objeto desta Emenda é ser um substitutivo, completo, à MP 1000/2020, pelas
seguintes razões:
O mundo enfrenta uma crise socioeconômica profunda em face da pandemia do
coronavírus. Trata-se de uma crise com contornos diferentes das anteriores. Se em 2008
a crise teve início no mercado financeiro e afetou secundariamente a atividade produtiva,
a crise atual inicia-se na esfera produtiva, aprofundando as contradições do setor
financeiro da economia. Compreender essa diferença é fundamental para dimensionar os
possíveis efeitos da pandemia e para entender a urgência de medidas que possam frear a
queda brusca da demanda. A manutenção dos níveis de crédito e liquidez do sistema não
será suficiente, em absoluto, para conter os estragos provocados pela crise. Isso porque
essas medidas não possuem impactos na economia real, não sendo capazes de
normalizar a atividade produtiva.
Some-se a isso a estrutura social brasileira, historicamente marcada por profunda
desigualdade social e elevado nível de pobreza. Segundo relatório do Banco Mundial1, a
pobreza aumentou no Brasil entre 2014 e 2017, atingindo 21% da população (43,5
milhões de pessoas). Não por acaso, houve um aumento de demanda pelo benefício do
Programa Bolsa Família, principal mecanismo de combate à fome e à miséria no país.
Outro fator relevante é o mercado de trabalho, marcado pela informalidade e
incapaz de prover estabilidade financeira que garanta o mínimo de proteção social aos
brasileiros. A Síntese de Indicadores Sociais de 2019 do IBGE2 analisa a estrutura social
brasileira a partir das atividades econômicas e da inserção dos trabalhadores no mercado
de trabalho. Os dados reforçam a avaliação de que o mercado de trabalho brasileiro é
marcado pela informalidade e precariedade, reproduzindo desigualdades em diversas
dimensões: raça, gênero, localização geográfica e atividade produtiva.
No ano passado 26 milhões de trabalhadores estavam desempregados,
subocupados ou desalentados. Já a informalidade atingiu 41,1% do mercado, seu maior
nível desde 2016, batendo recorde em 19 estados e no Distrito Federal. Como
consequência, há um elevado contingente de trabalhadores sem acesso aos mecanismos
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de proteção social vinculados à formalização, como a remuneração pelo salário mínimo, o
direito à aposentadoria e às licenças remuneradas, como para maternidade ou por
afastamento laboral por motivo de saúde.
A grave crise humanitária provocada pela pandemia do coronavírus, portanto,
atingiu o Brasil com uma economia em desaceleração, um mercado de trabalho
extremamente fragilizado e um número expressivo de brasileiros em condição de pobreza
e extrema pobreza. São milhões de brasileiros em situação de vulnerabilidade, alijados
das redes formais de proteção social ou com cobertura ainda insuficiente.
A emergência sanitária reacendeu o debate sobre a instituição de uma Renda
Básica para os cidadãos no Brasil e no Mundo. A Espanha aprovou a renda mínima
universal em maio, que beneficiará 850 mil famílias, com um benefício que varia de € 461
a € 1.0153.
No Brasil, o debate sobre uma renda mínima tem se apresentado em duas
dimensões importantes: a) universalidade x focalização do programa; b) renda única x
renda complementar às demais que compõem a rede de proteção social.
O Programa de Renda Mínima proposto neste projeto de lei é focalizado e
complementar, isto é, não se sobrepõe a outros programas. A focalização, além de exigir
menos recursos para a execução, tende a ser mais eficiente na redução da extrema
pobreza. Ademais, entendemos que programas destinados a reduzir a vulnerabilidade
social, especialmente de cidadãos sujeitos à volatilidade do mercado de trabalho e à
situação de extrema pobreza, como é o caso do Programa Bolsa Família, são
complementares, isto é, não devem ser unificados.
A escolha de um Programa de transferência de renda focalizado na dimensão do
proposto neste Projeto de Lei pretende ampliar o número de famílias mais pobres
assistidas pelo Estado sem reduzir a importância e necessidade dos direitos e serviços
públicos. Entendemos como necessária a ampliação da população mais pobre em contar
com uma Renda Mínima mensal principalmente quando observamos a economia, o
mercado de trabalho brasileiro e seus futuros desdobramentos após o período da
pandemia. Será necessário dar a esta população condições materiais para que consigam
superar este momento, enquanto o efeito multiplicador de um Programa de transferência
de renda desta grandeza possibilita a recuperação econômica do país.
Pretende-se criar condições necessárias para que toda a população tenha seu
direito ao trabalho preservado. É deve r do Estado garantir que todas e todos tenham
condições justas e favoráveis de trabalho, à proteção contra o desemprego, garantindo
uma remuneração justa e satisfatória. Neste sentido, o Programa de Renda Mínima cria
as condições para que a população possa buscar trabalho sem que esteja à beira de
condições de extrema vulnerabilidade.
Esta proposta foi inspirada em: a) Programa de Renda Emergencial; b) estudo do
CEPEPLAR (UFMG) “Renda Básica Emergencial: uma resposta suficiente para os
impactos econômicos da pandemia da COVID -19 no Brasil?”; c) estudo dos
pesquisadores Sérgio Gobetti e Rodrigo Orair sobre lucros e dividendos; d) simulações da
liderança do PSOL na Câmara dos Deputados.
Segundo cenários projetados pela Instituição Fiscal Independente4 para a Renda
Básica Emergencial, uma proposta semelhante à deste projeto atenderia cerca de 80
milhões de cidadãos, com um benefício médio de R$ 692,00, que poderia ser cumulativo,
a exemplo do benefício do Programa Bolsa Família, que tem um pagamento mensal
médio de cerca de R$ 190.
Se o Programa Bolsa Família, que garante cerca de R$ 190 em média por família em
condição de pobreza e extrema pobreza, foi fundamental para reduzir a miséria, o
Programa de Renda Mínima Permanente teria efeitos substanciais na redução da pobreza
e na amplificação da nossa rede de proteção social, especialmente em tempos de
“uberização” e “pejotização” das relações laborais.
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Além do impacto direto na renda, a adoção de uma política de renda mínima
dinamiza a economia, influenciando o PIB, consumo, investimentos e o emprego. Nesse
sentido, o CEDEPLAR (UFMG) estimou os efeitos da política de renda emergencial sobre
o produto da economia, a fim de projetar o retorno econômico da transferência social.
Segundo os autores, “estudos de políticas desse tipo em um arcabouço de equilíbrio
parcial desconsideram os efeitos na economia que culminam em impactos na base
tributária. Assim, comparam o custo fiscal bruto da política com seus benefícios diretos,
seja na renda das famílias ou na economia, sem considerar os impactos indiretos,
advindos dos efeitos na atividade econômica, e o efeito endógeno da política na
arrecadação de impostos. Isto é, o impacto fiscal de interesse deveria ser o custo fiscal
líquido, que desconta do custo da política o impacto gerado na arrecadação de receita
tributária pelo Governo”.
Utilizamos, portanto, a métrica estimada por esse modelo para estimar o custo
fiscal líquido anual do Programa de Renda Mínima, que é de R$ 364,9 bilhões, ou 5,37%
do PIB (dados de 2018).
Para o financiamento do programa, indicamos as seguintes fontes de recursos, em
rol não exaustivo: a) regulamentação do Imposto sobre Grandes Fortunas; b) alíquota de
20% sobre os lucros e dividendos distribuídos; c) aumento da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido sobre Instituições Financeiras para 30%.
Em resumo, a ficha técnica do Programa de Renda Mínima é:
Auxílio emergencial - permanente
Cidadãos beneficiados
Benefício médio estimado por família

79,9 milhões
R$ 692

Custo bruto mensal

R$ 55,3 bilhões

Custo bruto anual

R$ 663,6 bilhões

Custo bruto em % do PIB
Retorno indireto pelo aumento da atividade
econômica
Custo líquido anual

9,76%
R$ 298,6 bilhões
R$ 365 bilhões

Custo líquido em % do PIB

5,37%

Sala das comissões, em 08 de setembro de 2020.
Deputado DAVID MIRANDA
PSOL/RJ
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MPV 1000
00200

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado Tiago Dimas

EMENDA À MEDIDA PROVISÓRIA nº 1000/2020

Autor:
Deputado Tiago Dimas

Partido:
Solidariedade/TO
Emenda Modificativa nº ________

Modifique-se o caput do art. 9º da Medida Provisória nº 1000, de 2 de setembro
de 2020, para que passe a viger com a seguinte redação:

“Art. 9º Os recursos não sacados das poupanças sociais
digitais abertas e não movimentados no prazo 6 (seis) meses
retornarão para a conta única do Tesouro Nacional.” (NR)

JUSTIFICAÇÃO

A presente emenda estabelece o prazo de 6 (seis) messes para que os
recursos não sacados do auxílio emergencial residual retornem à conta única do
Tesouro Nacional.
O texto original trazido pela Medida Provisória em comento estabelece
que o prazo para o retorno dos recursos não sacados retornem ao Tesouro Nacional
em prazo definido em regulamento. No entanto, como se depreende do art. 5º da MP
946/2020, o Poder Executivo Federal tem adotado a prática de, no texto da MP, indicar
o termo para que os recursos sejam sacados, sob pena de resgate pelo Tesouro
Nacional.
A previsão deste prazo em lei, em vez de por regulamento, traz maior
segurança jurídica aos beneficiários do auxílio emergencial residual e tende a prevenir
judicialização.
Isto exposto, é válido lembrar que a presente emenda apenas
aperfeiçoa o texto da Medida Provisória, não ocasionando criação ou aumento de
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despesa obrigatória ou renúncia de receita. Por esse motivo, não há necessidade de
demonstração de estimativa de impacto financeiro e orçamentário, nos termos do art.
113 do Ato das Disposições Transitórias Constitucionais, incluído pela Emenda
Constitucional nº 95/2016; e dos artigos 14, 16, 17 e 24 da Lei de Responsabilidade
Fiscal.
As sugestões constantes desta proposição, pelo exposto retro, merecem
prosperar. Nesse sentido, solicita-se o apoio dos pares para a aprovação da presente
proposta.
Sala das Sessões,

de

de 2020.

TIAGO DIMAS
Deputado Federal
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EMENDA À MEDIDA PROVISÓRIA nº 1000/2020

Autor:
Deputado Tiago Dimas

Partido:
Solidariedade/TO
Emenda Modificativa nº ________

Modifique-se o inciso VI do § 3º do art. 1º da Medida Provisória nº 1000, de 2
de setembro de 2020, para que passe a viger com a seguinte redação:

“Art. 1º ........................................................................... ...
......................................................................................................
§ 3º O auxílio emergencial residual não será devido ao
trabalhador beneficiário que:
..........................................................................................
VI – tinha, em 31 de dezembro de 2019, a posse ou a
propriedade de bens ou direitos, incluída a terra nua, de valor
total superior a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), não
considerada a posse de imóvel residencial ou comercial
decorrente de contrato de locação.” (NR)

JUSTIFICAÇÃO

A presente emenda exclui do critério de restrição pela posse ou
propriedade ao auxílio emergencial residual a posse de imóvel comercial ou residencial
decorrente de contrato de locação.
Justificável que haja critérios claros e bem estabelecidos para a
concessão e o pagamento do auxílio emergencial residual, incluindo-se aí restrição pela
posse ou pela propriedade de bens imóveis em valor superior a trezentos mil reais.
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Não é razoável, todavia, que as pessoas que estejam aptas a receber o
auxílio não o recebam por deterem posse de imóvel residencial ou comercial locado,
necessário ao seu sustento ou à sua sobrevivência.
Ressalto que o nosso entendimento não é o de que haja um critério
restritivo de posse ou propriedade para a percepção do auxílio emergencial.
Indicativo disso é a apresentação de emenda supressiva, por nossa parte, do inciso VI
do § 3º do art. 1º. No entanto, não sendo isso possível, entendemos que o texto aqui
proposto traz mais justiça à ideia inicial patrocinada pelo Governo Federal.
Isto exposto, faz-se mister ressaltar que a presente proposição possui
devida adequação financeira e orçamentária, haja vista a dispensa da necessidade
de apontamento de fonte de compensação de renúncia de receita que tenha como fim
o enfrentamento da “calamidade e suas consequências sociais e econômicas”, como
aprovado pela Emenda Constitucional nº 106/2020.
Nesse sentido também é o entendimento do Supremo Tribunal Federal1:
(...) Diante do exposto, CONCEDO A MEDIDA
CAUTELAR na presente ação direta de inconstitucionalidade, ad
referendum do Plenário desta SUPREMA CORTE, com base no art.
21, V, do RISTF, para CONCEDER INTERPRETAÇÃO CONFORME
À CONSTITUIÇÃ O FEDERAL, aos artigos 14, 16, 17 e 24 da Lei de
Responsabilidade Fiscal e 114, caput, in fine e § 14, da Lei de Diretrizes
Orçamentárias/2020, para, durante a emergência em Saúde Pública de
importância nacional e o estado de calamidade pública decorrente de
COVID-19, afastar a exigência de demonstração de adequação e
compensação orçamentárias em relação à criação/expansão de
programas públicos destinados ao enfrentamento do contexto de
calamidade gerado pela disseminação de COVID-19.

As sugestões constantes desta proposição, pelo exposto retro, merecem
prosperar. Nesse sentido, solicita-se o apoio dos pares para a aprovação da presente
proposta.
Sala das Sessões,

de

de 2020.

TIAGO DIMAS
Deputado Federal
1

Medida Cautelar de Relatoria do Min. Alexandre de Moraes, referendada pelo Pleno do STF em 13 de
maio de 2020. ADI nº 0088968-19.2020.1.00.0000.
Disponível em: http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5883343 .
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EMENDA À MEDIDA PROVISÓRIA nº 1000/2020

Autor:
Deputado Tiago Dimas

Partido:
Solidariedade/TO
Emenda Aditiva nº ________

Acrescente-se o seguinte § 6º ao art. 7º da Medida Provisória nº 1000, de 2 de
setembro de 2020, para que passe a viger com a seguinte redação:

“Art. 1º ........................................................................... ...
......................................................................................................
§ 7º As instituições financeiras públicas federais
poderão contratar instituições não financeiras de
pagamento e de transferência de capital (fintechs) para a
operacionalização do pagamento.” (NR)

JUSTIFICAÇÃO

A presente emenda autoriza que as instituições financeiras públicas
federais que operacionalizam o pagamento do auxílio emergencial residual possam
fazê-lo por meio de contratação de instituições não financeiras de pagamento e de
transferência de capital (fintechs).
Com a operacionalização do pagamento do auxílio emergencial de que
trata a Lei 13.982, de 2 de abril de 2020, tem gerado aglomerações por todo o país 1.
Isso se explica, por um lado, pelo fato de a operacionalização do auxílio restar
concentrada majoritariamente na Caixa Econômica Federal.

1

O Globo, 28 abr. 2020. Nova rodada de pagamento do auxílio emergencial gera mais um dia de filas e
aglomerações em agências da Caixa. Disponível em: https://oglobo.globo.com/economia/nova -rodadade-pagamento-do-auxilio-emergencial-gera-mais-um-dia-de-filas-aglomeracoes-em-agencias-da-caixa24398597. Acesso em 8 set. 2020.
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Com a previsão trazida pela emenda em comento, poder-se-ia viabilizar
o recebimento do auxílio emergencial residual digitalmente, sem que se gerasse filas e
aglomerações, maculando ainda mais a população, sobretudo a interiorana e mais
pobre.
Isto exposto, faz-se mister ressaltar que a presente proposição possui
devida adequação financeira e orçamentária, haja vista a dispensa da necessidade
de apontamento de fonte de compensação de renúncia de receita que tenha como fim
o enfrentamento da “calamidade e suas consequências sociais e econômicas”, como
aprovado pela Emenda Constitucional nº 106/2020.
Nesse sentido também é o entendimento do Supremo Tribunal Federal2:
(...) Diante do exposto, CONCEDO A MEDIDA
CAUTELAR na presente ação direta de inconstitucionalidade, ad
referendum do Plenário desta SUPREMA CORTE, com base no art.
21, V, do RISTF, para CONCEDER INTERPRETAÇÃO CONFORME
À CONSTITUIÇÃ O FEDERAL, aos artigos 14, 16, 17 e 24 da Lei de
Responsabilidade Fiscal e 114, caput, in fine e § 14, da Lei de Diretrizes
Orçamentárias/2020, para, durante a emergência em Saúde Pública de
importância nacional e o estado de calamidade pública decorrente de
COVID-19, afastar a exigência de demonstração de adequação e
compensação orçamentárias em relação à criação/expansão de
programas públicos destinados ao enfrentamento do contexto de
calamidade gerado pela disseminação de COVID-19.

As sugestões constantes desta proposição, pelo exposto retro, merecem
prosperar. Nesse sentido, solicita-se o apoio dos pares para a aprovação da presente
proposta.
Sala das Sessões,

de

de 2020.

TIAGO DIMAS
Deputado Federal

2

Medida Cautelar de Relatoria do Min. Alexandre de Moraes, referendada pelo Pleno do STF em 13 de
maio de 2020. ADI nº 0088968-19.2020.1.00.0000.
Disponível em: http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5883343 .
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EMENDA À MEDIDA PROVISÓRIA nº 1000/2020

Autor:
Deputado Tiago Dimas

Partido:
Solidariedade/TO
Emenda Aditiva nº ________

Acrescente-se o seguinte § 7º ao art. 1º da Medida Provisória nº 1000, de 2 de
setembro de 2020, para que passe a viger com a seguinte redação:

“Art. 1º ........................................................................... ...
......................................................................................................
§ 7º O pescador artesanal poderá receber o auxílio
emergencial residual nos meses em que não receber o
seguro-defeso, de que trata a Lei nº 10.779, de 25 de
novembro de 2003.” (NR)

JUSTIFICAÇÃO

A presente emenda autoriza que os pescadores artesanais sejam aptos
a receber o auxílio emergencial nos meses em que não receberem o seguro-defeso.
Em consonância com o critério de não-cumulação de que dispõe o art.
2º, § 3º, a emenda em comento autoriza que, apesar de o pescador artesanal estar
inscrito no programa de recebimento do seguro-desemprego, que ele esteja também
apto a receber o auxílio emergencial residual nos meses em que não receber o segurodefeso.
Essa previsão é importante porque vai em socorro a uma das classes
mais vulneráveis à crise econômica pela escassez da demanda acarretada pela
emergência de saúde pública de importância internacional. Quando não há recebimento
do seguro-defeso, nada mais razoável que esses pescadores também estejam aptos ao
recebimento do auxílio.
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Isto exposto, faz-se mister ressaltar que a presente proposição possui
devida adequação financeira e orçamentária, haja vista a dispensa da necessidade
de apontamento de fonte de compensação de renúncia de receita que tenha como fim
o enfrentamento da “calamidade e suas consequências sociais e econômicas”, como
aprovado pela Emenda Constitucional nº 106/2020.
Nesse sentido também é o entendimento do Supremo Tribunal Federal1:
(...) Diante do exposto, CONCEDO A MEDIDA
CAUTELAR na presente ação direta de inconstitucionalidade, ad
referendum do Plenário desta SUPREMA CORTE, com base no art.
21, V, do RISTF, para CONCEDER INTERPRETAÇÃO CONFORME
À CONSTITUIÇÃ O FEDERAL, aos artigos 14, 16, 17 e 24 da Lei de
Responsabilidade Fiscal e 114, caput, in fine e § 14, da Lei de Diretrizes
Orçamentárias/2020, para, durante a emergência em Saúde Pública de
importância nacional e o estado de calamidade pública decorrente de
COVID-19, afastar a exigência de demonstração de adequação e
compensação orçamentárias em relação à criação/expansão de
programas públicos destinados ao enfrentamento do contexto de
calamidade gerado pela disseminação de COVID-19.

As sugestões constantes desta proposição, pelo exposto retro, merecem
prosperar. Nesse sentido, solicita-se o apoio dos pares para a aprovação da presente
proposta.
Sala das Sessões,

de

de 2020.

TIAGO DIMAS
Deputado Federal

1

Medida Cautelar de Relatoria do Min. Alexandre de Moraes, referendada pelo Pleno do STF em 13 de
maio de 2020. ADI nº 0088968-19.2020.1.00.0000.
Disponível em: http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5883343 .
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EMENDA À MEDIDA PROVISÓRIA nº 1000/2020

Autor:
Deputado Tiago Dimas

Partido:
Solidariedade/TO
Emenda Supressiva nº ________

Suprima-se os incisos V e VI do § 3º do art. 1º da Medida Provisória nº 1000, de
2 de setembro de 2020.

JUSTIFICAÇÃO

A presente emenda suprime os unifica os incisos V e VI do § 3º do art. 1º
da Medida Provisória 1000, de 2 de setembro de 2020.
Como se tem percebido do debate público e dos dados divulgados pelo
TCU1, boa parte do auxílio emergencial foi recebida indevidamente, enquanto outras
pessoas, legítimas ao auxílio, não o receberam.
Em muitas ocasiões, inclusive, as pessoas inaptas a receber o auxílio
pelos critérios restritivos de renda ou de posse ou propriedade estão, hoje,
desempregadas, razão pela qual fariam jus ao recebimento do auxílio.
O objetivo primordial do auxílio emergencial residual é o de socorrer as
pessoas informais, desempregadas ou desalentadas e vulneráveis durante o período de
escassez de demanda durante a pandemia. Nada mais razoável do que considerar o
status quo atual do solicitante, tornando a medida mais justa.
Isto exposto, faz-se mister ressaltar que a presente proposição possui
devida adequação financeira e orçamentária, haja vista a dispensa da necessidade
de apontamento de fonte de compensação de renúncia de receita que tenha como fim

1

Tribunal de Contas da União. TCU verifica indícios de auxílio emergencial indevido a mais de 620 mil
pessoas. Disponível em: https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-verifica-indicios-de-auxilioemergencial-indevido-a-mais-de-620-mil-pessoas.htm. Acesso em 8 set. 2020.
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o enfrentamento da “calamidade e suas consequências sociais e econômicas”, como
aprovado pela Emenda Constitucional nº 106/2020.
Nesse sentido também é o entendimento do Supremo Tribunal Federal 2:
(...) Diante do exposto, CONCEDO A MEDIDA
CAUTELAR na presente ação direta de inconstitucionalidade, ad
referendum do Plenário desta SUPREMA CORTE, com base no art.
21, V, do RISTF, para CONCEDER INTERPRETAÇÃO CONFORME
À CONSTITUIÇÃ O FEDERAL, aos artigos 14, 16, 17 e 24 da Lei de
Responsabilidade Fiscal e 114, caput, in fine e § 14, da Lei de Diretrizes
Orçamentárias/2020, para, durante a emergência em Saúde Pública de
importância nacional e o estado de calamidade pública decorrente de
COVID-19, afastar a exigência de demonstração de adequação e
compensação orçamentárias em relação à criação/expansão de
programas públicos destinados ao enfrentamento do contexto de
calamidade gerado pela disseminação de COVID-19.

As sugestões constantes desta proposição, pelo exposto retro, merecem
prosperar. Nesse sentido, solicita-se o apoio dos pares para a aprovação da presente
proposta.
Sala das Sessões,

de

de 2020.

TIAGO DIMAS
Deputado Federal

2

Medida Cautelar de Relatoria do Min. Alexandre de Moraes, referendada pelo Pleno do STF em 13 de
maio de 2020. ADI nº 0088968-19.2020.1.00.0000.
Disponível em: http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5883343 .
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.000, de 2020
Institui o auxílio emergencial residual para
enfrentamento da emergência de saúde pública
de importância internacional decorrente do
coronavírus (COVID-19) responsável pelo surto
de 2019, a que se refere a Lei nº 13.979, de 6 de
fevereiro de 2020.

EMENDA MODIFICATIVA
O Art. 1º da MP 1000, de 2020, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art.1º Fica instituído o auxílio emergencial residual no valor de R$ 600,00
(seiscentos reais) a ser pago em quatro parcelas mensais ao trabalhador beneficiár io
do auxílio emergencial de que trata o art. 2º da Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020,
e ao trabalhador que, não tendo recebido o benefício, cumpre os requisitos previstos
naquela lei e realizou a autodeclaração de que trata a alínea "c" do inciso VI a partir
de 1° de julho de 2020.
§ 1º As parcelas do auxílio emergencial residual de que trata o caput serão pagas, de
forma subsequente à última parcela recebida do auxílio emergencial de que trata o
art. 2º da Lei nº 13.982, de 2020, ou, para os trabalhadores que não receberam o
benefício, a partir da autodeclaração de que trata a alínea "c" do inciso VI realizada
na plataforma digital disponibilizada para esse fim.
§ 2º O auxílio emergencial residual não será devido ao trabalhador beneficiário que:
I - tenha vínculo de emprego formal ativo adquirido após o recebimento do auxílio
emergencial de que trata o art. 2º da Lei nº 13.982, de 2020;
II - tenha obtido benefício previdenciário ou assistencial ou benefício do segurodesemprego após o recebimento do auxílio emergencial de que trata o art. 2º da Lei
nº 13.982, de 2020;
III - aufira renda familiar mensal per capita acima de meio salário-mínimo e renda
familiar mensal total acima de três salários mínimos;
IV - seja residente no exterior;
V - receba, no ano-calendário de 2020, rendimentos tributáveis em valor acima de
R$ 28.559,70 (vinte e oito mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta
centavos), obrigado a apresentar a Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda
Pessoa Física relativa ao exercício de 2021, e deverá acrescentar ao imposto devido
o valor do referido auxílio recebido por ele ou por seus dependentes; e
VI - tenha menos de dezoito anos de idade, exceto no caso de mães adolescentes.
§ 3º Os critérios de que tratam os incisos I e II do § 3º poderão ser verificados
mensalmente, a partir da data de concessão do auxílio emergencial residual.
§ 4º É obrigatória a inscrição do trabalhador no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF
para o pagamento do auxílio emergencial residual, exceto no caso de trabalhadores
integrantes de famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família, e a platafor ma
digital do auxílio deverá conter mecanismos que viabilizem a regularização da sua
situação junto à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da
Economia enquanto é procedido o efetivo crédito.
§ 5º. Os valores recebidos a título do auxílio emergencial residual são impenhoráve is
e não serão objeto de constrição ou desconto de qualquer natureza, inclusive judicia l,

1
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salvo mediante decisão proferida em ação de alimentos, no limite de 50% (cinquenta
por cento) do valor auferido pelo beneficiário.
§ 6º. O poder público, em conjunto com órgãos e entidades vinculados ao Sistema
Único de Assistência Social, realizará busca ativa e assistirá os trabalhadores que
enfrentem dificuldade ou impossibilidade de utilização da plataforma digital criada
para a autodeclaração e solicitação do auxílio emergencial de que trata esta Lei.”
JUSTIFICATIVA
A presente emenda busca fazer justiça, possibilitando que as pessoas que não receberam
ou não cumpriam os requisitos de solicitação do auxílio emergencial que trata a Lei 13.982, de
2020 tenham seus requerimentos de solicitação permitidos para fins de recebimento do auxílio
residual. Isso porque milhares de pessoas tiveram, inicialmente, seus pedidos recusados por conta
de problemas operacionais do governo federal ou porque suas condições de maior
vulnerabilidade social foram apuradas mais recentemente.
Além disso, são restabelecidas as exigências de acesso, com as devidas correções,
algumas delas que o Congresso já tentou instituir, a exemplo da compatibilidade da renda familiar
à realidade do ano de 2020.
A emenda proposta também visa aperfeiçoar e levar ao texto específico conteúdos já
tratados pela Casa em relação ao auxílio emergencial geral, especialmente quanto a vedação da
penhorabilidade, da realização de descontos ou constrições nos valores, inclusive das instituições
financeira, permitindo apenas a viabilidade do desconto a título de pensão alimentícia, caso este
limitado.
A emenda ainda prevê o caso de busca ativa das pessoas com maior nível de
vulnerabilidade e que tenham dificuldade de acessar e realizar o pedido na plataforma digital.
Diante do exposto, solicitamos o apoio dos nobres deputados à presente emenda.

Sala da Comissão, 08 de setembro de 2020.
Deputado ENIO VERRI
PT/PR

2
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MPV 1000
00206

EMENDA Nº
(à MPV nº 1.000, de 2020)

Dê-se a seguinte redação ao caput do art. 1º da Medida Provisória nº 1.000, de 2 de setembro
de 2020.
“Art. 1º. Fica instituído, até 31 de dezembro de 2020, o auxílio emergencial residual a ser pago
em até quatro parcelas mensais no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) ao trabalhador
beneficiário do auxílio emergencial de que trata o art. 2º da Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020,
a contar da data de publicação desta Medida Provisória.
........................................................................................” (NR)

JUSTIFICAÇÃO

A crise decorrente da pandemia da COVID-19 não tem apenas implicações sanitárias.
Ela atingiu a estrutura econômica como um todo e com isso expôs, ainda mais, a população
socioeconomicamente mais vulnerável.
Como forma de amparar essa população, o Congresso Nacional articulou a criação do
auxílio emergencial, que se tornou a mais importante medida econômica do governo federal em
meio à crise e que literalmente salvou vidas, ao garantir uma robusta proteção à renda de
trabalhadores que, sem ele, ficariam circulando pelas cidades no auge da pandemia para buscar
uma forma de prover à sua família.
Além disso, o auxílio salvou dezenas de milhões da pobreza, o que inevitavelmente
colocaria famílias inteiras, inclusive crianças, em insegurança alimentar enquanto as escolas
estavam fechadas.
Muitos estudos evidenciam a importância que o auxílio teve para milhões de brasileiros.
É o que constatou uma pesquisa do Centro de Estudos em Microfinanças e Inclusão Financeira
da FGV-EAESP1, que com base na análise de microdados da Pnad-Covid do IBGE, concluiu

1

Disponível em: https://eaesp.fgv.br/sites/eaesp.fgv.br/ files/u624/auxilioemergv10.pdf. Acesso em:
08/09/2020
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que, sem o auxílio, a renda média dos brasileiros empregados cairia 18% e a maior queda nos
rendimentos se daria justamente entre os brasileiros que trabalham informalmente.
O estudo ainda revela que o auxílio mais que compensou as perdas na renda dos
beneficiários, já que o rendimento médio dos trabalhadores que tiveram acesso ao benefício
aumentou em relação ao nível pré-pandemia, em especial entre aqueles beneficiários que não
tem escolaridade.
No entanto, o próprio estudo adverte que: “isso não significa que o auxílio emergencial
seja excessivo, mas sim que o nível de pobreza e desigualdade do Brasil é muito alto. Além
disso, É muito importante ressaltar que o desenrolar da crise está envolto em elevado grau de
incerteza, sendo possível que o desemprego e a perda de renda se aprofundem nos próximos
meses, o que intensificaria as perdas de renda e, ceteris paribus, diminuiria os acréscimos de
renda aqui descritos”.
Outro estudo2, revelou que justamente em meio à pandemia a pobreza está no menor
nível já registrado no Brasil. Essa queda é associada ao auxílio emergencial e seu alcance. A
distribuição do benefício evidenciou o tamanho da parcela social que vive hoje na informalidade
e que apesar de estar suscetível à pobreza, não era amparada por políticas de distribuição de
renda antes vigentes, como o Programa Bolsa Família. O que nos faz concluir que a atual agenda
social precisa ser revista, para abranger milhões de brasileiros cuja vulnerabilidade à pobreza foi
evidenciada pela pandemia.
Além disso, como é de conhecimento geral, infelizmente, a pandemia não arrefeceu em
nosso País. A economia ainda não dá sinais de forte recuperação. Portanto, é necessário manter
o pagamento do auxílio, sempre tendo em mente que ele tem um forte multiplicador sobre o PIB.
Os beneficiários despendem o valor em alimentos, remédios, material escolar – ajudando a
manter de pé os comércios essenciais. Parte destes valores ainda volta inevitavelmente aos
cofres dos governos, já que como sabemos, o nosso sistema de tributação é regressivo e repleto
de distorções, de modo que o consumo é pesadamente tributado.
Nesse sentido faz-se necessário prorrogar o prazo inicialmente previsto para o auxílio,
como bem faz a Medida Provisória nº 1000/2020. No entanto, não podemos cogitar subitamente
retirar a renda de milhões de pessoas que muito acertadamente garantimos neste Parlamento.

2

Disponível em: https://valor.globo.com/brasil/noticia/2020/07/28/auxilio-reduz-extrema-pobreza-aomenor-nivel-em-40-anos-diz-ibre-fgv.ghtml . Acesso em: 08/09/2020
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Por isso, apresento emenda que visa garantir até dezembro de 2020 o pagamento do
auxílio emergencial de R$ 600,00 (seiscentos reais) às pessoas beneficiadas pela medida.
Ciente de que o Congresso Nacional se posicionará ao lado da população vulnerável e
atentos ao real cenário de crise que vivemos, peço o apoio dos pares para aprovação da presente
emenda.
Sala das sessões,
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MPV 1000
00207

EMENDA SUPRESSIVA Nº
(à MPV nº 1.000, de 2020)

Suprima-se o inciso V do § 3º do art. 1º da Medida Provisória nº 1.000, de 2 de setembro de
2020.

JUSTIFICAÇÃO

A crise decorrente da pandemia da COVID-19 não tem apenas implicações sanitárias.
Ela atingiu a estrutura econômica como um todo e com isso expôs, ainda mais, a população
socioeconomicamente mais vulnerável.
Como forma de amparar essa população, o Congresso Nacional articulou a criação do
auxílio emergencial, que se tornou a mais importante medida econômica do governo federal em
meio à crise e que literalmente salvou vidas, ao garantir uma robusta proteção à renda de
trabalhadores que, sem ele, ficariam circulando pelas cidades no auge da pandemia para buscar
uma forma de prover à sua família.
Além disso, o auxílio salvou dezenas de milhões da pobreza, o que inevitavelmente
colocaria famílias inteiras, inclusive crianças, em insegurança alimentar enquanto as escolas
estavam fechadas.
Para manter a eficácia da política pública faz-se necessário prorrogar o prazo inicialmente
previsto para o auxílio, como bem faz a Medida Provisória nº 1000/2020, mas também observar
atentamente os seus critérios e regras para se evitar distorções, que podem prejudicar pessoas
que deveriam receber o auxílio.
Nesse sentido, não nos parece adequada a vedação trazida pela MPV de recebimento
do auxílio emergencial a quem no ano de 2019, tenha recebido rendimentos tributáveis acima de
R$ 28.559,70.
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Ora, a situação de renda de 2019 não necessariamente indica a situação de 2020, ainda
mais dado o contexto de forte crise econômica. A título de exemplo, se uma pessoa esteve
empregada em 2019 com rendimentos tributáveis acima do valor definido, mas perdeu o
emprego em 2020, será excluída do auxílio residual por esta vedação.
Além de poder culminar em uma grande judicialização, esse parâmetro pode prejudicar
pessoas que necessitam do auxílio e cujo recebimento seria devido.
Para que essa distorção seja evitada, propomos a presente emenda supressiva e
pedimos o apoio de nossos nobres pares para a sua aprovação.

Salas das Sessões,
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MPV 1000
00208

EMENDA Nº
(à MPV nº 1.000, de 2020)

Dê-se a seguinte redação ao caput do art. 1º da Medida Provisória nº 1.000, de 2 de setembro
de 2020.

“Art. 1º Fica instituído, até 31 de dezembro de 2020, o auxílio emergencial residual a ser pago
em quatro parcelas mensais, com valor decrescentes, respectivamente, de R$ 600,00
(seiscentos reais), R$ 500,00 (quinhentos reais), R$ 400,00 (quatrocentos reais) e R$ 300,00
(trezentos reais) ao trabalhador beneficiário do auxílio emergencial de que trata o art. 2º da Lei
nº 13.982, de 2 de abril de 2020, a contar da data de publicação desta Medida Provisória.
........................................................................................” (NR)

JUSTIFICAÇÃO

A crise decorrente da pandemia da COVID-19 não tem apenas implicações sanitárias.
Ela atingiu a estrutura econômica como um todo e com isso expôs, ainda mais, a população
socioeconomicamente mais vulnerável.
Como forma de amparar essa população, o Congresso Nacional articulou a criação do
auxílio emergencial, que se tornou a mais importante medida econômica do governo federal em
meio à crise e que literalmente salvou vidas, ao garantir uma robusta proteção à renda de
trabalhadores que, sem ele, ficariam circulando pelas cidades no auge da pandemia para buscar
uma forma de prover à sua família.
Além disso, o auxílio salvou dezenas de milhões da pobreza, o que inevitavelmente
colocaria famílias inteiras, inclusive crianças, em insegurança alimentar enquanto as escolas
estavam fechadas.
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Muitos estudos evidenciam a importância que o auxílio teve para milhões de brasileiros.
É o que constatou uma pesquisa do Centro de Estudos em Microfinanças e Inclusão Financeira
da FGV-EAESP1, que com base na análise de microdados da Pnad-Covid do IBGE, concluiu
que, sem o auxílio, a renda média dos brasileiros empregados cairia 18% e a maior queda se
daria justamente nos rendimentos se daria entre os brasileiros que trabalham informalmente.
O estudo ainda revela que o auxílio mais que compensou as perdas na renda dos
beneficiários, já que o rendimento médio dos trabalhadores que tiveram acesso ao benefício
aumentou em relação ao nível pré-pandemia, em especial entre aqueles beneficiários que não
tem escolaridade.
No entanto, o próprio estudo adverte que: “isso não significa que o auxílio emergencial
seja excessivo, mas sim que o nível de pobreza e desigualdade do Brasil é muito alto. Além
disso, É muito importante ressaltar que o desenrolar da crise está envolto em elevado grau de
incerteza, sendo possível que o desemprego e a perda de renda se aprofundem nos próximos
meses, o que intensificaria as perdas de renda e, ceteris paribus, diminuiria os acréscimos de
renda aqui descritos”.
Outro estudo2, revelou que justamente em meio à pandemia a pobreza está no menor
nível já registrado no Brasil. Essa queda é associada ao auxílio emergencial e seu alcance. A
distribuição do benefício evidenciou o tamanho da parcela social que vive hoje na informalidade
e que apesar de estar suscetível à pobreza, não era amparada por políticas de distribuição de
renda antes vigentes, como o Programa Bolsa Família. O que nos faz concluir que a atual agenda
social precisa ser revista, para abranger milhões de brasileiros cuja vulnerabilidade à pobreza foi
evidenciada pela pandemia.
Além disso, como é de conhecimento geral, infelizmente, a pandemia não arrefeceu em
nosso País. A economia ainda não dá sinais de forte recuperação. Portanto, é necessário manter
o pagamento do auxílio, sempre tendo em mente que ele tem um forte multiplicador sobre o PIB.
Os beneficiários despendem o valor em alimentos, remédios, material escolar – ajudando a
manter de pé os comércios essenciais. Parte destes valores ainda volta inevitavelmente aos
cofres dos governos, já que como sabemos, o nosso sistema de tributação é regressivo e repleto
de distorções, de modo que o consumo é pesadamente tributado.

1

Disponível em: https://eaesp.fgv.br/sites/eaesp.fgv.br/ files/u624/auxilioemergv10.pdf. Acesso em:
08/09/2020
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Nesse sentido faz-se necessário prorrogar o prazo inicialmente previsto para o auxílio,
como bem faz a Medida Provisória nº 1000/2020. No entanto, não podemos cogitar subitamente
retirar a renda de milhões de pessoas que muito acertadamente garantimos neste Parlamento.
É necessário criarmos um mecanismo que permita uma regressão lenta e controlada do auxílio
emergencial.
Como bem colocou a economista Monica de Bolle “Não existe neste momento de crise
humanitária responsabilidade fiscal sem responsabilidade social”.
Por isso, proponho que em vez de uma redução drástica, a redução para R$ 300 proposta
pelo governo seja feita ao longo de 4 meses. Não podemos correr o risco de gerar uma segunda
onda de contágios no País, tampouco de retroceder no combate à pobreza e à desigualdade, já
que um corte abrupto poderia provocar um “repique” na pobreza extrema.
Ciente de que a sociedade brasileira confia no Congresso para alterar esta MPV, peço o
apoio dos pares para a sua aprovação.

Sala das Sessões,
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MPV 1000
00209

EMENDA SUPRESSIVA Nº
(à MPV nº 1.000, de 2020)

Suprima-se o inciso VIII do § 3º do art. 1º da Medida Provisória nº 1.000, de 2 de setembro de
2020.

JUSTIFICAÇÃO

A crise decorrente da pandemia da COVID-19 não tem apenas implicações sanitárias.
Ela atingiu a estrutura econômica como um todo e com isso expôs, ainda mais, a população
socioeconomicamente mais vulnerável.
Como forma de amparar essa população, o Congresso Nacional articulou a criação do
auxílio emergencial, que se tornou a mais importante medida econômica do governo federal em
meio à crise e que literalmente salvou vidas, ao garantir uma robusta proteção à renda de
trabalhadores que, sem ele, ficariam circulando pelas cidades no auge da pandemia para buscar
uma forma de prover à sua família.
Além disso, o auxílio salvou dezenas de milhões da pobreza, o que inevitavelmente
colocaria famílias inteiras, inclusive crianças, em insegurança alimentar enquanto as escolas
estavam fechadas.
Para manter a eficácia da política pública faz-se necessário prorrogar o prazo inicialmente
previsto para o auxílio, como bem faz a Medida Provisória nº 1000/2020, mas também observar
atentamente os seus critérios e regras para se evitar distorções, que podem prejudicar pessoas
que deveriam receber o auxílio.
Nesse sentido, não nos parece adequada a vedação trazida pela MPV de que cônjuge,
companheiro, filho/ou enteado que tenha sido incluído, no ano de 2019, como dependente de
declarante do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física enquadrado nas hipóteses previstas na
medida, receba o auxílio. Isso porque, cônjuges/companheiros que se separaram ou filhos e
enteados que saíram da casa dos pais em 2019 ou 2020 ficariam sem acesso ao benefício. Além
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de poder culminar em uma grande judicialização, esse parâmetro pode prejudicar pessoas que
necessitam do auxílio e cujo recebimento seria devido. Destacamos aqui um possível desamparo
à mulheres que tenham se separado recentemente e, como sabemos, em função do machismo
estrutural que permeia a nossa sociedade, o público feminino tem maiores dificuldades de se
inserir de forma qualificada no mercado de trabalho.
Para que essa distorção seja evitada, propomos a presente emenda supressiva e
pedimos o apoio de nossos nobres pares para a sua aprovação.

Salas das Sessões,
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SENADO FEDERAL
MPV
1000Federal
Gabinete da Liderança da Rede Sustentabilidade no
Senado
00210
Assessoria Legislativa
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.000 DE 2 DE SETEMBRO DE 2020

Institui o auxílio emergencial residual para
enfrentamento da emergência de saúde pública
de importância internacional decorrente do
coronavírus (covid-19) responsável pelo surto
de 2019, a que se refere a Lei nº 13.979, de 6 de
fevereiro de 2020.

EMENDA Nº

, de 2020

Dê-se ao art. 1º da Medida Provisória nº 1000, de 2020, a seguinte redação:
Art. 1º Fica instituído, até 31 de dezembro de 2020, o auxílio
emergencial residual a ser pago em até quatro parcelas mensais no
valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) ao trabalhador beneficiário do
auxílio emergencial de que trata o art. 2º da Lei nº 13.982, de 2 de
abril de 2020, a contar da data de publicação desta Medida
Provisória.
......................................................................................................

JUSTIFICAÇÃO
A MPV 1000/2020, em seu artigo 1º, estabelece que fica instituído, até 31 de
dezembro de 2020, o auxílio emergencial residual a ser pago em até quatro parcelas
mensais no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) ao trabalhador beneficiário do auxílio
emergencial de que trata o art. 2º da Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020, a contar da data
de publicação desta Medida Provisória.
Contudo, a redução para a metade do valor não é aceitável. Sabe-se que o valor

Gabinete da Liderança da Rede Sustentabilida de no Senado Federal
Senado Federal, Anexo 1, 9º Pavimento, Brasília DF - CEP 70165-900
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SENADO FEDERAL
Gabinete da Liderança da Rede Sustentabilidade no Senado Federal
Assessoria Legislativa
de R$ 600,00 não nem o ideal, muito menos R$300. Assim, entendemos que deve-se
haver a manutenção do pagamento de R$ 600, até 31 de dezembro de 2020, data
estipulada para o fim do estado de calamidade pública aprovado pelo PDL nº 6/2020.
Contamos, portanto, com o apoio dos nobres senadores para o acolhimento desta
emenda modificativa.
Sala das Comissões,

Gabinete da Liderança da Rede Sustentabilida de no Senado Federal
Senado Federal, Anexo 1, 9º Pavimento, Brasília DF - CEP 70165-900
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SENADO FEDERAL
MPV
1000Federal
Gabinete da Liderança da Rede Sustentabilidade no
Senado
00211
Assessoria Legislativa
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.000 DE 2 DE SETEMBRO DE 2020

Institui o auxílio emergencial residual para
enfrentamento da emergência de saúde pública
de importância internacional decorrente do
coronavírus (covid-19) responsável pelo surto
de 2019, a que se refere a Lei nº 13.979, de 6 de
fevereiro de 2020.

EMENDA Nº

, de 2020

Suprima-se o inciso V do §3º do Art. 1º da Medida Provisória nº 1000, de 2 de
setembro de 2020

JUSTIFICAÇÃO
A MPV 1000/2020, em seu artigo 1º, estabelece que fica instituído, até 31 de
dezembro de 2020, o auxílio emergencial residual a ser pago em até quatro parcelas
mensais no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) ao trabalhador beneficiário do auxílio
emergencial de que trata o art. 2º da Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020, a contar da data
de publicação desta Medida Provisória.
Entre os critérios de elegibilidade do benefício está a previsão contida no inciso V
do § 3º do art. 1º da MP 1000/2020, que determina a exclusão do auxílio emergencial
residual para as pessoas que, no ano de 2019, tenham recebido rendimentos tributáveis
acima de R$ 28.559,70 (vinte e oito mil quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta
centavos).
Entendemos que a proposta da Medida Provisória prejudica pessoas que possam
estar desempregadas atualmente e que necessitam do amparo estatal. Portanto,
sugerimos a exclusão desse critério, para garantir esse direito aos brasileiros que ainda

Gabinete da Liderança da Rede Sustentabilidade no Senado Federal
Senado Federal, Anexo 1, 9º Pavimento, Brasília DF - CEP 70165-900
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SENADO FEDERAL
Gabinete da Liderança da Rede Sustentabilidade no Senado Federal
Assessoria Legislativa
necessitam do amparo financeiro para suprir suas necessidades básicas.
Contamos, portanto, com o apoio dos nobres senadores para o acolhimento desta
emenda supressiva.
Sala das Comissões,

Gabinete da Liderança da Rede Sustentabilidade no Senado Federal
Senado Federal, Anexo 1, 9º Pavimento, Brasília DF - CEP 70165-900
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.000 DE 2 DE SETEMBRO DE 2020

Institui o auxílio emergencial residual para
enfrentamento da emergência de saúde pública
de importância internacional decorrente do
coronavírus (covid-19) responsável pelo surto
de 2019, a que se refere a Lei nº 13.979, de 6 de
fevereiro de 2020.

EMENDA Nº

, de 2020

Suprima-se o inciso VI do §3º do Art. 1º da Medida Provisória nº 1000, de 2 de
setembro de 2020

JUSTIFICAÇÃO
A MPV 1000/2020, em seu artigo 1º, estabelece que fica instituído, até 31 de
dezembro de 2020, o auxílio emergencial residual a ser pago em até quatro parcelas
mensais no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) ao trabalhador beneficiário do auxílio
emergencial de que trata o art. 2º da Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020, a contar da data
de publicação desta Medida Provisória.
Entre os critérios de elegibilidade do benefício está a previsão contida no inciso VI
do § 3º do art. 1º da MP 1000/2020, que determina a exclusão do auxílio emergencial
residual para as pessoas que tinham, em 31 de dezembro de 2019, a posse ou a
propriedade de bens ou direitos, incluída a terra nua, de valor total superior a R$
300.000,00 (trezentos mil reais).
O fato de a pessoa ter um pequeno patrimônio, como um imóvel residencial ou a
posse de imóvel comercial decorrente de contrato de locação, não significa que a pessoa
não necessita do amparo financeiro do Estado, que pode, inclusive, ter perdido renda e
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capacidade de exercer sua atividade econômica. Além disso, há de se levar em conta que
o metro quadrado de um imóvel varia conforme a cidade e a região, o que tornaria injusta
essa limitação do valor para potenciais beneficiários que vivem em áreas em que imóveis
são mais valorizados, como é o caso do Distrito Federal, por exemplo.
Entendemos que a proposta da Medida Provisória prejudica pessoas que possam
estar desempregadas atualmente e que necessitam de suporte financeiro. Portanto,
sugerimos a exclusão desse critério, para garantir esse direito aos brasileiros que ainda
necessitam do amparo financeiro para suprir suas necessidades básicas.
Contamos, portanto, com o apoio dos nobres senadores para o acolhimento desta
emenda supressiva.
Sala das Comissões,
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.000 DE 2 DE SETEMBRO DE 2020

Institui o auxílio emergencial residual para
enfrentamento da emergência de saúde pública
de importância internacional decorrente do
coronavírus (covid-19) responsável pelo surto
de 2019, a que se refere a Lei nº 13.979, de 6 de
fevereiro de 2020.

EMENDA Nº

, de 2020

Acrescenta-se o seguinte artigo à Medida Provisória nº 1000, de 2 de setembro de
2020, onde couber:
Art. ___ O Poder Executivo disponibilizará um canal de atendimento
gratuito, através de linha telefônica 0800, para orientações quanto aos
critérios de acesso ao auxílio emergencial residual e aos procedimentos de
preenchimento das informações requeridas na plataforma digital.

JUSTIFICAÇÃO
A MPV 1000/2020, em seu artigo 1º, estabelece que fica instituído, até 31 de
dezembro de 2020, o auxílio emergencial residual a ser pago em até quatro parcelas
mensais no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) ao trabalhador beneficiário do auxílio
emergencial de que trata o art. 2º da Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020, a contar da data
de publicação desta Medida Provisória.
Tendo em vista as alterações quanto aos critérios de elegibilidade, faz-se
necessária a implementação de canais de comunicação gratuitos para os solicitantes e
beneficiários para fins de orientação, contestação e apresentação de documentos.
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Contamos, portanto, com o apoio dos nobres senadores para o acolhimento desta
emenda aditiva.
Sala das Comissões,
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.000 DE 2 DE SETEMBRO DE 2020

Institui o auxílio emergencial residual para
enfrentamento da emergência de saúde pública
de importância internacional decorrente do
coronavírus (covid-19) responsável pelo surto
de 2019, a que se refere a Lei nº 13.979, de 6 de
fevereiro de 2020.

EMENDA Nº

, de 2020

Dê-se ao inciso II do §3º do art. 1º da Medida Provisória nº 1000, de 2 de setembro
de 2020, a seguinte redação:
“Art. 1º ………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………….
§ 3º ……………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..…….
II - tenha obtido benefício previdenciário ou assistencial ou benefício do
segurodesemprego ou de programa de transferência de renda federal após
o recebimento do auxílio emergencial de que trata o art. 2º da Lei nº 13.982,
de 2020, ressalvados os benefícios do Programa Bolsa Família e do Seguro Defeso;
……………………………………………………………………………………………………………..”

JUSTIFICAÇÃO
A MPV 1000/2020, em seu artigo 1º, estabelece que fica instituído, até 31 de
dezembro de 2020, o auxílio emergencial residual a ser pago em até quatro parcelas
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mensais no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) ao trabalhador beneficiário do auxílio
emergencial de que trata o art. 2º da Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020, a contar da data
de publicação desta Medida Provisória.
O texto da MPV impede que o auxílio emergencial residual seja concedido a quem
já possui benefício previdenciário ou assistencial ou benefício do seguro-desemprego ou
de programa de transferência de renda federal após o recebimento do auxílio
emergencial de que trata o art. 2º da Lei nº 13.982, de 2020, ressalvados os benefícios do
Programa Bolsa Família. Contudo, não adotou a exceção a quem recebe o seguro-defeso,
o que impede de milhares de pescadores artesanais de receberem o benefício.
O seguro-defeso, que, na prática, é o Seguro-Desemprego do Pescador Artesanal
(SDPA), é pago durante o período de reprodução das espécies, o qual o pescador não
pode trabalhar. Ele recebe o valor de um salário mínimo por mês de defeso, que pode
variar de três a cinco meses por ano, dependendo da área de pesca e da espécie.
Com a emenda proposta, o pescador artesanal poderá receber o auxílio
emergencial residual de que trata o art. 1º desta medida provisória 1000/2020 nos meses
em que não receber o seguro-defeso, de que trata a Lei nº 10.779, de 25 de novembro de
2003.
Contamos, portanto, com o apoio dos nobres senadores para o acolhimento desta
emenda aditiva.
Sala das Comissões,
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.000 DE 2 DE SETEMBRO DE 2020

Institui o auxílio emergencial residual para
enfrentamento da emergência de saúde pública
de importância internacional decorrente do
coronavírus (covid-19) responsável pelo surto
de 2019, a que se refere a Lei nº 13.979, de 6 de
fevereiro de 2020.

EMENDA Nº

, de 2020

Acrescenta-se o seguinte artigo à Medida Provisória nº 1000, de 2 de setembro de
2020, onde couber:
“Art. ___ A análise da solicitação de recebimento do auxílio
emergencial residual não poderá ultrapassar 10 (dez) dias corridos.
§1º Caso transcorra o período previsto no caput sem resposta do
órgão competente, considerar-se-á deferido o pedido.
§2º O pagamento no auxílio emergencial residual deverá ser pago
em até 3 (três) dias após a aprovação da solicitação”.(NR)

JUSTIFICAÇÃO
A MPV 1000/2020, em seu artigo 1º, estabelece que fica instituído, até 31 de
dezembro de 2020, o auxílio emergencial residual a ser pago em até quatro parcelas
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mensais no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) ao trabalhador beneficiário do auxílio
emergencial de que trata o art. 2º da Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020, a contar da data
de publicação desta Medida Provisória.
Houve vários problemas de atrasos nas análises do cadastros relativos ao Auxílio
Emergencial instituído pela Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020. Por essa razão,
entendemos ser necessário o estabelecimento de um prazo máximo para a análise dos
requerimentos pela autoridade competente, bem como um prazo máximo para
pagamento após a aprovação da solicitação.
Contamos, portanto, com o apoio dos nobres senadores para o acolhimento desta
emenda aditiva.
Sala das Comissões,
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.000 DE 2 DE SETEMBRO DE 2020

Institui o auxílio emergencial residual para
enfrentamento da emergência de saúde pública
de importância internacional decorrente do
coronavírus (covid-19) responsável pelo surto
de 2019, a que se refere a Lei nº 13.979, de 6 de
fevereiro de 2020.

EMENDA Nº

, de 2020

Suprima-se o inciso VII do §3º do art. 1º da Medida Provisória nº 1000, de 2 de
setembro de 2020.

JUSTIFICAÇÃO
A MPV 1000/2020, em seu artigo 1º, estabelece que fica instituído, até 31 de
dezembro de 2020, o auxílio emergencial residual a ser pago em até quatro parcelas
mensais no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) ao trabalhador beneficiário do auxílio
emergencial de que trata o art. 2º da Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020, a contar da data
de publicação desta Medida Provisória.
Entre os critérios de elegibilidade do benefício está a previsão contida no inciso VII
do § 3º do art. 1º da MP 1000/2020, que determina a exclusão do auxílio emergencial
residual para as pessoas que, no ano de 2019, tenham recebido rendimentos isentos, não
tributáveis ou ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma tenha sido superior a R$
40.000,00 (quarenta mil reais).
Entendemos que a proposta da Medida Provisória prejudica pessoas que possam
estar desempregadas atualmente e que necessitam do amparo estatal. Portanto,
sugerimos a exclusão desse critério, para garantir esse direito aos brasileiros que ainda
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necessitam do amparo financeiro para suprir suas necessidades básicas.
Contamos, portanto, com o apoio dos nobres senadores para o acolhimento desta
emenda supressiva.
Sala das Comissões,
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.000 DE 2 DE SETEMBRO DE 2020

Institui o auxílio emergencial residual para
enfrentamento da emergência de saúde pública
de importância internacional decorrente do
coronavírus (covid-19) responsável pelo surto
de 2019, a que se refere a Lei nº 13.979, de 6 de
fevereiro de 2020.

EMENDA Nº

, de 2020

Suprima-se o inciso VIII do §3º do Art. 1º da Medida Provisória nº 1000, de 2 de
setembro de 2020.

JUSTIFICAÇÃO
A MPV 1000/2020, em seu artigo 1º, estabelece que fica instituído, até 31 de
dezembro de 2020, o auxílio emergencial residual a ser pago em até quatro parcelas
mensais no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) ao trabalhador beneficiário do auxílio
emergencial de que trata o art. 2º da Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020, a contar da data
de publicação desta Medida Provisória.
Entre os critérios de elegibilidade do benefício está a previsão contida no inciso
VIII do § 3º do art. 1º da MP 1000/2020, que determina a exclusão do auxílio emergencial
residual para as pessoas que tenham sido incluídas, no ano de 2019, como dependentes
de declarante do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física enquadrado nas hipóteses
previstas nos incisos V, VI ou VII, na condição de: a) cônjuge; b) companheiro com o qual
o contribuinte tenha filho ou com o qual conviva há mais de cinco anos; ou c) filho ou
enteado: 1. com menos de vinte e um anos de idade; ou 2. com menos de vinte e quatro
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anos de idade que esteja matriculado em estabelecimento de ensino superior ou de
ensino técnico de nível médio.
Entendemos que a proposta da Medida Provisória prejudica pessoas que possam
estar desempregadas atualmente e que necessitam do amparo estatal e que, na prática,
não são mais dependentes. Lembre-se que a Declaração de Imposto de Renda retrata o
passado do declarante, e não o seu presente.
Portanto, sugerimos a exclusão desse critério, para garantir esse direito aos
brasileiros que ainda necessitam do amparo financeiro para suprir suas necessidades
básicas.
Contamos, portanto, com o apoio dos nobres senadores para o acolhimento desta
emenda supressiva.
Sala das Comissões,
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.000 DE 2 DE SETEMBRO DE 2020

Institui o auxílio emergencial residual para
enfrentamento da emergência de saúde pública
de importância internacional decorrente do
coronavírus (covid-19) responsável pelo surto
de 2019, a que se refere a Lei nº 13.979, de 6 de
fevereiro de 2020.

EMENDA Nº

, de 2020

Suprima-se o §5º do Art. 1º da Medida Provisória nº 1000, de 2 de setembro de
2020.

JUSTIFICAÇÃO
A MPV 1000/2020, em seu artigo 1º, estabelece que fica instituído, até 31 de
dezembro de 2020, o auxílio emergencial residual a ser pago em até quatro parcelas
mensais no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) ao trabalhador beneficiário do auxílio
emergencial de que trata o art. 2º da Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020, a contar da data
de publicação desta Medida Provisória.
A MP determina no § 5º do art. 1º que “É obrigatória a inscrição do trabalhador no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF para o pagamento do auxílio emergencial residual e sua
situação deverá estar regularizada junto à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
do Ministério da Economia para o efetivo crédito do referido auxílio, exceto no caso de
trabalhadores integrantes de famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família.”
É sabido que, especialmente nas camadas mais carentes da sociedade, diversas
pessoas não possuem o CPF (ou outros documentos), ou o tem de forma irregular. São
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pessoas que, no seu sentido mais próprio, vivem à margem das regras mais basilares, por
desconhecimento ou a dificuldade fática de acesso à sua documentação.
Note-se que esta exigência não impediu a concessão do auxílio de forma irregular
a diversos supostos beneficiários, logo, apenas serviu para obstaculizar o acesso dos mais
vulneráveis socialmente.
Portanto, sugerimos a exclusão desse critério, para garantir esse direito aos
brasileiros que ainda necessitam do amparo financeiro para suprir suas necessidades
básicas.
Contamos, portanto, com o apoio dos nobres senadores para o acolhimento desta
emenda supressiva.
Sala das Comissões,
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.000 DE 2 DE SETEMBRO DE 2020

Institui o auxílio emergencial residual para
enfrentamento da emergência de saúde pública
de importância internacional decorrente do
coronavírus (covid-19) responsável pelo surto
de 2019, a que se refere a Lei nº 13.979, de 6 de
fevereiro de 2020.

EMENDA Nº

, de 2020

Dê-se ao art. 9º da Medida Provisória nº 1000, de 2 de setembro de 2020, a
seguinte redação:
“Art. 9º Os recursos não sacados das poupanças sociais digitais abertas e
não movimentados no prazo de 120 (cento e vinte) dias a partir da data em
que foram disponibilizados retornarão para a conta única do Tesouro
Nacional.”

JUSTIFICAÇÃO
A MPV 1000/2020, em seu artigo 1º, estabelece que fica instituído, até 31 de
dezembro de 2020, o auxílio emergencial residual a ser pago em até quatro parcelas
mensais no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) ao trabalhador beneficiário do auxílio
emergencial de que trata o art. 2º da Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020, a contar da data
de publicação desta Medida Provisória.
O art. 9º da MPV estabelece que os recursos não sacados das poupanças sociais
digitais abertas e não movimentados no prazo definido em regulamento retornarão para
a conta única do Tesouro Nacional. Entendemos ser imprescindível desde já prever prazo

Gabinete da Liderança da Rede Sustentabilidade no Senado Federal
Senado Federal, Anexo 1, 9º Pavimento, Brasília DF - CEP 70165-900
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razoável para que os beneficiários possam tomar conhecimento da disponibilização dos
valores e possam sacá-los. Assim, apresentamos esta emenda.
Contamos, portanto, com o apoio dos nobres senadores para o acolhimento desta
emenda modificativa.
Sala das Comissões,

Gabinete da Liderança da Rede Sustentabilidade no Senado Federal
Senado Federal, Anexo 1, 9º Pavimento, Brasília DF - CEP 70165-900

2

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 03EE4C8300388023.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.089483/2020-15-1 (ANEXO: 001)

10 Setembro 2020

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

Quinta-feira

1023

SENADO FEDERAL
MPV
1000Federal
Gabinete da Liderança da Rede Sustentabilidade no
Senado
00220
Assessoria Legislativa
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.000 DE 2 DE SETEMBRO DE 2020

Institui o auxílio emergencial residual para
enfrentamento da emergência de saúde pública
de importância internacional decorrente do
coronavírus (covid-19) responsável pelo surto
de 2019, a que se refere a Lei nº 13.979, de 6 de
fevereiro de 2020.

EMENDA Nº

, de 2020

Acrescenta-se o seguinte artigo à Medida Provisória nº 1000, de 2 de setembro de
2020, onde couber:
“Art. ___ Nos casos de negativa ou inconformidade com os critérios
para concessão do auxílio emergencial residual, a autoridade
competente deverá apresentar os motivos específicos para tal
negativa ou inconformidade.
Parágrafo único. Será possível recorrer de decisão negativa para
concessão do auxílio emergencial residual, apresentando
documentação complementar, que deverá ser analisada em até 10
(dez) dias e, caso transcorra o período previsto sem resposta do
órgão competente, haverá o seu deferimento automático”.(NR)

Gabinete da Liderança da Rede Sustentabilidade no Senado Federal
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JUSTIFICAÇÃO
A MPV 1000/2020, em seu artigo 1º, estabelece que fica instituído, até 31 de
dezembro de 2020, o auxílio emergencial residual a ser pago em até quatro parcelas
mensais no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) ao trabalhador beneficiário do auxílio
emergencial de que trata o art. 2º da Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020, a contar da data
de publicação desta Medida Provisória.
Sabe-se que o Ministério da Cidadania e a Defensoria Pública da União - DPU
firmaram acordo para que a DPU auxiliasse no recebimento e na análise de contestações
extrajudiciais relativas ao auxílio emergencial. Para tanto, foi editada a Portaria nº 423,
de 19 de junho de 2020, que prevê a possibilidade de o cidadão que teve o auxílio
emergencial indeferido poder apresentar documentação perante a DPU para análise e,
caso seja comprovado seu direito, receber o auxílio emergencial. Além disso, é possível
contestar por meio do aplicativo ou site da CAIXA ou pelo site da Dataprev.
Contudo, não há prazos para análise desses recursos, o que pode inviabilizar o
acesso do auxílio pelos beneficiários. Assim, é imperioso o estabelecimento de um prazo
máximo para a análise dos recursos pela autoridade competente.
Contamos, portanto, com o apoio dos nobres senadores para o acolhimento desta
emenda aditiva.
Sala das Comissões,

Gabinete da Liderança da Rede Sustentabilidade no Senado Federal
Senado Federal, Anexo 1, 9º Pavimento, Brasília DF - CEP 70165-900
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MPV 1000
00221

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1000, DE 2020
Institui o auxílio emergencial residual para
enfrentamento da emergência de saúde pública
de importância internacional decorrente do
coronavírus (COVID-19) responsável pelo surto
de 2019, a que se refere a Lei nº 13.979, de 6 de
fevereiro de 2020.

EMENDA MODIFICATIVA
Modifique-se o §1º do Art. 1º e o §3º do Art. 2º da MP 1000, de 2020, que passa a vigorar
com a seguinte redação:
Art. 1º .......................................................................................
.........................................................................................
§ 1º A parcela do auxílio emergencial residual de que trata o caput será paga,
independentemente de requerimento, de forma subsequente à última parcela recebida
do auxílio emergencial de que trata o art. 2º da Lei nº 13.982, de 2020, ou à última
parcela de qualquer outro auxílio emergencial federal instituído em lei específica,
desde que o beneficiário atenda aos requisitos estabelecidos nesta Medida Provisória.
Art. 2º ......................................................................................
.................................................................................................
§ 3º Será concedido o auxílio emergencial residual de que trata esta lei para todos os
beneficiados com qualquer outro auxílio emergencial federal instituído em lei
específica.
JUSTIFICATIVA
A presente emenda busca fazer justiça, possibilitando que as pessoas que receberam
qualquer outro auxílio emergencial fixado por lei federal tenha acesso ao auxílio residual definido
por novas parcelas dispostas na MP 1000. Isso porque milhares de pessoas ligadas a agricultura
familiar, ao setor cultural e ao setor esportivo tiveram, inicialmente, seus pedidos de auxílio
específicos e agora podem receber essa complementariedade.
Assim, a emenda permite que os profissionais dos setores de cultura, esporte e lazer,
bem como da agricultura familiar e do setor esportivo possam receber o auxílio emergenc ia l
residual, antes vedado pelo texto da MP 1000, de 2020.
Diante do exposto, solicitamos o apoio dos nobres deputados à presente emenda.
Sala da Comissão, 08 de setembro de 2020
Deputado ENIO VERRI
PT/PR

1
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EMENDA SUPRESSIVA Nº
(à MPV nº 1.000, de 2020)

Suprima-se o inciso V do § 3º do art. 1º da Medida Provisória nº 1.000, de 2 de setembro de
2020.

JUSTIFICAÇÃO

A crise decorrente da pandemia da COVID-19 não tem apenas implicações sanitárias.
Ela atingiu a estrutura econômica como um todo e com isso expôs, ainda mais, a população
socioeconomicamente mais vulnerável.
Como forma de amparar essa população, o Congresso Nacional articulou a criação do
auxílio emergencial, que se tornou a mais importante medida econômica do governo federal em
meio à crise e que literalmente salvou vidas, ao garantir uma robusta proteção à renda de
trabalhadores que, sem ele, ficariam circulando pelas cidades no auge da pandemia para buscar
uma forma de prover à sua família.
Além disso, o auxílio salvou dezenas de milhões da pobreza, o que inevitavelmente
colocaria famílias inteiras, inclusive crianças, em insegurança alimentar enquanto as escolas
estavam fechadas.
Para manter a eficácia da política pública faz-se necessário prorrogar o prazo inicialmente
previsto para o auxílio, como bem faz a Medida Provisória nº 1000/2020, mas também observar
atentamente os seus critérios e regras para se evitar distorções, que podem prejudicar pessoas
que deveriam receber o auxílio.
Nesse sentido, não nos parece adequada a vedação trazida pela MPV de recebimento
do auxílio emergencial a quem no ano de 2019, tenha recebido rendimentos tributáveis acima de
R$ 28.559,70.
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Ora, a situação de renda de 2019 não necessariamente indica a situação de 2020, ainda
mais dado o contexto de forte crise econômica. A título de exemplo, se uma pessoa esteve
empregada em 2019 com rendimentos tributáveis acima do valor definido, mas perdeu o
emprego em 2020, será excluída do auxílio residual por esta vedação.
Além de poder culminar em uma grande judicialização, esse parâmetro pode prejudicar
pessoas que necessitam do auxílio e cujo recebimento seria devido.
Para que essa distorção seja evitada, propomos a presente emenda supressiva e
pedimos o apoio de nossos nobres pares para a sua aprovação.

Salas das Sessões,
FELIPE RIGONI LOPRES
PSB/ES
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MPV 1000
00223

EMENDA SUPRESSIVA Nº
(à MPV nº 1.000, de 2020)

Suprima-se o inciso VIII do § 3º do art. 1º da Medida Provisória nº 1.000, de 2 de setembro de
2020.

JUSTIFICAÇÃO

A crise decorrente da pandemia da COVID-19 não tem apenas implicações sanitárias.
Ela atingiu a estrutura econômica como um todo e com isso expôs, ainda mais, a população
socioeconomicamente mais vulnerável.
Como forma de amparar essa população, o Congresso Nacional articulou a criação do
auxílio emergencial, que se tornou a mais importante medida econômica do governo federal em
meio à crise e que literalmente salvou vidas, ao garantir uma robusta proteção à renda de
trabalhadores que, sem ele, ficariam circulando pelas cidades no auge da pandemia para buscar
uma forma de prover à sua família.
Além disso, o auxílio salvou dezenas de milhões da pobreza, o que inevitavelmente
colocaria famílias inteiras, inclusive crianças, em insegurança alimentar enquanto as escolas
estavam fechadas.
Para manter a eficácia da política pública faz-se necessário prorrogar o prazo inicialmente
previsto para o auxílio, como bem faz a Medida Provisória nº 1000/2020, mas também observar
atentamente os seus critérios e regras para se evitar distorções, que podem prejudicar pessoas
que deveriam receber o auxílio.
Nesse sentido, não nos parece adequada a vedação trazida pela MPV de que cônjuge,
companheiro, filho/ou enteado que tenha sido incluído, no ano de 2019, como dependente de
declarante do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física enquadrado nas hipóteses previstas na
medida, receba o auxílio. Isso porque, cônjuges/companheiros que se separaram ou filhos e
enteados que saíram da casa dos pais em 2019 ou 2020 ficariam sem acesso ao benefício. Além
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de poder culminar em uma grande judicialização, esse parâmetro pode prejudicar pessoas que
necessitam do auxílio e cujo recebimento seria devido. Destacamos aqui um possível desamparo
à mulheres que tenham se separado recentemente e, como sabemos, em função do machismo
estrutural que permeia a nossa sociedade, o público feminino tem maiores dificuldades de se
inserir de forma qualificada no mercado de trabalho.
Para que essa distorção seja evitada, propomos a presente emenda supressiva e
pedimos o apoio de nossos nobres pares para a sua aprovação.

Salas das Sessões,
FELIPE RIGONI LOPRES
PSB/ES
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EMENDA Nº
(à MPV nº 1.000, de 2020)

Dê-se a seguinte redação ao caput do art. 1º da Medida Provisória nº 1.000, de 2 de setembro
de 2020.

“Art. 1º Fica instituído, até 31 de dezembro de 2020, o auxílio emergencial residual a ser pago
em quatro parcelas mensais, com valor decrescentes, respectivamente, de R$ 600,00
(seiscentos reais), R$ 500,00 (quinhentos reais), R$ 400,00 (quatrocentos reais) e R$ 300,00
(trezentos reais) ao trabalhador beneficiário do auxílio emergencial de que trata o art. 2º da Lei
nº 13.982, de 2 de abril de 2020, a contar da data de publicação desta Medida Provisória.
........................................................................................” (NR)

JUSTIFICAÇÃO

A crise decorrente da pandemia da COVID-19 não tem apenas implicações sanitárias.
Ela atingiu a estrutura econômica como um todo e com isso expôs, ainda mais, a população
socioeconomicamente mais vulnerável.
Como forma de amparar essa população, o Congresso Nacional articulou a criação do
auxílio emergencial, que se tornou a mais importante medida econômica do governo federal em
meio à crise e que literalmente salvou vidas, ao garantir uma robusta proteção à renda de
trabalhadores que, sem ele, ficariam circulando pelas cidades no auge da pandemia para buscar
uma forma de prover à sua família.
Além disso, o auxílio salvou dezenas de milhões da pobreza, o que inevitavelmente
colocaria famílias inteiras, inclusive crianças, em insegurança alimentar enquanto as escolas
estavam fechadas.
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Muitos estudos evidenciam a importância que o auxílio teve para milhões de brasileiros.
É o que constatou uma pesquisa do Centro de Estudos em Microfinanças e Inclusão Financeira
da FGV-EAESP1, que com base na análise de microdados da Pnad-Covid do IBGE, concluiu
que, sem o auxílio, a renda média dos brasileiros empregados cairia 18% e a maior queda se
daria justamente nos rendimentos se daria entre os brasileiros que trabalham informalmente.
O estudo ainda revela que o auxílio mais que compensou as perdas na renda dos
beneficiários, já que o rendimento médio dos trabalhadores que tiveram acesso ao benefício
aumentou em relação ao nível pré-pandemia, em especial entre aqueles beneficiários que não
tem escolaridade.
No entanto, o próprio estudo adverte que: “isso não significa que o auxílio emergencial
seja excessivo, mas sim que o nível de pobreza e desigualdade do Brasil é muito alto. Além
disso, É muito importante ressaltar que o desenrolar da crise está envolto em elevado grau de
incerteza, sendo possível que o desemprego e a perda de renda se aprofundem nos próximos
meses, o que intensificaria as perdas de renda e, ceteris paribus, diminuiria os acréscimos de
renda aqui descritos”.
Outro estudo2, revelou que justamente em meio à pandemia a pobreza está no menor
nível já registrado no Brasil. Essa queda é associada ao auxílio emergencial e seu alcance. A
distribuição do benefício evidenciou o tamanho da parcela social que vive hoje na informalidade
e que apesar de estar suscetível à pobreza, não era amparada por políticas de distribuição de
renda antes vigentes, como o Programa Bolsa Família. O que nos faz concluir que a atual agenda
social precisa ser revista, para abranger milhões de brasileiros cuja vulnerabilidade à pobreza foi
evidenciada pela pandemia.
Além disso, como é de conhecimento geral, infelizmente, a pandemia não arrefeceu em
nosso País. A economia ainda não dá sinais de forte recuperação. Portanto, é necessário manter
o pagamento do auxílio, sempre tendo em mente que ele tem um forte multiplicador sobre o PIB.
Os beneficiários despendem o valor em alimentos, remédios, material escolar – ajudando a
manter de pé os comércios essenciais. Parte destes valores ainda volta inevitavelmente aos
cofres dos governos, já que como sabemos, o nosso sistema de tributação é regressivo e repleto
de distorções, de modo que o consumo é pesadamente tributado.

1

Disponível em: https://eaesp.fgv.br/sites/eaesp.fgv.br/files/u624/auxilioemergv10.pdf. Acesso em:
08/09/2020
2
Disponível em: https://valor.globo.com/brasil/noticia/2020/07/28/auxilio-reduz-extrema-pobreza-aomenor-nivel-em-40-anos-diz-ibre-fgv.ghtml . Acesso em: 08/09/2020
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Nesse sentido faz-se necessário prorrogar o prazo inicialmente previsto para o auxílio,
como bem faz a Medida Provisória nº 1000/2020. No entanto, não podemos cogitar subitamente
retirar a renda de milhões de pessoas que muito acertadamente garantimos neste Parlamento.
É necessário criarmos um mecanismo que permita uma regressão lenta e controlada do auxílio
emergencial.
Como bem colocou a economista Monica de Bolle “Não existe neste momento de crise
humanitária responsabilidade fiscal sem responsabilidade social”.
Por isso, proponho que em vez de uma redução drástica, a redução para R$ 300 proposta
pelo governo seja feita ao longo de 4 meses. Não podemos correr o risco de gerar uma segunda
onda de contágios no País, tampouco de retroceder no combate à pobreza e à desigualdade, já
que um corte abrupto poderia provocar um “repique” na pobreza extrema.
Ciente de que a sociedade brasileira confia no Congresso para alterar esta MPV, peço o
apoio dos pares para a sua aprovação.

Sala das Sessões,
FELIPE RIGONI LOPRES
PSB/ES
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MPV 1000
00225

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1000, DE 2020
Ementa: Institui o auxílio emergencial
residual
para
enfrentamento
da
emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do
coronavírus (covid-19) responsável pelo
surto de 2019, a que se refere a Lei nº
13.979, de 6 de fevereiro de 2020.

EMENDA Nº _______

Dê-se ao inciso VII, do § 3º, do art. 1º da Medida Provisória nº 1000, de
2020, a redação abaixo:
Art. 1º...............................................................................
§ 3º...................................................................................
VII - no ano de 2019, tenha recebido rendimentos isentos,
não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte,
cuja soma tenha sido superior a R$ 40.000,00 (quarenta
mil reais), excluindo-se os rendimentos oriundos de
rescisão de contrato trabalhista.

JUSTIFICAÇÃO
O objetivo desta emenda é excluir os rendimentos oriundos de rescisão
de contrato trabalhista para fins de acesso ao benefício.
Conto com o apoio dos Pares e Relator.
Sala das Comissões, em

DEPUTADA LUIZA ERUNDINA
PSOL-SP
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MPV 1000
00226

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1000, DE 2020
Ementa: Institui o auxílio emergencial
residual
para
enfrentamento
da
emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do
coronavírus (covid-19) responsável pelo
surto de 2019, a que se refere a Lei nº
13.979, de 6 de fevereiro de 2020.

EMENDA Nº _______

Suprima-se o inciso V do §3º do art. 1º da Medida Provisória nº 1000, de
2020.

JUSTIFICAÇÃO
O objeto desta emenda é suprimir a exigência de rendimentos tributáveis
baseado na declaração de imposto de renda que, como sabemos, faz-se
considerando o rendimento do ano anterior. O auxílio emergencial residual visa
assegurar renda devido às graves consequências econômicas provocadas pela
pandemia de covid-19, situação não previsível neste ano de 2020. Há outras
maneiras do governo federal confrontar a autodeclaração de acesso ao
benefício para fins de lisura e probidade. O uso da declaração de imposto de
renda se mostra instrumento excludente, enseja insegurança social e que não
provocará a geração de renda (e de consumo) para aquecimento econômico.
Sala das Comissões, em

DEPUTADA LUIZA ERUNDINA
PSOL-SP
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MPV 1000
00227

Gabinete do Senador Rogério Carvalho

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.000, DE 2 DE SETEMBRO DE 2020

Institui o auxílio emergencial residual para
citenfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional
decorrente do coronavírus (covid-19)
responsável pelo surto de 2019, a que se
refere a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de
2020.

EMENDA ADITIVA Nº___ 2020

Inclua-se, onde couber o seguinte artigo na Medida Provisória n° 1.000, de 2020:

“Art. xx Fica instituído o Fomento Emergencial de Inclusão Produtiva
Rural, destinado a apoiar a atividade produtiva de agricultores familiares durante
o estado de calamidade pública referido no caput desta Medida Provisória.
§ 1º São beneficiários do fomento de que trata o caput deste artigo os
agricultores familiares que se encontram em situação de pobreza e de extrema
pobreza, excluídos os benefícios previdenciários rurais.
§ 2º
O governo federal transferirá recursos financeiros não
reembolsáveis aos agricultores familiares que aderirem ao fomento de que trata
o o caput deste artigo e que se comprometerem a implantar todas as etapas
previstas em projeto simplificado de estruturação da unidade produtiva familiar
a ser elaborado por serviço de assistência técnica e extensão rural.
I- O projeto de que trata o § 2º deste artigo poderá contemplar a
implementação de cisternas ou de outras tecnologias sociais de acesso à água
para consumo humano e produção de alimentos de que trata o art. 15 da Lei nº
12.873, de 24 de outubro de 2013.
II- A implantação do referido projeto será acompanhada pelo serviço de
assistência técnica e extensão rural.
III - A Anater remunerará, com recursos a serem repassados pela União,
as entidades de assistência técnica e extensão rural, no valor de R$ 100,00 (cem
reais), pelos serviços previstos neste artigo.
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§ 3º Fica a União autorizada a transferir diretamente ao beneficiário do
fomento de que trata o caput deste artigo recursos financeiros no valor de R$
2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) por unidade familiar, na forma do
regulamento.
I- A transferência de que trata o § 3º ocorrerá em parcela única.
II - Quando destinado à mulher agricultora familiar, a transferência de
que trata o § 3º deste artigo será de R$ 3.000,00 (três mil reais) por unidade
familiar.
III - Para os projetos de que trata o § 2º deste artigo, a transferência de
recursos financeiros poderá ser de até R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)
por unidade familiar.
§ 4º. Sem prejuízo de sanção penal, o beneficiário que dolosamente
descumprir as regras do fomento de que trata o caput deste artigo, em benefício
próprio ou de terceiros, será obrigado a efetuar o ressarcimento da importânc ia
recebida, na forma do regulamento.”

JUSTIFICATIVA
Desde o início da pandemia de Covid-19 a agricultura familiar sofreu dois
grandes reveses. O primeiro deles, ao não ser explicitamente incluída no auxílio
emergencial previsto na Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020. A segunda, quando o
Presidente da República vetou 14 dispositivos da Lei 14.048, de 24 de agosto de 2020
(Lei Assis Carvalho).
Entre os dispositivos vetados, está a previsão de fomento produtivo a
agricultores familiares que se encontram em situação de pobreza e de extrema pobreza.
Tal fomento é o mínimo que o Estado brasileiro deveria fazer para garantir condições de
sobrevivência a milhares de famílias agricultoras, produtoras de 70% do alimento que a
população consome no país.
É por acreditar que a agricultura familiar brasileira tem e terá papel fundame nta l
para ajudar o país a sair da crise que apresentamos a presente emenda, para a qual pedimos
apoiamento ao nobres Pares.
Sala das Sessões,

Senador Rogério Carvalho
(PT/SE)
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.000, DE 2 DE SETEMBRO DE 2020

Institui o auxílio emergencial residual para
citenfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional
decorrente do coronavírus (covid-19)
responsável pelo surto de 2019, a que se
refere a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de
2020.

EMENDA ADITIVA Nº___ 2020

Inclua-se, onde couber o seguinte artigo na Medida Provisória n° 1.000, de 2020:
“Art. XXº Fica a União autorizada a transferir recursos financeiros não
reembolsáveis no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), divididos em 5 (cinco)
parcelas de R$ 600,00 (seiscentos reais), aos agricultores familiares que não
tenham recebido o auxílio emergencial de que trata o art. 2º da Lei nº 13.982, de
2 de abril de 2020, com o objetivo de assegurar condições de subsistência e de
fomentar atividades produtivas rurais.
§ 1º São beneficiários das parcelas a que se refere o caput os
agricultores familiares ou empreendedores familiares rurais e demais
beneficiários previstos na Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006.
§ 2º As parcelas deverão ser pagas de acordo com o cronograma de
pagamento do auxílio emergencial de que trata o art. 2º da Lei nº 13.982, de 2
de abril de 2020, com possibilidade de antecipação das parcelas já pagas ao
amparo da referida Lei.
§ 2º A mulher agricultora familiar provedora de família monoparenta l
receberá 2 (duas) cotas dos recursos financeiros de que trata o caput deste artigo.
§ 3º Para o recebimento dos recursos financeiros de que trata o caput
deste artigo, o agricultor familiar deverá cumprir os seguintes requisitos
cumulativamente:
I - cadastrar-se na entidade de assistência técnica e extensão rural
credenciada na Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural
(Anater);
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II - ser maior de 18 (dezoito) anos de idade;
III – não ter emprego formal ativo;
IV - não ser titular de benefício previdenciário ou assistencial ou
beneficiário do seguro-desemprego ou de programa de transferência de renda
federal, ressalvado o Programa Bolsa Família e o seguro-desemprego recebido
durante o período de defeso, de que trata a Lei nº 10.779, de 25 de novembro de
2003;
V - ter renda familiar mensal per capita de até ½ (meio) salário-mínimo
ou renda familiar mensal total de até 3 (três) salários-mínimos; e
VI - não ter recebido no ano de 2018 rendimentos tributáveis acima de
R$ 28.559,70 (vinte e oito mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta
centavos).
§ 4º As condições de renda familiar mensal per capita e total de que
trata o § 3º deste artigo serão verificadas por meio da utilização da base de dados
do Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), para os agricultores
familiares inscritos, e, para os não inscritos, por meio de autodeclaração a ser
coletada em plataforma a ser disponibilizada por entidade de assistência técnica
e extensão rural credenciada na Anater.
§ 5º Para efeitos deste artigo, são considerados empregados formais
aqueles com contrato de trabalho formalizado nos termos da Consolidação das
Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943, e todos os agentes públicos, independentemente da relação jurídica,
inclusive os ocupantes de cargo ou função temporários ou de cargo em comissão
de livre nomeação e exoneração e os titulares de mandato eletivo.
§ 6º A renda familiar é a soma dos rendimentos brutos auferidos por
todos os membros da unidade nuclear composta de um ou mais indivíd uos,
eventualmente ampliada por outros indivíduos que contribuam para o
rendimento ou que tenham suas despesas atendidas por aquela unidade familiar,
todos moradores em um mesmo domicílio.
§ 7º Para efeitos deste artigo, não serão incluídos no cálculo da renda
familiar mensal os rendimentos percebidos de programas de transferência de
renda federal previstos na Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, e em seu
regulamento, e os recursos de que trata o art. 27 da Lei nº 12.512, de 14 de
outubro de 2011.
§ 8º A renda familiar per capita é a razão entre a renda familiar mensal
e o total de indivíduos na família.
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§ 9º Instituições financeiras públicas federais operacionalizarão e
pagarão os recursos financeiros de que trata este artigo e ficam autorizadas a
realizar o seu pagamento por meio de conta do tipo poupança social digital, de
abertura automática em nome dos beneficiários, a qual possuirá as seguintes
características:
I - dispensa da apresentação de documentos;
II - isenção de cobrança de tarifas de manutenção, observada a
regulamentação específica estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional;
III - ao menos 1 (uma) transferência eletrônica de valores ao mês, sem
custos, para conta bancária mantida em qualquer instituição financeira habilitada
a operar pelo Banco Central do Brasil;
IV - não passível de emissão de cartão físico, cheques ou ordens de
pagamento para sua movimentação.
§ 10. Fica vedado às instituições financeiras efetuar descontos ou
compensações que impliquem a redução do valor dos recursos financeiros pagos,
a pretexto de recompor saldos negativos ou de saldar dívidas preexistentes do
beneficiário, considerado válido o mesmo critério para qualquer tipo de conta
bancária em que houver opção de transferência pelo beneficiário.
§ 11. Os órgãos federais disponibilizarão as informações necessárias à
verificação dos requisitos relacionados à operacionalização do disposto neste
artigo, constantes das bases de dados de que sejam detentores.
§ 12. As instituições financeiras responsáveis pelos pagamentos
previstos neste artigo possibilitarão aos beneficiários que não tenham acesso à
tecnologia digital e à internet, ou que não saibam utilizá- las, o saque do seu
auxílio mediante a apresentação do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e da
carteira de identidade.
§ 13. A Anater executará o disposto neste artigo mediante termo de
adesão.
§ 14. A unidade da agricultura familiar que acessar irregularmente o
auxílio de que trata este artigo, inclusive por meio de fraude ou de informação
falsa ou adulterada, restituirá os valores recebidos, sem prejuízo de outras ações
civis e criminais aplicáveis aos responsáveis.
§ 15. O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.
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JUSTIFICATIVA

Desde o início da pandemia de Covid-19 a agricultura familiar sofreu dois
grandes reveses. O primeiro deles, ao não ser explicitamente incluída no auxílio
emergencial previsto na Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020. A segunda, quando o
Presidente da República vetou 14 dispositivos da Lei 14.048, de 24 de agosto de 2020
(Lei Assis Carvalho).
Entre os dispositivos vetados, estava a previsão de um auxílio de R$ 3 mil (em
cinco parcelas) aos agricultores familiares, sendo que a cota dobraria para mulheres
agricultoras chefes de família. Consideramos que referido auxílio é o mínimo que o
Estado brasileiro deveria fazer para garantir condições mínimas de sobrevivência a
milhares de famílias agricultoras, produtoras de 70% do alimento que a população
consome no país.
É por acreditar que a agricultura familiar brasileira tem e terá papel fundame nta l
para ajudar o país a sair da crise que apresentamos a presente emenda, para a qual pedimos
apoiamento ao nobres Pares.

Sala das Sessões,

Senador Rogério Carvalho
(PT/SE)
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.000, DE 2 DE SETEMBRO DE 2020

Institui o auxílio emergencial residual para
citenfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional
decorrente do coronavírus (covid-19)
responsável pelo surto de 2019, a que se
refere a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de
2020.

EMENDA ADITIVA Nº___ 2020

Inclua-se, onde couber o seguinte artigo na Medida Provisória n° 1.000, de 2020:

“Art. xx O Benefício Garantia-Safra de que trata o art. 8º da Lei nº
10.420, de 10 de abril de 2002, será concedido automaticamente a todos os
agricultores familiares aptos a receber o benefício durante o estado de
calamidade pública referido no caput desta Medida Provisória, condicionado à
apresentação de laudo técnico de vistoria municipal comprobatório da perda de
safra.”

JUSTIFICATIVA

Desde o início da pandemia de Covid-19 a agricultura familiar sofreu dois
grandes reveses. O primeiro deles, ao não ser explicitamente incluída no auxílio
emergencial previsto na Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020. A segunda, quando o
Presidente da República vetou 14 dispositivos da Lei 14.048, de 24 de agosto de 2020
(Lei Assis Carvalho).
Entre os dispositivos vetados, estava a concessão automática do Benefíc io
Garantia-Safra de que trata o art. 8º da Lei nº 10.420, de 10 de abril de 2002, aos
agricultores e agricultoras familiares aptos a receber o benefício durante o estado de
calamidade pública. Tal benefício é o mínimo que o Estado brasileiro deveria fazer para
garantir condições mínimas de sobrevivência a milhares de famílias agricultoras,
produtoras de 70% do alimento que a população consome no país.
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É por acreditar que a agricultura familiar brasileira tem e terá papel fundame nta l
para ajudar o país a sair da crise que apresentamos a presente emenda, para a qual pedimos
apoiamento ao nobres Pares.

Sala das Sessões,

Senador Rogério Carvalho
(PT/SE)
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.000, DE 2 DE SETEMBRO DE 2020

Institui o auxílio emergencial residual para
citenfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional
decorrente do coronavírus (covid-19)
responsável pelo surto de 2019, a que se
refere a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de
2020.

EMENDA ADITIVA Nº___ 2020

Inclua-se, onde couber o seguinte artigo na Medida Provisória n° 1.000, de 2020:

“Art. xx Fica instituído o Programa de Atendimento Emergencial à
Agricultura Familiar (PAE-AF), a ser operado enquanto perdurarem os impactos
socioeconômicos adversos decorrentes do estado de calamidade pública referido
no capt desta Medida Provisória com as seguintes finalidades:
I - apoiar a geração de renda de agricultores familiares e suas
organizações que não tenham realizado operações perante a Companhia
Nacional de Abastecimento (Conab), nos últimos 2 (dois) anos, no âmbito do
Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), de que trata a Lei nº 10.696, de 2
de julho de 2003;
II - promover o abastecimento emergencial de pessoas em situação de
insegurança alimentar e nutricional, por meio de produtos adquiridos da
agricultura familiar.
§ 1º Os beneficiários do PAE-AF deverão ser inseridos em cadastro
simplificado, a ser disponibilizado no sítio eletrônico da Conab.
§ 2º A Anater, em parceria com as entidades de assistência técnica e
extensão rural, identificará e cadastrará, no sítio eletrônico da Conab, os
agricultores familiares beneficiários do PAE-AF, validadas as informações
cadastrais requeridas para a concessão do benefício.
§ 3º O PAE-AF será operacionalizado pela Conab de forma
simplificada, mediante a compra de alimentos produzidos pela agricultura
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familiar e a doação simultânea a pessoas em situação de insegurança alime ntar
e nutricional ou a entidades recebedoras previamente definidas pelo órgão
federal competente.
§ 4º A Conab disponibilizará eletronicamente modelo simplificado de
proposta de participação no PAE-AF, a qual conterá a relação dos agricultores
familiares, a lista de produtos a serem fornecidos, o período de entrega e as
demais informações requeridas.
§ 5º O poder público municipal, estadual ou distrital poderá designar
agentes públicos para atestar a entrega dos produtos nas entidades recebedoras.
§ 6º As aquisições anuais do PAE-AF serão limitadas a R$ 4.000,00
(quatro mil reais) por unidade familiar ou a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) anuais
por unidade familiar no caso de o beneficiário ser mulher agricultora, observado
o princípio da transparência.
§ 7º Para a definição dos preços de referência a serem utilizados na
aquisição dos produtos, a Conab poderá utilizar a metodologia do PAA ou a do
Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae).
§ 8º A Anater remunerará, com recursos a serem repassados pelo poder
público, as entidades de assistência técnica e extensão rural, no valor de R$
100,00 (cem reais) por cada agricultor familiar beneficiado pelo PAE-AF.
§ 9º A execução do PAE-AF contará com recursos orçamentário s
destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importânc ia
internacional decorrente do coronavírus responsável pela Covid-19.”

JUSTIFICATIVA

Desde o início da pandemia de Covid-19 a agricultura familiar sofreu dois
grandes reveses. O primeiro deles, ao não ser explicitamente incluída no auxílio
emergencial previsto na Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020. A segunda, quando o
Presidente da República vetou 14 dispositivos da Lei 14.048, de 24 de agosto de 2020
(Lei Assis Carvalho).
Entre os dispositivos vetados está o o Programa de Atendimento Emergencial à
Agricultura Familiar (PAE-AF), instrumento importantissimo para garantiar condições
de sobrevivência a milhares de famílias agricultoras, produtoras de 70% do alimento que
a população consome no país.
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É por acreditar que a agricultura familiar brasileira tem e terá papel fundame nta l
para ajudar o país a sair da crise que apresentamos a presente emenda, para a qual pedimos
apoiamento ao nobres Pares.

Sala das Sessões,

Senador Rogério Carvalho
(PT/SE)
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.000, DE 2 DE SETEMBRO DE 2020

Institui o auxílio emergencial residual para
citenfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional
decorrente do coronavírus (covid-19)
responsável pelo surto de 2019, a que se
refere a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de
2020.

EMENDA ADITIVA Nº___ 2020

Inclua-se, onde couber o seguinte artigo na Medida Provisória n° 1.000, de 2020:

“Art. xx Fica o Conselho Monetário Nacional autorizado a criar linha s
de crédito rural no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da
Agricultura Familiar (Pronaf).
§ 1º A linha de crédito de que trata o caput deste artigo observará os
seguintes critérios:
I – beneficiário: agricultor familiar com renda familiar total mensal de
até 3 (três) salários-mínimos e que tenha efetuado cadastro simplificado na
entidade de assistência técnica e extensão rural para comprovar o atendime nto
aos requisitos da Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006;
II – taxa efetiva de juros: 1% a.a. (um por cento ao ano);
III – prazo de vencimento: não inferior a 10 (dez) anos, incluídos até 5
(cinco) anos de carência;
IV – prazo de contratação: até 30 de dezembro de 2021;
V – limite de financiamento: R$ 10.000,00 (dez mil reais) por
beneficiário;
VI – fonte de recursos: recursos controlados e não controlados do
crédito rural;
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VII – risco das operações: assumido pelos fundos constitucionais de
financiamento, nas operações contratadas com recursos desses fundos, e pela
União, nos financiamentos objetos de subvenção econômica na forma de
equalização de taxas, de que trata a Lei nº 8.427, de 27 de maio de 1992.
§ 2º Até 20% (vinte por cento) do crédito de que trata este artigo
poderão ser destinados à manutenção familiar.
§ 3º Os financiamentos de que trata este artigo serão objeto de projeto
simplificado de crédito elaborado por entidade de assistência técnica e extensão
rural credenciada e sob a coordenação da Anater.
§ 4º Inclui-se nos itens financiáveis das linhas de crédito de que trata
este artigo o valor de R$ 300,00 (trezentos reais) a ser creditado à entidade de
assistência técnica e extensão rural por projeto de crédito simplificado
elaborado.
§ 5º As linhas de crédito de que trata este artigo conterão bônus de
adimplência fixo de R$ 300,00 (trezentos reais) a ser concedido no início do
cronograma de pagamento.
§ 6º Quando destinados à mulher agricultora familiar, os
financiamentos de que trata este artigo serão concedidos com taxa de juros
efetiva de 0,5% a.a. (cinco décimos por cento ao ano) e com bônus adicional de
adimplência de 20% (vinte por cento) incidente sobre os valores pagos até a data
do vencimento.
§ 7º Os custos decorrentes dos financiamentos de que trata este artigo
serão assumidos pelos fundos constitucionais de financiamento, nas operações
contratadas com recursos desses fundos, e pela União, nas operações contratadas
com as demais fontes de recursos, mediante compensação dos recursos
destinados à subvenção econômica sob a forma de equalização de taxas de juros
previstas para os anos agrícolas de 2020 e 2021.”

JUSTIFICATIVA

Desde o início da pandemia de Covid-19 a agricultura familiar sofreu dois
grandes reveses. O primeiro deles, ao não ser explicitamente incluída no auxílio
emergencial previsto na Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020. A segunda, quando o
Presidente da República vetou 14 dispositivos da Lei 14.048, de 24 de agosto de 2020
(Lei Assis Carvalho).
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Gabinete do Senador Rogério Carvalho

Entre os dispositivos vetados, está a abertura de linhas de crédito no âmbito do
PRONAF. A garantia de crédito para a produção é o mínimo que o Estado brasileiro
deveria fazer para garantir condições de sobrevivência a milhares de famílias agricultoras,
produtoras de 70% do alimento que a população consome no país.
É por acreditar que a agricultura familiar brasileira tem e terá papel fundame nta l
para ajudar o país a sair da crise que apresentamos a presente emenda, para a qual pedimos
apoiamento ao nobres Pares.

Sala das Sessões,

Senador Rogério Carvalho
(PT/SE)
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MPV 1000
00232

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1000, DE 2020
Ementa: Institui o auxílio emergencial
residual
para
enfrentamento
da
emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do
coronavírus (covid-19) responsável pelo
surto de 2019, a que se refere a Lei nº
13.979, de 6 de fevereiro de 2020.

EMENDA Nº _______

A Medida Provisória nº 1000, de 2020, passa ter o seguinte substitutivo
(Projeto de Lei de Conversão):
Institui o Programa de Renda
Mínima Permanente, destinado
a garantir renda para família
com renda familiar per capita
de até meio salário mínimo;
define os critérios para o
recebimento do benefício; e
define fontes de custeio.
O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º. Fica instituído o Programa de Renda Mínima Permanente,
instrumento de garantia de renda para famílias em condição de vulnerabilidade
social, inclusive famílias cujo principal rendimento bruto auferido pelos
membros seja proveniente do trabalho informal.
Art. 2º Para fins de aplicação desta Lei, considera-se:
I - família a unidade nuclear, eventualmente ampliada por outros
indivíduos que com ela possuam laços de parentesco ou de afinidade, que
forme um grupo doméstico, vivendo sob o mesmo teto e que se mantém pela
contribuição de seus membros;
II - renda familiar mensal a soma dos rendimentos brutos auferidos
mensalmente pela totalidade dos membros da família, excluindo-se os
rendimentos concedidos por programas oficiais de transferência de renda.
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III - renda familiar per capita é a razão entre a renda familiar mensal e o
total de indivíduos na família.
IV - famílias em condição de vulnerabilidade social as que estiverem
inscritas no Cadastro Único e que possuam renda familiar mensal de até meio
salário mínimo por pessoa ou renda mensal familiar total de até três salários
mínimos.
Art. 3°
Será concedido benefício no valor de R$ 600,00
(seiscentos reais) mensais ao trabalhador que cumpra cumulativamente os
seguintes requisitos:
I - seja maior de 18 (dezoito) anos de idade, salvo no caso de mães
adolescentes;
II - cuja renda familiar mensal per capita seja de até 1/2 (meio) saláriomínimo ou a renda familiar mensal total seja de até 3 (três) salários mínimos.
§ 1º O benefício será pago cumulativamente a outros benefícios sociais,
respeitados os critérios de elegibilidade descritos nesta lei.
§ 2º A renda familiar será aferida a partir do Cadastro Único para
Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) ou, para aqueles que não
estejam inscritos nesse cadastro, a partir do Cadastro Nacional de Informações
Sociais (CNIS) e outros instrumentos, nos termos de regulamento.
§ 3º Não serão incluídos no cálculo da renda familiar mensal, para
efeitos deste artigo, os rendimentos percebidos dos seguintes programas:
I - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil;
II - Programa Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano;
III - Programa Bolsa Família e os programas remanescentes nele
unificados;
IV - Programa Nacional de Inclusão do Jovem - Pró-Jovem;
V – O seguro desemprego assegurado durante o período de defeso ao
pescador profissional que exerce a atividade pesqueira de forma
artesanal, nos termos da Lei nº 10.779, de 25 de novembro de 2003.
§ 4º O governo deverá realizar a busca ativa dos cidadãos que cumprem
os critérios de elegibilidade descritos nesta lei e que ainda não estão inscritos
no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).
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§ 5º A pessoa provedora de família monoparental receberá duas cotas
da Renda Mínima, independente do sexo, observado o disposto nos §§ 6º a 8º
deste artigo.
§ 6º Quando o genitor e a genitora não formarem uma única família será
considerada a mulher como provedora da família monoparental e, portanto,
apta a receber 2 (duas) cotas da Renda Mínima.
§ 7º Caso o homem detenha a guarda unilateral dos filhos menores ou
seja, de fato, responsável por sua criação, ele poderá manifestar discordância
por meio do CadÚnico.
§ 8º Terá acesso a duas cotas da Renda Mínima, na forma do §5º, a
pessoa provedora de família monoparental que possua dependente com
deficiência, independentemente da sua idade.
§ 9°. No caso de família monoparental, não é necessária a inscrição do
membro familiar no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) para o recebimento de
duas cotas da Renda Mínima.
§ 10. Os valores dos benefícios deverão ser atualizados anualmente de
acordo com a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC),
calculado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), ou com a variação do Índice de Preços ao Consumidor –
Classe 1, calculado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), a que for
maior, acumulada nos doze meses anteriores ao mês do reajuste.
§ 11. Na hipótese de não divulgação da variação mensal de qualquer
dos índices mencionados no § 10, referente a um ou mais meses
compreendidos no período do cálculo até o último dia útil imediatamente
anterior à vigência do reajuste, o Poder Executivo estimará os índices dos
meses não disponíveis.
Art. 4° Os benefícios serão pagos mensalmente por meio de cartão
magnético

bancário

fornecido

pela

Caixa

Econômica Federal com a

identificação do responsável, mediante o Número de Identificação Social - NIS,
de uso do Governo Federal.
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§ 1º Os benefícios poderão ser pagos por meio das seguintes
modalidades de contas, nos termos de resoluções adotadas pelo Banco
Central do Brasil:
I - contas-correntes de depósito à vista;
II - contas especiais de depósito à vista;
III - contas contábeis; ou
IV - outras espécies de contas que venham a ser criadas.
§ 2º Os créditos decorrentes do Programa Renda Mínima depositados
em favor dos beneficiários ficam isentos de qualquer tipo de cobrança, ficando
as instituições bancárias listadas no art. 1º da Lei Complementar nº 105, de 10
de janeiro de 2001 proibidas de cobrar qualquer tipo de dívida ou taxa,
inclusive mediante débito automático, sobre os valores depositados.
§ 3º É vedado qualquer desconto dos valores do Programa de Renda
Mínima para fins de quitação de saldo negativo ou débito programado em
conta, ou quaisquer eventuais dívidas, sendo válido o mesmo critério para
qualquer tipo de conta bancária em que houver opção de transferência pelo
beneficiário.
Art. 5º O pagamento dos benefícios previstos nesta Lei será feito
preferencialmente à mulher, na forma de regulamento.
Art. 6° Fica atribuída à Caixa Econômica Federal a função de Agente
Operador do Programa de Renda Básica Emergencial, mediante remuneração
e condições a serem pactuadas com o Governo Federal, obedecidas as
formalidades legais.
Art. 7° Será de acesso público a relação dos beneficiários e dos
respectivos benefícios do Programa de Renda Mínima.
Parágrafo único. A relação a que se refere o caput terá divulgação em
meios eletrônicos de acesso público e em outros meios previstos em
regulamento.
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Art. 8° O inciso I do art. 3º da Lei n° 7.689, de 15 de dezembro de 1988,
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art.3°……………………………………………………………………
….
I - 30% (trinta por cento) no caso das pessoas jurídicas de
seguros privados, das de capitalização e das referidas nos incisos
I a VII e X do § 1o do art. 1o da Lei Complementar no 105, de 10
de janeiro de 2001;
……………………………………………………………………………
……" (NR)
Art. 9° O artigo 10 da Lei nº 9.249, de 1995, passa a vigorar com a
seguinte redação:
"Art. 10 Os lucros ou dividendos calculados com base nos
resultados apurados, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas
tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado, ficarão
sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte de 20% (vinte
por cento), e integrarão a base de cálculo do imposto de renda do
beneficiário, pessoa física ou jurídica, domiciliado no País ou no
exterior.
……………………………………………………………………………
……" (NR)
Art. 10 O Programa de Renda Mínima também terá como fonte de
custeio a arrecadação do Imposto sobre Grandes Fortunas.
Art. 11 O Poder Executivo destinará outras fontes para o custeio da
Renda Mínima Permanente.
Art. 12 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICAÇÃO
O objeto desta Emenda é ser um substitutivo, completo, à MP
1000/2020, pelas seguintes razões:
O mundo enfrenta uma crise socioeconômica profunda em face da
pandemia do coronavírus. Trata-se de uma crise com contornos diferentes das
anteriores. Se em 2008 a crise teve início no mercado financeiro e afetou
secundariamente a atividade produtiva, a crise atual inicia-se na esfera
produtiva, aprofundando as contradições do setor financeiro da economia.
Compreender essa diferença é fundamental para dimensionar os possíveis
efeitos da pandemia e para entender a urgência de medidas que possam frear
a queda brusca da demanda. A manutenção dos níveis de crédito e liquidez do
sistema não será suficiente, em absoluto, para conter os estragos provocados
pela crise. Isso porque essas medidas não possuem impactos na economia
real, não sendo capazes de normalizar a atividade produtiva.
Some-se a isso a estrutura social brasileira, historicamente marcada por
profunda desigualdade social e elevado nível de pobreza. Segundo relatório do
Banco Mundial1, a pobreza aumentou no Brasil entre 2014 e 2017, atingindo
21% da população (43,5 milhões de pessoas). Não por acaso, houve um
aumento de demanda pelo benefício do Programa Bolsa Família, principal
mecanismo de combate à fome e à miséria no país.
Outro fator relevante é o mercado de trabalho, marcado pela
informalidade e incapaz de prover estabilidade financeira que garanta o mínimo
de proteção social aos brasileiros. A Síntese de Indicadores Sociais de 2019 do
IBGE2 analisa a estrutura social brasileira a partir das atividades econômicas e
da inserção dos trabalhadores no mercado de trabalho. Os dados reforçam a
avaliação de que o mercado de trabalho brasileiro é marcado pela
informalidade e precariedade, reproduzindo desigualdades em diversas
dimensões: raça, gênero, localização geográfica e atividade produtiva.
No ano passado 26 milhões de trabalhadores estavam desempregados,
subocupados ou desalentados. Já a informalidade atingiu 41,1% do mercado,
seu maior nível desde 2016, batendo recorde em 19 estados e no Distrito
Federal. Como consequência, há um elevado contingente de trabalhadores
sem acesso aos mecanismos de proteção social vinculados à formalização,
como a remuneração pelo salário mínimo, o direito à aposentadoria e às
licenças remuneradas, como para maternidade ou por afastamento laboral por
motivo de saúde.
A grave crise humanitária provocada pela pandemia do coronavírus,
portanto, atingiu o Brasil com uma economia em desaceleração, um mercado
de trabalho extremamente fragilizado e um número expressivo de brasileiros
em condição de pobreza e extrema pobreza. São milhões de brasileiros em
situação de vulnerabilidade, alijados das redes formais de proteção social ou
com cobertura ainda insuficiente.
A emergência sanitária reacendeu o debate sobre a instituição de uma
Renda Básica para os cidadãos no Brasil e no Mundo. A Espanha aprovou a
renda mínima universal em maio, que beneficiará 850 mil famílias, com um
benefício que varia de € 461 a € 1.0153.
No Brasil, o debate sobre uma renda mínima tem se apresentado em
duas dimensões importantes: a) universalidade x focalização do programa; b)
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renda única x renda complementar às demais que compõem a rede de
proteção social.
O Programa de Renda Mínima proposto neste projeto de lei é focalizado
e complementar, isto é, não se sobrepõe a outros programas. A focalização,
além de exigir menos recursos para a execução, tende a ser mais eficiente na
redução da extrema pobreza. Ademais, entendemos que programas destinados
a reduzir a vulnerabilidade social, especialmente de cidadãos sujeitos à
volatilidade do mercado de trabalho e à situação de extrema pobreza, como é o
caso do Programa Bolsa Família, são complementares, isto é, não devem ser
unificados.
A escolha de um Programa de transferência de renda focalizado na
dimensão do proposto neste Projeto de Lei pretende ampliar o número de
famílias mais pobres assistidas pelo Estado sem reduzir a importância e
necessidade dos direitos e serviços públicos. Entendemos como necessária a
ampliação da população mais pobre em contar com uma Renda Mínima
mensal principalmente quando observamos a economia, o mercado de trabalho
brasileiro e seus futuros desdobramentos após o período da pandemia. Será
necessário dar a esta população condições materiais para que consigam
superar este momento, enquanto o efeito multiplicador de um Programa de
transferência de renda desta grandeza possibilita a recuperação econômica do
país.
Pretende-se criar condições necessárias para que toda a população
tenha seu direito ao trabalho preservado. É dever do Estado garantir que todas
e todos tenham condições justas e favoráveis de trabalho, à proteção contra o
desemprego, garantindo uma remuneração justa e satisfatória. Neste sentido, o
Programa de Renda Mínima cria as condições para que a população possa
buscar trabalho sem que esteja à beira de condições de extrema
vulnerabilidade.
Esta proposta foi inspirada em: a) Programa de Renda Emergencial; b)
estudo do CEPEPLAR (UFMG) “Renda Básica Emergencial: uma resposta
suficiente para os impactos econômicos da pandemia da COVID-19 no Brasil?”;
c) estudo dos pesquisadores Sérgio Gobetti e Rodrigo Orair sobre lucros e
dividendos; d) simulações da liderança do PSOL na Câmara dos Deputados.
Segundo cenários projetados pela Instituição Fiscal Independente4 para
a Renda Básica Emergencial, uma proposta semelhante à deste projeto
atenderia cerca de 80 milhões de cidadãos, com um benefício médio de
R$ 692,00, que poderia ser cumulativo, a exemplo do benefício do Programa
Bolsa Família, que tem um pagamento mensal médio de cerca de R$ 190.
Se o Programa Bolsa Família, que garante cerca de R$ 190 em média por
família em condição de pobreza e extrema pobreza, foi fundamental para
reduzir a miséria, o Programa de Renda Mínima Permanente teria efeitos
substanciais na redução da pobreza e na amplificação da nossa rede de
proteção social, especialmente em tempos de “uberização” e “pejotização” das
relações laborais.
Além do impacto direto na renda, a adoção de uma política de renda
mínima dinamiza a economia, influenciando o PIB, consumo, investimentos e o
emprego. Nesse sentido, o CEDEPLAR (UFMG) estimou os efeitos da política
de renda emergencial sobre o produto da economia, a fim de projetar o retorno
econômico da transferência social. Segundo os autores, “estudos de políticas
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desse tipo em um arcabouço de equilíbrio parcial desconsideram os efeitos na
economia que culminam em impactos na base tributária. Assim, comparam o
custo fiscal bruto da política com seus benefícios diretos, seja na renda das
famílias ou na economia, sem considerar os impactos indiretos, advindos dos
efeitos na atividade econômica, e o efeito endógeno da política na arrecadação
de impostos. Isto é, o impacto fiscal de interesse deveria ser o custo fiscal
líquido, que desconta do custo da política o impacto gerado na arrecadação de
receita tributária pelo Governo”.
Utilizamos, portanto, a métrica estimada por esse modelo para estimar o
custo fiscal líquido anual do Programa de Renda Mínima, que é de R$ 364,9
bilhões, ou 5,37% do PIB (dados de 2018).
Para o financiamento do programa, indicamos as seguintes fontes de
recursos, em rol não exaustivo: a) regulamentação do Imposto sobre Grandes
Fortunas; b) alíquota de 20% sobre os lucros e dividendos distribuídos; c)
aumento da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido sobre Instituições
Financeiras para 30%.
Em resumo, a ficha técnica do Programa de Renda Mínima é:
Auxílio emergencial - permanente
Cidadãos beneficiados

79,9 milhões

Benefício médio estimado por família

R$ 692

Custo bruto mensal

R$ 55,3 bilhões

Custo bruto anual

R$ 663,6 bilhões

Custo bruto em % do PIB
Retorno indireto pelo aumento da atividade
econômica
Custo líquido anual
Custo líquido em % do PIB

9,76%
R$ 298,6 bilhões
R$ 365 bilhões
5,37%

Sala das comissões, em 08 de setembro de 2020.
Áurea Carolina
PSOL/MG
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MPV 1000
00233

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1000, DE 2020
Ementa: Institui o auxílio emergencial
residual
para
enfrentamento
da
emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do
coronavírus (covid-19) responsável pelo
surto de 2019, a que se refere a Lei nº
13.979, de 6 de fevereiro de 2020.

EMENDA Nº _______

Dê-se ao §3º do art. 2º da Medida Provisória 1000, de 2020, a redação
abaixo, renumerando-se o atual §3º e §§ seguintes:
Art.
2º. ………………………………………………………………
…….
§3º. Quando o genitor e a genitora não formarem uma
única família e houver duplicidade na indicação de
dependente nos cadastros do genitor e da genitora
realizados em autodeclaração na plataforma digital, será
considerado o cadastro de dependente feito pela mulher,
ainda que posterior àquele efetuado pelo homem, e
observando-se as seguintes regras:
I – No caso de cadastro superveniente feito pela mulher
na forma prevista no §3º, o homem que detiver a guarda
unilateral dos filhos menores ou que, de fato, for
responsável por sua criação poderá manifestar
discordância por meio da plataforma digital.
II – Na hipótese de manifestação de que trata o inciso
anterior, o trabalhador deverá ser advertido das penas
legais em caso de falsidade na prestação de informações
sobre a composição do seu núcleo familiar e terá a renda
familiar mensal per capita calculada provisoriamente,
considerados os dependentes cadastrados para aferir o
direito a uma cota mensal do auxílio emergencial residual,
e receberá essa cota mensal, desde que cumpridos os
demais requisitos previstos, até que a situação seja
devidamente elucidada pelo órgão competente.
III – Ao genitor que teve seu benefício subtraído ou
recebido indevidamente pelo outro genitor em virtude de
conflito de informações no que tange à guarda de
dependentes em comum é garantido o pagamento
retroativo a que faria jus.
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JUSTIFICAÇÃO
O objetivo desta Emenda é assegurar proteção e ampliação das
mulheres ao recebimento do auxílio emergencial residual.
A MP em tela estabelece nos §§ 1º e 2º do art. 2º que a mulher
provedora de família monoparental receberá duas cotas do auxílio emergencial
residual; bem como que quando se tratar de família monoparental feminina, o
auxílio emergencial residual será concedido exclusivamente à chefe de família,
após o pagamento da última parcela do auxílio emergencial de que trata o art.
2º da Lei nº 13.982, de 2020, ainda que haja outra pessoa elegível no grupo
familiar.
Entretanto, é muito importante mais precisão, objetividade e clareza para
a regra sobre famílias chefiadas por mulheres. Infelizmente, temos
acompanhado o surgimento de denúncias em que os pais têm tentado incluir
os filhos nos seus cadastros – mesmo que não tenham a guarda ou não sejam
eles os principais responsáveis pela criação. Vale lembrar que são públicos e
notórios os casos em que homens vêm coagindo mulheres visando acesso a
duas cotas do benefício emergencial.
Diante das denúncias, não há óbice para que homens pais provedores
de famílias monoparentais recebam duas cotas do auxílio. Entretanto, torna-se
necessário que a informação prestada pela mulher provedora, regra quando
tratamos de famílias monoparentais no Brasil, deve ser priorizada para fins de
concessão do benefício, salvo quando comprovada a concessão de guarda
unilateral dos dependentes ao homem provedor. Segundo dados do IBGE,
mais de 80% das crianças no Brasil têm como primeiro responsável uma
mulher e 5,5 milhões de crianças não têm o nome do pai sequer no registro de
nascimento. Mais de 56,9% das famílias onde a mulher é responsável por
prover renda vivem em situação de pobreza. Quando a responsável é uma
mulher preta ou parda a incidência de pobreza sobe ainda mais, a 64,4%.
Assim, para proteger a saúde e a vida de milhões de famílias, sobretudo,
daquelas em que as mulheres são chefes de família, sugerimos aprovação de
proposta de autoria da Dep. Fernanda Melchiona e demais integrantes da
bancada do PSOL (PL 2508/2020), que amplia e protege os direitos das
mulheres ao auxílio emergencial residual.
Sala das comissões, em 08 de setembro de 2020.

Áurea Carolina
PSOL/MG
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MPV 1000
00234

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1000, DE 2020
Ementa: Institui o auxílio emergencial
residual
para
enfrentamento
da
emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do
coronavírus (covid-19) responsável pelo
surto de 2019, a que se refere a Lei nº
13.979, de 6 de fevereiro de 2020.

EMENDA Nº _______

Dê-se ao art. 2º da Medida Provisória 100, de 2020, a seguinte redação:
“Art.
2º. …………...…………………………………………………
……
§5º. O auxílio emergencial residual será devido ao
beneficiário que preencha os critérios de elegibilidade
desde a data do requerimento ou a partir da data de
vigência desta lei quando for possível ao órgão
competente identificar, por meio de busca ativa no
Cadastro Único para Programas Sociais do Governo
Federal, o direito ao benefício.
§6º. O primeiro pagamento dos benefícios financeiros
deverá ocorrer:
I – em até sete dias contados da data de protocolização
do requerimento por intermédio de aplicativo, site ou
qualquer outro instrumento oficial disponibilizado pelo
governo; ou
II – em até cinco dias para os casos em que for possível
que o órgão competente identifique, por meio de busca
ativa no Cadastro Único para Programas Sociais do
Governo Federal, o direito ao benefício.
§7º. No caso de o primeiro pagamento do auxílio
emergencial residual ser feito após os prazos previstos no
§6º deste artigo, aplicar-se-á, na sua atualização, multa
de 10% do valor do auxílio no primeiro dia de atraso e
atualização diária pela taxa SELIC nos dias
subsequentes, sendo o valor inteiramente convertido para
o beneficiário.
§8º. A segunda e a terceira parcela do auxílio emergencial
serão pagas, respectivamente, em até um e dois meses,
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após o prazo limite para o primeiro pagamento previsto no
§6º e, no caso de atraso, aplicar-se-á, nas suas
atualizações, multa de 10% do valor do auxílio no primeiro
dia de atraso e atualização monetária diária pela taxa
SELIC nos dias subsequentes, sendo o valor inteiramente
convertido para o beneficiário.
§9º. A autodeclaração poderá ser realizada pelo mesmo
equipamento informático ou telefônico, de forma gratuita,
não havendo restrição ao número de autodeclarações por
meio da mesma plataforma digital.
§10. O poder público deve realizar busca ativa e assistir,
por todos os meios necessários, os trabalhadores que
enfrentem dificuldade ou impossibilidade de utilização da
plataforma digital para solicitação do auxílio emergencial
de que trata esta Lei.

JUSTIFICAÇÃO
O objetivo desta Emenda é assegurar agilidade, efetividade e pronto
pagamento do Auxílio Emergencial Residual.
Sabemos que ainda existe um grande problema relativo às filas na porta
das agências da Caixa e Receita Federal para cadastro e processamento do
Auxílio Emergencial criado pela Lei nº 13.982, de 2020. O problema é tão sério
que tais aglomerações de pessoas, diante da necessidade premente de
recurso para sua manutenção e da família, arriscam a contaminação com
coronavírus (covid-19). Logo, pode-se estipular, via emenda, diversos
instrumentos de agilização do pagamento.
Assim, esta Emenda determina o pagamento da primeira parcela do
benefício terá que ser feito em até sete dias corridos após o requerimento feito
pelo beneficiário, sob pena de multa de 10% de acréscimo no valor do
benefício pago pelo governo, corrigido através da taxa SELIC a cada novo dia
de atraso no pagamento.
Para o caso de beneficiários inscritos no Cadastro Único do governo
federal, o limite para o pagamento da primeira parcela do auxílio emergencial
fica reduzido para cinco dias. A multa de 10% caso o governo atrase o
pagamento vale para todas as parcelas do benefício.
O Governo Federal não pode utilizar de procedimentos burocráticos e
subterfúgios administrativos para negar o pagamento do auxílio emergencial É
a vida e a dignidade de milhões de brasileiros e brasileiras que estão em jogo.
A demora e as dificuldades para o processamento dos pedidos tem
dificultado o acesso ao auxílio de quem mais precisa no momento. Os entraves
na obtenção dos benefícios prejudicam milhões de brasileiros e brasileiras que
precisam que suas solicitações sejam aprovadas para receber sua única renda
durante o período de pandemia.
Sala das comissões, em 08 de setembro de 2020.
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MPV 1000
00235

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1000, DE 2020
Ementa: Institui o auxílio emergencial
residual
para
enfrentamento
da
emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do
coronavírus (covid-19) responsável pelo
surto de 2019, a que se refere a Lei nº
13.979, de 6 de fevereiro de 2020.

EMENDA Nº _______

Dê-se ao §1º do art. 7º da Medida Provisória nº 1000, de 2020, a
seguinte redação:

Art.
7º. ………………………………………………………………
…..
§1º. Fica vedado à instituição financeira efetuar descontos
ou compensações que impliquem a redução do valor do
auxílio emergencial residual, a pretexto de recompor
saldos negativos ou de saldar dívidas preexistentes do
beneficiário, mesmo na hipótese de autorização prévia do
beneficiário, sendo válido o mesmo critério para qualquer
tipo de conta bancária em que houver opção de
transferência pelo beneficiário.
JUSTIFICAÇÃO
O objetivo desta Emenda é estabelecer que em nenhuma situação há
possibilidade de ser efetuado, pelas instituições financeiras, desconto na conta
bancária em que o beneficiário/trabalhador receba o seu respectivo benefício.
Com efeito, a MP em tela proíbe os bancos de usarem as contas
indicadas, ou a digital, para efetuar descontos que impliquem a redução do
valor do benefício, acrescentamos que tal ocorre mesmo diante da hipótese de
autorização prévia do beneficiário; na exata razão em que consideramos que
serão diversos e amplos os mecanismos de pressão e assédio para que o
trabalhador, ao fim e ao cabo, acabe “concordando” em autorizar descontos
diretos em sua conta bancária de recebimento de benefício.
Pode-se fazer um paralelo de contextos entre a presente situação com
aquelas enfrentadas pelos descontos dos consignados, em que foi necessário
a regulamentação visando a preservação dos salários, da renda e da própria
manutenção financeira do trabalhador e redução do nível de endividamento das
famílias brasileiras.
Se em tempos normais, o assédio sub-reptício, ininterrupto, sempre
nada esclarecedor e sequer transparente provocam no consumidor estado de
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ânimo capaz de prejudicar-lhe o entendimento para tomada de decisão, o que
se dirá em tempos de crise sanitária de covid-19 (coronavírus) com diretos
reflexos em gigantesca restrição econômica. O resultado será ações
impiedosas do mercado sobre toda e qualquer fatia de renda do trabalhador,
ainda que em prejuízo próprio desse trabalhador. A proteção ao hipossuficiente
é imperativo em nosso pacto jurídico, justamente para segurança às boas
relações socioeconômicas de mercado, da economia popular e de saudável
relação de consumo.
Sala das comissões, em 08 de setembro de 2020.
Áurea Carolina
PSOL/MG
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MPV 1000
00236

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1000, DE 2020
Ementa: Institui o auxílio emergencial
residual
para
enfrentamento
da
emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do
coronavírus (covid-19) responsável pelo
surto de 2019, a que se refere a Lei nº
13.979, de 6 de fevereiro de 2020.

EMENDA Nº _______

Suprima-se o §5º do art. 1º da Medida Provisória nº 1000, de 2020.

JUSTIFICAÇÃO
O objetivo desta emenda é suprimir a regra que, sem a devida garantia
de que o governo oferece serviços eficientes, exige que o CPF (cadastro
pessoa física) do titular do direito esteja regularizado.
São públicos e notórios as filas existentes tanto nas agências bancárias
como da Receita Federal visando a regularização do CPF para gozo do
benefício assistencial. Tal situação provocou (e ainda provoca) tumultos sociais
e acelerou a contaminação e aumento da doença de Covid-19.
A presente proposta, acompanhada da emenda que determina que as
regras atuais do auxílio mergencial sejam aplicadas e permaneçam para o caso
do auxílio emergencial residual, demonstram a dispensa do §4º do art. 1º da
MP, pois a intenção do governo é apenas que esse dispositivo sirva para
obstaculizar acesso ao benefício.
Vale lembrar que o assunto ventilado no dispositivo, que ora buscamos
suprimir, é matéria de norma infralegal e assim deve continuar, porque a bem
da verdade o governo busca tão somente regularizar os abusos administrativos
cometidos (excluindo brasileiros do direito à fonte de renda insculpido no
benefício).
Sala das comissões, em 08 de setembro de 2020.
Áurea Carolina
PSOL/MG
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MPV 1000
00237

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1000, DE 2020
Ementa: Institui o auxílio emergencial
residual
para
enfrentamento
da
emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do
coronavírus (covid-19) responsável pelo
surto de 2019, a que se refere a Lei nº
13.979, de 6 de fevereiro de 2020.

EMENDA Nº _______

Suprima-se do §2º do art. 1º da Medida Provisória nº 1000, de 2020, o
seguinte trecho “ independentemente do número de parcelas recebidas”.

JUSTIFICAÇÃO
O objetivo desta emenda é garantir o recebimento das 4 parcelas do
auxílio emergencial residual criado pela MP 1000, de 2020, ou seja, que de fato
a MP 1000, assegure a prorrogação integral do atual benefício assistencial de
enfrentamento, pela renda, à Covid-19.
A MP em tela expõe a possibilidade de uma parcela dos beneficiários
não receberem todas as novas parcelas de R$ 300,00. Explica-se: o auxílio
emergencial residual será devido até 31 de dezembro de 2020,
independentemente do número de parcelas recebidas, o que possibilita que o
cidadão/beneficiário não receba todas as novas 4 cotas a que tem direito.
Logo, esta Emenda propõe alteração neste ponto, com o fito de que seja
garantido o recebimento do direito assistencial, inclusive porque isso garante a
renda em momento de enorme restrição econômica (renda reduzida pela
metade de R$ 600 para R$ 300).
Sala das comissões, em 08 de setembro de 2020.
Áurea Carolina
PSOL/MG
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MPV 1000
00238

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1000, DE 2020
Ementa: Institui o auxílio emergencial
residual
para
enfrentamento
da
emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do
coronavírus (covid-19) responsável pelo
surto de 2019, a que se refere a Lei nº
13.979, de 6 de fevereiro de 2020.

EMENDA Nº _______

Dê-se ao art. 1º da Medida Provisória nº 1000, de 2020, a redação
abaixo, e, por conexão de mérito, seja suprimido o §2º desse art. 1º:
Art. 1º. É prorrogado durante todo período de
enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional da Covid-19, definida pela Lei nº
13.979, de 6 de fevereiro de 2020, o auxílio emergencial
de que trata o art. 2º da Lei nº 13.982, de 2 de abril de
2020, a ser pago mensal e ininterruptamente no valor de
R$ 600,00, a contar da data de publicação desta Medida
Provisória.

JUSTIFICAÇÃO
O objetivo desta emenda é garantir aos brasileiros que hoje recebem o
auxílio emergencial a renda de R$ 600,00 durante todo o período que perdurar
a pandemia do Coronavírus, ou seja, que de fato a MP 1000, de 2020, seja
prorrogação integral do atual benefício assistencial de enfrentamento, pela
renda, à Covid-19.
Para tanto, a presente Emenda determina que o auxílio emergencial seja
pago mensal e ininterruptamente no valor de R$ 600,00, a contar da data de
publicação da Medida Provisória, que terá validade durante todo período de
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional da
Covid-19.
Sala das comissões, em 08 de setembro de 2020.
Áurea Carolina
PSOL/MG
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00239

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1000, DE 2020
Ementa: Institui o auxílio emergencial
residual
para
enfrentamento
da
emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do
coronavírus (covid-19) responsável pelo
surto de 2019, a que se refere a Lei nº
13.979, de 6 de fevereiro de 2020.

EMENDA Nº _______

Dê-se ao art. 1º da Medida Provisória nº 1000, de 2020, a seguinte
redação:
Art. 1º. Fica instituído, até 31 de dezembro de 2020, o
auxílio emergencial residual a ser pago em até quatro
parcelas mensais no valor de R$ 600,00 (seiscentos
reais) ao trabalhador beneficiário do auxílio emergencial
de que trata o art. 2º da Lei nº 13.982, de 2 de abril de
2020, a contar da data de publicação desta Medida
Provisória.

JUSTIFICAÇÃO
O objetivo desta emenda é estabelecer que o valor do auxílio
emergencial residual seja de R$ 600,00 (seiscentos reais), ou seja, que de fato
a MP 1000, de 2020, seja prorrogação integral do atual benefício assistencial.
É importante lembrar que amplo estudo publicado pelo Centro de
Estudos em Microfinanças e Inclusão Financeira da Fundação Getulio Vargas
(FGV) apontou que o cenário brasileiro pode ficar pior com a redução do valor
do auxílio emergencial, afinal, para os trabalhadores que receberam o
benefício, as parcelas conseguiram compensar a perda de renda provocada
pela pandemia de coronavírus.
No mesmo sentido, estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
(Ipea) apontou que aproximadamente 4,4 milhões de domicílios brasileiros
sobreviveram em julho apenas com a renda do auxílio emergencial.
Assim, ainda que o referido benefício não tenha sido suficiente para
reverter a queda de 9,7% do PIB neste segundo trimestre de 2020, o tombo
seria bem maior se não houvesse a transferência de renda no valor de R$ 600.
Sala das comissões, em 08 de setembro de 2020.
Áurea Carolina
PSOL/MG
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MPV 1000
00240

MEDIDA PROVISÓRIA N. 1000, DE 2 DE SETEMBRO DE 2020
Institui o auxílio emergencial residual
para enfrentamento da emergência de
saúde
pública
de
importância
internacional decorrente do coronavírus
(covid-19) responsável pelo surto de
2019, a que se refere a Lei nº 13.979, de
6 de fevereiro de 2020.

EMENDA MODIFICATIVA
Dá-se a seguinte redação ao art. 1o. da Medida Provisória no. 1.000, de 2 de
setembro de 2020:
“Art. 1º Fica instituído, até 31 de dezembro de 2020, o auxílio emergencial
residual a ser pago em até quatro parcelas mensais no valor de R$ 600,00
(seiscentos reais) ao trabalhador beneficiário do auxílio emergencial de que
trata o art. 2º da Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020, a contar da data de
publicação desta Medida Provisória”.
JUSTIFICAÇÃO
A pandemia sobre a qual o Brasil e o mundo atravessam permanece causando
enormes impactos negativos sociais e econômicos em nossa sociedade. As
medidas as quais o atual governo federal brasileiro adotou têm se mostrado
insuficientes e muito inferiores em relação ao que poderia ser feito para que o
brasileiro tivesse a proteção que realmente necessita diante da situação.
Este Congresso Nacional, por iniciativa parlamentar, e sem o apoio do Governo
Federal, aprovou a Lei 13.982/2020, adotando o auxílio emergencial de R$
600,00. Entretanto, a implementação adotada pelo governo, por meio do
Decreto nº 10.316, de 07 de abril de 2020, se deu de forma desconectada com
a estrutura e a lógica consolidada do SUAS (Sistema Único da Assistência Social).
O auxílio emergencial de R$ 600 (seiscentos reais), já foi um valor inferior ao
salário mínimo e, portanto, insuficiente perante as necessidades do dia-a-dia
da população e de famílias que dele se sustenta. Reduzir o auxílio para o valor
de R$ 300,00 (trezentos reais) é uma escolha que este Parlamento não pode
consentir.
As dificuldades de gerenciamento da crise, desde o início da pandemia, pelo
Governo Federal, culminaram nas inúmeras falhas de implementação do auxílio
emergencial, tais como o número subnotificado de pessoas que teriam direito
de acessar o auxílio; a demora no tempo de análise dos pedidos; e até o
pagamento indevido a pessoas que não se enquadravam nos critérios
estabelecidos para receberem. Esses erros e dificuldades demonstram que são
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necessários importantes aprimoramentos à este Benefício e, diante dessa nova
medida legislativa, não podemos nos furtar a corrigir o que dev e ser corrigido,
e a buscar garantir que permaneçam direitos, evitando o agravamento das
condições sociais da população beneficiária.
É premente a necessidade de se manter o valor do auxílio emergencial de R$
600,00 (seiscentos reais) para o auxílio emergencial residual, corrigindo a
redução constante na Medida Provisória no. 1000, de 2 de setembro de 2020,
que estabeleceu o auxílio no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), visto que se
trata de praticamente a única medida protetiva social adotada pelo atual
Governo Federal.
Sala das sessões, 8 de setembro de 2020

Dep. ODAIR CUNHA
(PT/MG)
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MPV 1000
00241

MEDIDA PROVISÓRIA N. 1000, DE 2 DE SETEMBRO DE 2020
Institui o auxílio emergencial residual
para enfrentamento da emergência de
saúde
pública
de
importância
internacional decorrente do coronavírus
(covid-19) responsável pelo surto de
2019, a que se refere a Lei nº 13.979, de
6 de fevereiro de 2020.

EMENDA MODIFICATIVA
Suprima-se o parágrafo 2o. do art. 1o. da Medida Provisória n. 1.000, de 2 de
setembro de 2020.
JUSTIFICAÇÃO
A pandemia sobre a qual o Brasil e o mundo atravessam permanece causando
enormes impactos negativos sociais e econômicos em nossa sociedade. As
medidas as quais o atual governo federal brasileiro adotou têm se mostrado
insuficientes e muito inferiores em relação ao que poderia ser feito para que o
brasileiro tivesse a proteção que realmente necessita diante da situação.
Este Congresso Nacional, por iniciativa parlamentar, e sem o apoio do Governo
Federal, aprovou a Lei 13.982/2020, adotando o auxílio emergencial de R$
600,00. Entretanto, a implementação adotada pelo governo, por meio do
Decreto nº 10.316, de 07 de abril de 2020, se deu de forma desconectada com
a estrutura e a lógica consolidada do SUAS (Sistema Único da Assistência Social).
O auxílio emergencial de R$ 600 (seiscentos reais), já foi um valor inferior ao
salário mínimo e, portanto, insuficiente perante as necessidades do dia-a-dia
da população e de famílias que dele se sustenta. Reduzir o auxílio para o valor
de R$ 300,00 (trezentos reais) é uma escolha que este Parlamento não pode
consentir.
As dificuldades de gerenciamento da crise, desde o início da pandemia, pelo
Governo Federal, culminaram nas inúmeras falhas de implementação do auxílio
emergencial, tais como o número subnotificado de pessoas que teriam direito
de acessar o auxílio; a demora no tempo de análise dos pedidos; e até o
pagamento indevido a pessoas que não se enquadravam nos critérios
estabelecidos para receberem. Esses erros e dificuldades demonstram que são
necessários importantes aprimoramentos à este Benefício e, diante dessa nova
medida legislativa, não podemos nos furtar a corrigir o que deve ser corrigido,
e a buscar garantir que permaneçam direitos, evitando o agravamento das
condições sociais da população beneficiária.
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Esta emenda tem por objetivo evitar que a população beneficiária do auxílio
emergencial residual seja prejudicada e venha a não receber as quatro parcelas
do auxílio de que tem direito. O auxílio emergência residual não pode ser
extinto independentemente do número de parcelas recebidas pelos
cadastrados, visto que essa medida prejudicaria ainda mais a população que
mais necessita do auxílio nesse momento de crise.
Sala das sessões, 8 de setembro de 2020

Dep. ODAIR CUNHA
(PT/MG)
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MPV 1000
00242

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1000, DE 2 DE
SETEMBRO DE 2020
Emenda que modifica §1º do art. 2º da MP
1000/2020 para estabelecer que a mulher
em situação de violência doméstica e sob
medida protetiva decretada terá direito a
duas cotas do auxílio emergencial residual.
EMENDA MODIFICATIVA
Modifique-se o §1º do art. 2º da MP 1000, de 2 de setembro de 2020, para a
seguinte redação:
“§ 1º A mulher provedora de família monoparental ou em situação de
violência doméstica, sob medida protetiva decretada, nos termos da Lei nº
11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha), receberá 2 (duas)
cotas do auxílio emergencial residual, por, no mínimo, 2 (dois) meses a
partir da solicitação.
JUSTIFICAÇÃO
O Relatório “Violência Doméstica durante a Pandemia de Covid-19 – Ed.
2”, produzido a pedido do Banco Mundial pelo Fórum Brasileiro de Segurança
Pública (FBSP), divulgado no dia 1º deste mês, avalia que os casos de
feminicídio cresceram 22,2% entre março e abril deste ano em 12 estados
brasileiros, tendo um aumento de 117 para 143 ocorrências. Há Estados em
situação extremamente grave, como o Acre, onde o aumento de casos foi de
300%, o Maranhão e o Mato Grosso. Apenas no Espírito Santo, no Rio de
Janeiro e em Minas Gerais houve redução de casos.
Registros públicos recentes evidenciam ainda que houve queda no
número de registros de boletins de ocorrências. De acordo com o levantamento
do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, os registros de lesão corporal dolosa
caíram 25,5% e os de estupro de vulnerável sofreram queda de 28,2%.
Esses números não refletem o aumento drástico do número de casos de
violência doméstica e familiar contra a mulher ocorrido desde o início da
pandemia, muito pelo contrário. A realidade nos mostra que mulheres e seus
filhos estão excepcionalmente mais vulneráveis na crise sanitária que ora
vivemos, e têm tido maiores dificuldades em formalizar queixas contra seus
agressores e buscar o auxílio e a proteção do poder público.
Os números contrastam ainda com o crescimento do número de
chamados para a Polícia Militar no número 190 quanto aos casos de violência
doméstica e familiar, bem como do aumento de 27% no número de denúncias
no “Ligue-180”. A Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos registrou, apenas em
abril, aumento de 35% no número de denúncias em relação ao mesmo mês em
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2019.

Desse modo, com o objetivo de intervir nessa realidade, a proposta visa
assegurar que a dependência econômica, sobretudo em período de crise
causado pela pandemia, não seja um empecilho para que as mulheres se livrem
de uma situação de violência. A proposta é relevante, pois busca proteger a
mulher que está em situação de violência e de vulnerabilidade econômica e
social, sobretudo quando dependente economicamente do agressor.

Sala das Comissões, em de setembro de 2020.

Deputada federal Natália Bonavides
PT/RN
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MPV 1000
00243

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1000, DE 2 DE
SETEMBRO DE 2020
Emenda que insere dispositivo à MP
1000/2020 para garantir que o recebimento
do benefício por agricultores familiares não
descaracteriza a condição de segurado
especial.
EMENDA MODIFICATIVA
Acrescente-se ao art. 1º da MP 1000, de 2 de setembro de 2020, parágrafo com
a seguinte redação:
“§ X O recebimento do benefício de que trata o caput por agricultores
familiares não descaracteriza a condição de segurado especial, aplicável o
disposto no inciso IV do § 8º do art. 11 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de
1991”
JUSTIFICAÇÃO

Além das dificuldades que naturalmente afetam a agricultura familiar
brasileira todos os anos, este ano a pandemia da COVID-19 impõe restrições
duras ao mercado de alimentos. Desse modo, é imprescindível que os
trabalhadores e as trabalhadoras saibam que não perderão a condição de
segurado especial se receber o benefício que vai assegurar a sua subsistência
até o fim do estado de calamidade pública.

Sala das Comissões, em de setembro de 2020.

Deputada federal Natália Bonavides
PT/RN
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MPV 1000
00244

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 954, DE 17 DE ABRIL DE
2020
Emenda que insere dispositivo à MP
1000/2020 para garantir a que o
recebimento do benefício por agricultores
familiares não descaracteriza a condição
de segurado especial.
EMENDA MODIFICATIVA
Acrescente-se ao art. 1º da MP 1000, de 2 de setembro de 2020, parágrafo com
a seguinte redação:
“§ X O recebimento do benefício de que trata o caput por agricultores
familiares não descaracteriza a condição de segurado especial, aplicável o
disposto no inciso IV do § 8º do art. 11 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de
1991”
JUSTIFICAÇÃO

Além das dificuldades que naturalmente afetam a agricultura familiar
brasileira todos os anos, este ano a pandemia da COVID-19 impõe restrições
duras ao mercado de alimentos. Desse modo, é imprescindível que os
trabalhadores e as trabalhadoras saibam que não perderão a condição de
segurado especial se receber o benefício que vai assegurar a sua subsistência
até o fim do estado de calamidade pública.

Sala das Comissões, em de setembro de 2020.

Deputada federal Natália Bonavides
PT/RN
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MPV 1000
00245

MEDIDA PROVISÓRIA N. 1000, DE 2 DE SETEMBRO DE 2020
Institui o auxílio emergencial residual
para enfrentamento da emergência de
saúde
pública
de
importância
internacional decorrente do coronavírus
(covid-19) responsável pelo surto de
2019, a que se refere a Lei nº 13.979, de
6 de fevereiro de 2020.

EMENDA MODIFICATIVA
Dá-se ao § 2º do art. 7º da Medida Provisória no. 1.000, de 2 de setembro de
2020, a seguinte redação:
§ 2º A instituição responsável pela operacionalização do pagamento fica
autorizada, mediante requerimento fundamentado, a repassar, a órgãos e
entidades públicas federais, estaduais e municipais, os dados e as informações
relativos aos pagamentos realizados e os relativos à viabilização dos
pagamentos e à operação do auxílio emergencial residual, inclusive o número
da conta bancária, o número de inscrição no CPF e o Número de Identificação
Social, observado o sigilo bancário.

JUSTIFICAÇÃO
A pandemia sobre a qual o Brasil e o mundo atravessam permanece causando
enormes impactos negativos sociais e econômicos em nossa sociedade. As
medidas as quais o atual governo federal brasileiro adotou têm se mostrado
insuficientes e muito inferiores em relação ao que poderia ser feito para que o
brasileiro tivesse a proteção que realmente necessita diante da situação.
Este Congresso Nacional, por iniciativa parlamentar, e sem o apoio do Governo
Federal, aprovou a Lei 13.982/2020, adotando o auxílio emergencial de R$
600,00. Entretanto, a implementação adotada pelo governo, por meio do
Decreto nº 10.316, de 07 de abril de 2020, se deu de forma desconectada com
a estrutura e a lógica consolidada do SUAS (Sistema Único da Assistência Social).
O auxílio emergencial de R$ 600 (seiscentos reais), já foi um valor inferior ao
salário mínimo e, portanto, insuficiente perante as necessidades do dia-a-dia
da população e de famílias que dele se sustenta. Reduzir o auxílio para o valor
de R$ 300,00 (trezentos reais) é uma escolha que este Parlamento não pode
consentir.
As dificuldades de gerenciamento da crise, desde o início da pandemia, pelo
Governo Federal, culminaram nas inúmeras falhas de implementação do auxílio
emergencial, tais como o número subnotificado de pessoas que teriam direito
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de acessar o auxílio; a demora no tempo de análise dos pedidos; e até o
pagamento indevido a pessoas que não se enquadravam nos critérios
estabelecidos para receberem. Esses erros e dificuldades demonstram que são
necessários importantes aprimoramentos à este Benefício e, diante dessa nova
medida legislativa, não podemos nos furtar a corrigir o que deve ser corrigido,
e a buscar garantir que permaneçam direitos, evitando o agravamento das
condições sociais da população beneficiária.
Esta emenda tem por objetivo garantir o necessário compartilhamento de
informações aos entes federados e assim corrigir a falta de transparência e a
desconexão da política pública do benefício em questão com o Sistema Único
da Assistência Social.

Sala das sessões, 8 de setembro de 2020

Dep. ODAIR CUNHA
(PT/MG)
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MPV 1000
00246

MEDIDA PROVISÓRIA N. 1000, DE 2 DE SETEMBRO DE 2020
Institui o auxílio emergencial residual
para enfrentamento da emergência de
saúde
pública
de
importância
internacional decorrente do coronavírus
(covid-19) responsável pelo surto de
2019, a que se refere a Lei nº 13.979, de
6 de fevereiro de 2020.

EMENDA MODIFICATIVA
Acrescente-se ao art. 8o. da Medida Provisória n. 1.000, de 2 de setembro de
2020, os seguintes parágrafos:
Art. 8o. (...)
(...)
§ 1o. É dever dos órgãos públicos federais tornarem públicos e darem
transparência aos cadastros de beneficiários do auxílio emergencial residual,
disponibilizando relatórios semanais com filtros para que sejam viabilizadas
pesquisas, como por estado e por perfil.
§ 2o. Fica determinado que o Ministério da Cidadania, em sua página eletrônica
oficial, e o Portal da Transparência do Governo Federal irão disponibilizar os
relatórios com filtros para pesquisas referidos no parágrafo acima.

JUSTIFICAÇÃO
A pandemia sobre a qual o Brasil e o mundo atravessam permanece causando
enormes impactos negativos sociais e econômicos em nossa sociedade. As
medidas as quais o atual governo federal brasileiro adotou têm se mostrado
insuficientes e muito inferiores em relação ao que poderia ser feito para que o
brasileiro tivesse a proteção que realmente necessita diante da situação.
Este Congresso Nacional, por iniciativa parlamentar, e sem o apoio do Governo
Federal, aprovou a Lei 13.982/2020, adotando o auxílio emergencial de R$
600,00. Entretanto, a implementação adotada pelo governo, por meio do
Decreto nº 10.316, de 07 de abril de 2020, se deu de forma desconectada com
a estrutura e a lógica consolidada do SUAS (Sistema Único da Assistência Social).
O auxílio emergencial de R$ 600 (seiscentos reais), já foi um valor inferior ao
salário mínimo e, portanto, insuficiente perante as necessidades do dia-a-dia
da população e de famílias que dele se sustenta. Reduzir o auxílio para o valor
de R$ 300,00 (trezentos reais) é uma escolha que este Parlamento não pode
consentir.
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As dificuldades de gerenciamento da crise, desde o início da pandemia, pelo
Governo Federal, culminaram nas inúmeras falhas de implementação do auxílio
emergencial, tais como o número subnotificado de pessoas que teriam direito
de acessar o auxílio; a demora no tempo de análise dos pedidos; e até o
pagamento indevido a pessoas que não se enquadravam nos critérios
estabelecidos para receberem. Esses erros e dificuldades demonstram que são
necessários importantes aprimoramentos à este Benefício e, diante dessa nova
medida legislativa, não podemos nos furtar a corrigir o que deve ser corrigido,
e a buscar garantir que permaneçam direitos, evitando o agravamento das
condições sociais da população beneficiária.
Esta emenda tem por objetivo garantir a transparência no gasto do recurso
público objeto do benefício em questão, disponibilizando as informações das
listas de beneficiários nos portais oficiais do governo federal, a fim de permitir
que a sociedade acompanhe e fiscalize os pagamentos.
Trata-se de uma medida que deveria já ter sido implementada pelo Governo,
cujos atos administrativos deveriam ser pautados por princípios
constitucionalmente estabelecidos como o da transparência.
Já foram detectados e comprovados pelo Tribunal de Contas a existência de
diversos desvirtuamentos do propósito do auxilio emergencial ao serem
identificados pagamentos indevidos a pessoas que não se enquadram no rol de
requisitos legais para receberam o benefício. Um exemplo disso é a recente
decisão do Tribunal de Contas que determinou ao Ministério da Cidadania que
informe à a lista dos mais de 73 mil militares detectados nos cruzamentos de
dados que receberam o auxílio emergencial. Juntos, os militares (ativos e
inativos, de carreira e temporários), pensionistas, dependentes e anistiados
receberam R$ 43,9 milhões pagos na primeira parcela do auxílio emergencial.
Valor que poderia chegar a R$ 131,8 milhões se todas as três parcelas fossem
pagas.
O Tribunal de Contas já determinou ao Ministério da Cidadania que adote
providências para, no prazo de 15 dias após cada pagamento, incluir no Portal
da Transparência as informações referentes a todos os cidadãos contemplados
com o auxílio emergencial, discriminando a informação por município.
Sendo assim, esta emenda se preocupa em garantir a transparência com os
gastos e a correta distribuição dos recursos destinados ao auxílio emergencial
residual, evitando novos desvirtuamentos, possibilitando o controle social e o
acompanhamento pelos demais órgãos e entes federados.
Sala das sessões, 8 de setembro de 2020

Dep. ODAIR CUNHA
(PT/MG)
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MPV 1000
00247

MEDIDA PROVISÓRIA N. 1000, DE 2 DE SETEMBRO DE 2020
Institui o auxílio emergencial residual
para enfrentamento da emergência de
saúde
pública
de
importância
internacional decorrente do coronavírus
(covid-19) responsável pelo surto de
2019, a que se refere a Lei nº 13.979, de
6 de fevereiro de 2020.

EMENDA MODIFICATIVA
Dá-se ao art. 9o. da Medida Provisória n. 1.000, de 2 de setembro de 2020 a
seguinte redação:
Art. 9o. Os recursos não sacados das poupanças sociais digitais abertas e não
movimentados dentro de 90 (noventa) dias a contar do fim das parcelas do
Auxílio Emergencial Residual retornarão para a conta única do Tesouro
Nacional.

JUSTIFICAÇÃO
A pandemia sobre a qual o Brasil e o mundo atravessam permanece causando
enormes impactos negativos sociais e econômicos em nossa sociedade. As
medidas as quais o atual governo federal brasileiro adotou têm se mostrado
insuficientes e muito inferiores em relação ao que poderia ser feito para que o
brasileiro tivesse a proteção que realmente necessita diante da situação.
Este Congresso Nacional, por iniciativa parlamentar, e sem o apoio do Governo
Federal, aprovou a Lei 13.982/2020, adotando o auxílio emergencial de R$
600,00. Entretanto, a implementação adotada pelo governo, por meio do
Decreto nº 10.316, de 07 de abril de 2020, se deu de forma desconectada com
a estrutura e a lógica consolidada do SUAS (Sistema Único da Assistência Social).
O auxílio emergencial de R$ 600 (seiscentos reais), já foi um valor inferior ao
salário mínimo e, portanto, insuficiente perante as necessidades do dia-a-dia
da população e de famílias que dele se sustenta. Reduzir o auxílio para o valor
de R$ 300,00 (trezentos reais) é uma escolha que este Parlamento não pode
consentir.
As dificuldades de gerenciamento da crise, desde o início da pandemia, pelo
Governo Federal, culminaram nas inúmeras falhas de implementação do auxílio
emergencial, tais como o número subnotificado de pessoas que teriam direito
de acessar o auxílio; a demora no tempo de análise dos pedidos; e até o
pagamento indevido a pessoas que não se enquadravam nos critérios
estabelecidos para receberem. Esses erros e dificuldades demonstram que são
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necessários importantes aprimoramentos à este Benefício e, diante dessa nova
medida legislativa, não podemos nos furtar a corrigir o que deve ser corrigido,
e a buscar garantir que permaneçam direitos, evitando o agravamento das
condições sociais da população beneficiária.
Esta emenda tem por objetivo estabelecer um prazo de 90 dias para que se dê
por encerradas as contas bancárias sem movimentação que abertas para
depósito do auxilio emergencial residual, a fim de garantir que os seus titulares
não sejam prejudicados por decisão repentina administrativa e fiquem sem
receber os valores de que tem direito.
Sala das sessões, 8 de setembro de 2020

Dep. ODAIR CUNHA
(PT/MG)
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00248

MEDIDA PROVISÓRIA N. 1000, DE 2 DE SETEMBRO DE 2020
Institui o auxílio emergencial residual
para enfrentamento da emergência de
saúde
pública
de
importância
internacional decorrente do coronavírus
(covid-19) responsável pelo surto de
2019, a que se refere a Lei nº 13.979, de
6 de fevereiro de 2020.

EMENDA MODIFICATIVA
Suprima-se o inciso IX do parágrafo 3o. do art. 1o. da Medida Provisória n.
1.000, de 2 de setembro de 2020.
JUSTIFICAÇÃO
A pandemia sobre a qual o Brasil e o mundo atravessam permanece causando
enormes impactos negativos sociais e econômicos em nossa sociedade. As
medidas as quais o atual governo federal brasileiro adotou têm se mostrado
insuficientes e muito inferiores em relação ao que poderia ser feito para que o
brasileiro tivesse a proteção que realmente necessita diante da situação.
Este Congresso Nacional, por iniciativa parlamentar, e sem o apoio do Governo
Federal, aprovou a Lei 13.982/2020, adotando o auxílio emergencial de R$
600,00. Entretanto, a implementação adotada pelo governo, por meio do
Decreto nº 10.316, de 07 de abril de 2020, se deu de forma desconectada com
a estrutura e a lógica consolidada do SUAS (Sistema Único da Assistência Social).
O auxílio emergencial de R$ 600 (seiscentos reais), já foi um valor inferior ao
salário mínimo e, portanto, insuficiente perante as necessidades do dia-a-dia
da população e de famílias que dele se sustenta. Reduzir o auxílio para o valor
de R$ 300,00 (trezentos reais) é uma escolha que este Parlamento não pode
consentir.
As dificuldades de gerenciamento da crise, desde o início da pandemia, pelo
Governo Federal, culminaram nas inúmeras falhas de implementação do auxílio
emergencial, tais como o número subnotificado de pessoas que teriam direito
de acessar o auxílio; a demora no tempo de análise dos pedidos; e até o
pagamento indevido a pessoas que não se enquadravam nos critérios
estabelecidos para receberem. Esses erros e dificuldades demonstram que são
necessários importantes aprimoramentos à este Benefício e, diante dessa nova
medida legislativa, não podemos nos furtar a corrigir o que deve ser corrigido,
e a buscar garantir que permaneçam direitos, evitando o agravamento das
condições sociais da população beneficiária.
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Esta emenda tem por objetivo reinserir no rol dos legitimados a receberem o
auxílio os presos em regime fechado, pois a eles foi dada permissão para
receberem o primeiro auxílio, contudo não foi possível visualizar quais foram
os critérios técnicos ou a justificativa de se excluir tais beneficiários.
Na ausência de estudos técnicos que comprovem esse grupo de pessoas e seus
familiares, que são legitimados a receberem o bolsa família por exemplo,
estarem prontos para não necessitarem do auxílio emergencial em questão,
não podemos consentir com a sua exclusão do rol de beneficiários, sob pena de
estarmos sendo injustos e nos valendo de conceitos errados.

Sala das sessões, 8 de setembro de 2020

Dep. ODAIR CUNHA
(PT/MG)

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 03EE4C8300388023.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.089483/2020-15-1 (ANEXO: 001)

1084

Quinta-feira

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

10 Setembro 2020

MPV 1000
00249

MEDIDA PROVISÓRIA N. 1000, DE 2 DE SETEMBRO DE 2020
Institui o auxílio emergencial residual
para enfrentamento da emergência de
saúde
pública
de
importância
internacional decorrente do coronavírus
(covid-19) responsável pelo surto de
2019, a que se refere a Lei nº 13.979, de
6 de fevereiro de 2020.

EMENDA MODIFICATIVA
Suprima-se o parágrafo 2o. do art. 1o. da Medida Provisória n. 1.000, de 2 de
setembro de 2020.
JUSTIFICAÇÃO
A pandemia sobre a qual o Brasil e o mundo atravessam permanece causando
enormes impactos negativos sociais e econômicos em nossa sociedade. As
medidas as quais o atual governo federal brasileiro adotou têm se mostrado
insuficientes e muito inferiores em relação ao que poderia ser feito para que o
brasileiro tivesse a proteção que realmente necessita diante da situação.
Este Congresso Nacional, por iniciativa parlamentar, e sem o apoio do Governo
Federal, aprovou a Lei 13.982/2020, adotando o auxílio emergencial de R$
600,00. Entretanto, a implementação adotada pelo governo, por meio do
Decreto nº 10.316, de 07 de abril de 2020, se deu de forma desconectada com
a estrutura e a lógica consolidada do SUAS (Sistema Único da Assistência Social).
O auxílio emergencial de R$ 600 (seiscentos reais), já foi um valor inferior ao
salário mínimo e, portanto, insuficiente perante as necessidades do dia-a-dia
da população e de famílias que dele se sustenta. Reduzir o auxílio para o valor
de R$ 300,00 (trezentos reais) é uma escolha que este Parlamento não pode
consentir.
As dificuldades de gerenciamento da crise, desde o início da pandemia, pelo
Governo Federal, culminaram nas inúmeras falhas de implementação do auxílio
emergencial, tais como o número subnotificado de pessoas que teriam direito
de acessar o auxílio; a demora no tempo de análise dos pedidos; e até o
pagamento indevido a pessoas que não se enquadravam nos critérios
estabelecidos para receberem. Esses erros e dificuldades demonstram que são
necessários importantes aprimoramentos à este Benefício e, diante dessa nova
medida legislativa, não podemos nos furtar a corrigir o que deve ser corrigido,
e a buscar garantir que permaneçam direitos, evitando o agravamento das
condições sociais da população beneficiária.
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Esta emenda tem por objetivo evitar que a população beneficiária do auxílio
emergencial residual seja prejudicada e venha a não receber as quatro parcelas
do auxílio de que tem direito. O auxílio emergência residual não pode ser
extinto independentemente do número de parcelas recebidas pelos
cadastrados, visto que essa medida prejudicaria ainda mais a população que
mais necessita do auxílio nesse momento de crise.
Sala das sessões, 8 de setembro de 2020

Dep. ODAIR CUNHA
(PT/MG)
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MEDIDA PROVISÓRIA N. 1000, DE 2 DE SETEMBRO DE 2020
Institui o auxílio emergencial residual
para enfrentamento da emergência de
saúde
pública
de
importância
internacional decorrente do coronavírus
(covid-19) responsável pelo surto de
2019, a que se refere a Lei nº 13.979, de
6 de fevereiro de 2020.

EMENDA MODIFICATIVA
Dá-se a seguinte redação ao art. 1o. da Medida Provisória no. 1.000, de 2 de
setembro de 2020:
“Art. 1º Fica instituído, até 31 de dezembro de 2020, o auxílio emergencial
residual a ser pago em até quatro parcelas mensais no valor de R$ 600,00
(seiscentos reais) ao trabalhador beneficiário do auxílio emergencial de que
trata o art. 2º da Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020, a contar da data de
publicação desta Medida Provisória”.
JUSTIFICAÇÃO
A pandemia sobre a qual o Brasil e o mundo atravessam permanece causando
enormes impactos negativos sociais e econômicos em nossa sociedade. As
medidas as quais o atual governo federal brasileiro adotou têm se mostrado
insuficientes e muito inferiores em relação ao que poderia ser feito para que o
brasileiro tivesse a proteção que realmente necessita diante da situação.
Este Congresso Nacional, por iniciativa parlamentar, e sem o apoio do Governo
Federal, aprovou a Lei 13.982/2020, adotando o auxílio emergencial de R$
600,00. Entretanto, a implementação adotada pelo governo, por meio do
Decreto nº 10.316, de 07 de abril de 2020, se deu de forma desconectada com
a estrutura e a lógica consolidada do SUAS (Sistema Único da Assistência Social).
O auxílio emergencial de R$ 600 (seiscentos reais), já foi um valor inferior ao
salário mínimo e, portanto, insuficiente perante as necessidades do dia-a-dia
da população e de famílias que dele se sustenta. Reduzir o auxílio para o valor
de R$ 300,00 (trezentos reais) é uma escolha que este Parlamento não pode
consentir.
As dificuldades de gerenciamento da crise, desde o início da pandemia, pelo
Governo Federal, culminaram nas inúmeras falhas de implementação do auxílio
emergencial, tais como o número subnotificado de pessoas que teriam direito
de acessar o auxílio; a demora no tempo de análise dos pedidos; e até o
pagamento indevido a pessoas que não se enquadravam nos critérios
estabelecidos para receberem. Esses erros e dificuldades demonstram que são
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necessários importantes aprimoramentos à este Benefício e, diante dessa nova
medida legislativa, não podemos nos furtar a corrigir o que dev e ser corrigido,
e a buscar garantir que permaneçam direitos, evitando o agravamento das
condições sociais da população beneficiária.
É premente a necessidade de se manter o valor do auxílio emergencial de R$
600,00 (seiscentos reais) para o auxílio emergencial residual, corrigindo a
redução constante na Medida Provisória no. 1000, de 2 de setembro de 2020,
que estabeleceu o auxílio no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), visto que se
trata de praticamente a única medida protetiva social adotada pelo atual
Governo Federal.
Sala das sessões, 8 de setembro de 2020

Dep. ODAIR CUNHA
(PT/MG)
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MEDIDA PROVISÓRIA N. 1000, DE 2 DE SETEMBRO DE 2020
Institui o auxílio emergencial residual
para enfrentamento da emergência de
saúde
pública
de
importância
internacional decorrente do coronavírus
(covid-19) responsável pelo surto de
2019, a que se refere a Lei nº 13.979, de
6 de fevereiro de 2020.

EMENDA MODIFICATIVA
Suprima-se o inciso VI do parágrafo 3o. do art. 1o. da Medida Provisória n.
1.000, de 2 de setembro de 2020.
JUSTIFICAÇÃO
A pandemia sobre a qual o Brasil e o mundo atravessam permanece causando
enormes impactos negativos sociais e econômicos em nossa sociedade. As
medidas as quais o atual governo federal brasileiro adotou têm se mostrado
insuficientes e muito inferiores em relação ao que poderia ser feito para que o
brasileiro tivesse a proteção que realmente necessita diante da situação.
Este Congresso Nacional, por iniciativa parlamentar, e sem o apoio do Governo
Federal, aprovou a Lei 13.982/2020, adotando o auxílio emergencial de R$
600,00. Entretanto, a implementação adotada pelo governo, por meio do
Decreto nº 10.316, de 07 de abril de 2020, se deu de forma desconectada com
a estrutura e a lógica consolidada do SUAS (Sistema Único da Assistência Social).
O auxílio emergencial de R$ 600 (seiscentos reais), já foi um valor inferior ao
salário mínimo e, portanto, insuficiente perante as necessidades do dia-a-dia
da população e de famílias que dele se sustenta. Reduzir o auxílio para o valor
de R$ 300,00 (trezentos reais) é uma escolha que este Parlamento não pode
consentir.
As dificuldades de gerenciamento da crise, desde o início da pandemia, pelo
Governo Federal, culminaram nas inúmeras falhas de implementação do auxílio
emergencial, tais como o número subnotificado de pessoas que teriam direito
de acessar o auxílio; a demora no tempo de análise dos pedidos; e até o
pagamento indevido a pessoas que não se enquadravam nos critérios
estabelecidos para receberem. Esses erros e dificuldades demonstram que são
necessários importantes aprimoramentos à este Benefício e, diante dessa nova
medida legislativa, não podemos nos furtar a corrigir o que deve ser corrigido,
e a buscar garantir que permaneçam direitos, evitando o agravamento das
condições sociais da população beneficiária.
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Esta emenda tem por objetivo reinserir no rol dos legitimados a receberem o
auxílio os microempresários e microempreendedores que foram brutalmente
afetados pela crise ocasionada pela Pandemia, ou aqueles que ainda não se
reergueram e sustentam bravamente os seus negócios, se esforçando para
mantê-los e manter os seus funcionários empregados.
Não foi possível visualizar pela Medida Provisória recebida quais foram os
critérios técnicos ou a justificativa de se excluir tais beneficiários. Na ausência
de estudos técnicos que comprovem esse grupo de pessoas estarem prontos
para retomarem as suas atividades sem necessitar do auxílio emergencial em
questão, não podemos consentir com a sua exclusão do rol de beneficiários,
sob pena de estarmos decidindo por uma grande injustiça.
Sala das sessões, 8 de setembro de 2020

Dep. ODAIR CUNHA
(PT/MG)
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MEDIDA PROVISÓRIA 1000/20
Institui o auxílio emergencial residual para
enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional
decorrente do coronavírus (covid19)
responsável pelo surto de 2019, a que se
refere a Lei n° 13.979, de 6 de fevereiro
de 2020.

EMENDA DE PLENÁRIO

Dê-se ao art. 2° da MP 1.000 de 2 de setembro de 2020, a seguinte
redação:
Art. 2º É permitido o recebimento de um auxílio emergencial de que trata
o art. 2º da Lei n° 13.982, de 2020, e um auxílio emergencial residual por
membros elegíveis distintos de um mesmo grupo familiar.

JUSTIFICAÇÃO
A presente emenda pretende suprimir todos os dispositivos proibitivos do
Art. 2° da MP que prejudicam a família monoparental ao prever o pagamento
de somente duas cotas do auxílio residual para esse segmento. Impedir
também que em famílias monoparentais femininas, somente a chefe de família
receba o auxilio, mesmo que possuam mais de uma pessoa elegível ao direito.

Pretendemos também barrar a intenção do Governo de dar calote no
pagamento de parcelas do auxílio emergencial não pagas, como se o direito já
adquirido pudesse ser suprimido por capricho da equipe econômica.

O governo não se sensibiliza para a gravidade da crise, o desemprego e
a paralisação da atividade econômica. Ao negar o auxilio na sua completude, o
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governo deixará sem socorro famílias de baixa renda que dependem do
benefício para alimentação, aluguel, medicamentos, transporte etc.
Sala das Sessões, em

setembro de

2020.

Deputado Daniel Almeida
PCdoB-BA
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MEDIDA PROVISÓRIA 1000/20
Institui o auxílio emergencial residual para
enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional
decorrente do coronavírus (covid19)
responsável pelo surto de 2019, a que se
refere a Lei n° 13.979, de 6 de fevereiro
de 2020.

EMENDA DE PLENÁRIO

Dê-se ao art. 1° da MP 1.000 de 2 de setembro de 2020, a seguinte redação:

Art. 1° Fica instituído, até 31 de dezembro de 2020, o auxílio emergencial
residual, a ser pago em até quatro parcelas mensais no valor de R$ 600,00 ao
trabalhador beneficiário do auxílio emergencial de que trata o art. 2° da Lei n°
13.982, de 2 de abril de 2020, a contar da data de publicação desta Medida
Provisória.
§ 1°.....................................................................................................................
§°2° O auxílio emergencial e o auxílio emergencial residual devem ser pagos
integralmente a todos os beneficiários em tempo hábil, independente da data
final instituída.
JUSTIFICAÇÃO
Esta emenda pretende corrigir a insuficiência do valor sugerido pelo
Governo e impedir que o cidadão que tenha sido inscrito com a confirmação do
benefício seja alijado do direito em razão de desorganização ou má fé do Poder
Executivo.
Desde a efetivação do pagamento do auxílio emergencial que milhões
de brasileiros ficaram impedidos de receber os valores aprovados. A Caixa
Econômica não se preparou para cumprir o imenso desafio de socorrer a
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população desempregada ou de baixa renda. O País assistiu atônito a
aglomeração dos cidadãos em filas quilométricas nas agências da Caixa
Econômica Federal, fenômeno que até o presente ainda não foi corrigido.
Ao editar a presente Medida Provisória, o governo revela grave
descompromisso com o caótico quadro social brasileiro de desemprego e
retorno crescente da extrema pobreza. A data de 31 de dezembro não pode ser
tornada um emblema distópico da nossa realidade, com o Governo Bolsonaro
descumprindo um clamor nacional pelo pagamento integral dos auxílios
emergenciais.

Sala das Sessões, em

setembro de

2020.

Deputado Daniel Almeida
PCdoB-BA
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MEDIDA PROVISÓRIA 1000/20
Institui o auxílio emergencial residual para
enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional
decorrente do coronavírus (covid19)
responsável pelo surto de 2019, a que se
refere a Lei n° 13.979, de 6 de fevereiro
de 2020.

EMENDA À MP 1000/20

Inclua-se na MP 1.000 de 2 de setembro de 2020, onde couber, os seguintes
artigos:

Art. 1° ...............................................................................................
§2º.....................................................................................................

I - Farão jus à renda emergencial residual prevista no art. 1º desta
Lei os trabalhadores e trabalhadoras da cultura e da agricultura familiar,
nos termos das Leis 14.017/2020 e 14.048/20, respectivamente.

JUSTIFICAÇÃO
Ao editar a presente Medida Provisória, o governo revela grave
descompromisso com o caótico quadro social brasileiro de desemprego e o
crescimento da extrema pobreza.
Os trabalhadores da cultura e da agricultura familiar foram protegidos
pela iniciativa soberana do Congresso Nacional, em votações históricas.
Infelizmente, o projeto de lei que contemplou os direitos dos trabalhadores da
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agricultura familiar foi quase todo ele vetado pelo Presidente da República,
numa demonstração de completo descompromisso com a agricultura familiar,
responsável prela produção de 80% dos alimentos que chegam à mesa dos
brasileiros.
Para evitarmos uma grave injustiça, sugerimos corrigir a MP com a
emenda ora sugerida para proteger a cultura e a agricultura familiar.

Sala das Sessões, em

setembro de

2020.

Deputado Daniel Almeida
PCdoB-BA
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MEDIDA PROVISÓRIA 1000/20
Institui o auxílio emergencial residual para
enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional
decorrente do coronavírus (covid19)
responsável pelo surto de 2019, a que se
refere a Lei n° 13.979, de 6 de fevereiro
de 2020.

EMENDA À MP 1000/20

Suprima-se o §3º do art. 2º da MP 1.000 de 2 de setembro de 2020

JUSTIFICAÇÃO
A presente emenda visa impedir, como é a intenção do Poder Executivo,
o calote nas parcelas não pagas do auxílio emergencial.
A falta de transparência e a desorganização da Caixa Econômica
Federal na efetivação do pagamento do auxílio a todos os cidadãos elegíveis,
regularmente inscritos no programa, são de conhecimento público. Até o
presente, milhares de famílias ainda aguardam o pagamento do benefício.
Para evitarmos uma grave injustiça, sugerimos corrigir a MP com a
emenda ora sugerida.
Sala das Sessões, em

setembro de

2020.

Deputado Daniel Almeida
PCdoB-BA
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MEDIDA PROVISÓRIA 1000/20
Institui o auxílio emergencial residual para
enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional
decorrente do coronavírus (covid19)
responsável pelo surto de 2019, a que se
refere a Lei n° 13.979, de 6 de fevereiro
de 2020.

EMENDA À MP 1000/20

Dê-se ao § 1° do Art. 7º da MP 1.000 de 2 de setembro de 2020, a seguinte
redação:

Art.7º ................................................................................................................
§ 1° - Fica vedado à instituição financeira efetuar descontos ou compensações
que impliquem a redução do valor do auxílio emergencial residual, a pretexto
de recompor saldos negativos ou de saldar dívidas preexistentes do
beneficiário, sendo válido o mesmo critério para qualquer tipo de conta
bancária em que houver opção de transferência pelo beneficiário, salvo os
casos relativos a pagamento de pensão alimentícia no valor de 50% ,
obedecida a decisão judicial. (NR)
JUSTIFICAÇÃO
No mês de julho do corrente ano, a Câmara dos Deputados aprovou o
PL 2082/20 com o mesmo teor. Ocorre que até o momento o projeto encontrase em tramitação no Senado Federal, sem que aquela Casa ultime a votação
para que seja transformado em lei.
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O objetivo da emenda é o de assegurar que uma decisão já aprovada
seja sacramentada na MP nos mesmos termos do que já foi decidido por essa
Casa.

Sala das Sessões, em

setembro de

2020.

Deputado Daniel Almeida
PCdoB-BA
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MPV 1000
00257

MEDIDA PROVISÓRIA 1000/20
Institui o auxílio emergencial residual para
enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional
decorrente do coronavírus (covid19)
responsável pelo surto de 2019, a que se
refere a Lei n° 13.979, de 6 de fevereiro
de 2020.
EMENDA À MP 1000/20

Suprima-se do artigo 2º da MP 1.000 de 2 de setembro de 2020, os parágrafos
1º, 2º, 3º.
JUSTIFICAÇÃO
A presente emenda pretende suprimir os dispositivos proibitivos do Art. 2° da
MP que prejudicam a família.
Ao impedir que em famílias monoparentais femininas mais de um membro
elegível receba o benefício, restringindo-o somente à chefe de família, a MP
discrimina negativamente cidadãos que necessitam do auxílio.
Pretendemos também barrar a intenção do Governo de dar calote no
pagamento de parcelas do auxílio emergencial não pagas, como se o direito já
adquirido pudesse ser suprimido por capricho da equipe econômica.
O governo não se sensibiliza para a gravidade da crise, o desemprego e a
paralisação da atividade econômica.
Ao negar o auxilio na sua completude, o governo deixará sem socorro famílias
de baixa renda que dependem do benefício para alimentação, aluguel,
medicamentos, transporte etc.
Sala das Sessões, em

setembro de

2020.

Deputado Daniel Almeida
PCdoB-BA
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MPV 1000
00258

MEDIDA PROVISÓRIA 1000/20
Institui o auxílio emergencial residual
para enfrentamento da emergência de saúde
pública
de
importância
internacional
decorrente
do
coronavírus
(covid19)
responsável pelo surto de 2019, a que se
refere a Lei n° 13.979, de 6 de fevereiro de
2020.

EMENDA À MP 1000/20

Inclua-se o § 5° no Artigo. 2° da MP 1.000 de 2 de
setembro de 2020:
Art.
2°............................................................................................
§ 5° Terá direito ao auxílio residual o jovem regularmente
matriculado em instituição superior de ensino que não
possua

trabalho

rendimentos

formal, cujos pais tenham recebido

isentos,

não

tributáveis

ou

tributados

exclusivamente na fonte, cuja soma tenha sido inferior a R$
40.000,00 (quarenta mil reais).

JUSTIFICAÇÃO

A presente emenda visa socorrer o jovem estudante universitário que
vive em famílias de baixa renda.
Com o agravamento do desemprego e as dificuldades decorrentes da
emergência de caráter internacional, os estudos acabam perdendo a prioridade
na despesa familiar.
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O Brasil ainda padece da falta de programas de apoio à juventude, seja
ela trabalhadora, seja ela exclusivamente formada por estudantes. A presente
emenda busca corrigir tal omissão.

Sala das Sessões, em

setembro de

2020.

Deputado DANIEL ALMEIDA
PCdoB - BA
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10 Setembro 2020

MPV 1000
00259

MEDIDA PROVISÓRIA 1000/20
Institui o auxílio emergencial residual
para enfrentamento da emergência de saúde
pública
de
importância
internacional
decorrente
do
coronavírus
(covid19)
responsável pelo surto de 2019, a que se
refere a Lei n° 13.979, de 6 de fevereiro de
2020.

EMENDA À MP 1000/20

Dê-se nova redação ao § 1º do Artigo 2º da MP
1000/20 :
Artigo 2º
.....................................................................................
§ 1º

A mulher provedora de família monoparental

receberá 4 cotas do auxílio emergencial residual.

JUSTIFICAÇÃO
A presente emenda pretende mitigar o efeito nocivo que a redução do valor do
auxilio emergencial, antes de R$600,00 (seiscentos reais)

terá sobre as

famílias chefiadas por mulheres, já massacradas pelas várias jornadas de
trabalho, o cuidado dos filhos e a responsabilidade da manutenção da família.
O governo não se sensibiliza para a gravidade da crise, o desemprego e a
paralisação da atividade econômica.
Ao negar o auxilio na sua completude, o governo deixará sem socorro famílias
de baixa renda que dependem do benefício para alimentação, aluguel,
medicamentos, transporte etc.
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Reduzir o valor a R$ 300,00 (trezentos reais) em apenas duas parcelas reduz,
diferentemente

dos

demais

segmentos,

é

sinal de

crueldade

e

de

descompromisso com a primeira infância.

Sala das Sessões, em

setembro de

2020.

Deputado DANIEL ALMEIDA
PCdoB - BA
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MPV 1000
00260

MEDIDA PROVISÓRIA N. 1000, DE 2 DE SETEMBRO DE 2020
Institui o auxílio emergencial residual
para enfrentamento da emergência de
saúde
pública
de
importância
internacional decorrente do coronavírus
(covid-19) responsável pelo surto de
2019, a que se refere a Lei nº 13.979, de
6 de fevereiro de 2020.

EMENDA MODIFICATIVA
Acrescente-se o artigo abaixo à Medida Provisória n. 1.000, de 2 de setembro
de 2020, onde couber:
Art. “X” Deve ser franqueado acesso, via sistema do órgão de gestão federal,
às informações dos cadastrados e dos beneficiários do Auxílio Emergencial
Residual às Secretarias Estaduais e Municipais de Assistência Social, aos
Conselhos Estaduais e Municipais da Assistência Social, com disponibilização de
critérios e filtros.
§ 1o O Controle Social da distribuição do Auxílio Emergencial Residual deve ser
realizado, em âmbito local, pelos Conselhos Municipais da Assistência Social,
ou aqueles que estão integrados junto à Política de Assistência Social dos
municípios, para acompanhamento e fiscalização, na forma do regulamento.
§ 2o Eventuais irregularidades encontradas na lista dos beneficiários devem ser
informadas, ficando o gestor público obrigado a remetê-las ao órgão federal
para as providências legais cabíveis.

JUSTIFICAÇÃO
A pandemia sobre a qual o Brasil e o mundo atravessam permanece causando
enormes impactos negativos sociais e econômicos em nossa sociedade. As
medidas as quais o atual governo federal brasileiro adotou têm se mostrado
insuficientes e muito inferiores em relação ao que poderia ser feito para que o
brasileiro tivesse a proteção que realmente necessita diante da situação.
Este Congresso Nacional, por iniciativa parlamentar, e sem o apoio do Governo
Federal, aprovou a Lei 13.982/2020, adotando o auxílio emergencial de R$
600,00. Entretanto, a implementação adotada pelo governo, por meio do
Decreto nº 10.316, de 07 de abril de 2020, se deu de forma desconectada com
a estrutura e a lógica consolidada do SUAS (Sistema Único da Assistência Social).
O auxílio emergencial de R$ 600 (seiscentos reais), já foi um valor inferior ao
salário mínimo e, portanto, insuficiente perante as necessidades do dia-a-dia
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da população e de famílias que dele se sustenta. Reduzir o auxílio para o valor
de R$ 300,00 (trezentos reais) é uma escolha que este Parlamento não pode
consentir.
As dificuldades de gerenciamento da crise, desde o início da pandemia, pelo
Governo Federal, culminaram nas inúmeras falhas de implementação do auxílio
emergencial, tais como o número subnotificado de pessoas que teriam direito
de acessar o auxílio; a demora no tempo de análise dos pedidos; e até o
pagamento indevido a pessoas que não se enquadravam nos critérios
estabelecidos para receberem. Esses erros e dificuldades demonstram que são
necessários importantes aprimoramentos à este Benefício e, diante dessa nova
medida legislativa, não podemos nos furtar a corrigir o que deve ser corrigido,
e a buscar garantir que permaneçam direitos, evitando o agravamento das
condições sociais da população beneficiária.
A Constituição Cidadã de 1988 trouxe os instrumentos típicos da democracia
participativa, e instituiu o controle social sobre as ações do Estado, em espaços
institucionalizados de participação popular, sobretudo através de conselhos de
defesa dos direitos e conselhos de gestão da política pública, como o da
assist6encia social, o que representou importantes avanços em relação à
tradição autoritária de um Estado fechado.
Esta emenda tem por objetivo buscar aprimorar a transparência na distribuição
dos recursos destinados ao benefício de que trata esta matéria, viabilizando o
controle social ao compartilhar informações básicas com os estados e
municípios, bem como permitindo a atuação democrática e de controle dos
Conselhos Municipais e Estaduais de Assistência Social.
Além disso, a emenda determina que eventuais irregularidades encontradas na
lista dos beneficiários devem ser informadas, ficando o gestor público obrigado
a remetê-las ao órgão federal para as providências legais cabíveis. Trata-se de
buscar garantir que a fiscalização tenha encaminhamento e providências sejam
tomadas em caso de pagamentos indevidos.
Sala das sessões, 8 de setembro de 2020

Dep. ODAIR CUNHA
(PT/MG)
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MPV 1000
00261

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1000, DE 02 DE
SETEMBRO DE 2020
Emenda que insere dispositivo à MP
1000/2020 para equiparar à mulher
provedora de família monoparental a
mulher cujo marido ou companheiro esteja
preso em regime fechado e que cadastre
dependente na plataforma digital.
EMENDA MODIFICATIVA
Acrescente-se ao art. 2º da MP 1000, de 2 de setembro de 2020, parágrafo com
a seguinte redação:
“§ X Equipara-se à mulher provedora de família monoparental a mulher cujo
marido ou companheiro esteja preso em regime fechado e que cadastre
dependente na plataforma digital do auxílio emergencial.
JUSTIFICAÇÃO

O benefício de duas parcelas previstos na medida provisória é uma forma
de garantir que a mulher que sustenta a casa sozinha tenha condições de manter
a subsistência da família. No caso de prisão de seu companheiro ou esposo, a
mulher passa a ser provedora da família, porém, sem a inclusão desse
dispositivo, ela poderá estar impedida de receber as duas parcelas por ter um
vínculo marital. Desse modo, é imprescindível a aprovação da emenda.

Sala das Comissões, em de setembro de 2020.

Deputada federal Natália Bonavides
PT/RN
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MPV 1000
00262

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1000, DE 2 DE
SETEMBRO DE 2020
Emenda que modifica o §1º do art. 1º da
MP 1000/2020 para garantir a prorrogação
do benefício instituído pela Lei Aldir Blanc.

EMENDA MODIFICATIVA
Modifique-se o §1º art. 1º da MP 1000, de 2 de setembro de 2020, para a
seguinte redação:
“§1º A parcela do auxílio emergencial residual de que trata o caput será
paga, independentemente de requerimento, de forma subsequente à última
parcela recebida dos seguintes benefícios:
Iauxílio emergencial de que trata o art. 2º da Lei nº 13.982, de 2020,
ou, para os trabalhadores que não receberam o benefício, a partir da
autodeclaração de que trata a alínea "c" do inciso VI daquela lei, realizada
na plataforma digital disponibilizada para esse fim.
IIrenda emergencial mensal aos trabalhadores e trabalhadoras da
cultura de que trata o art. 2º da Lei 14.017, de 2020, desde que cumpridos
os requisitos dispostos naquela lei”
JUSTIFICAÇÃO
Considerando que ainda não superamos a grave crise econômica
causada pela pandemia da COVID-19 e que as restrições à aglomeração
persistem, é necessário que também seja prorrogado o programa de renda
assegurado aos trabalhadores e às trabalhadoras da cultura. Além disso, é
preciso que esteja assegurado que os trabalhadores que o benefício também
seja concedido em caso de novas solicitações. Por isso, é fundamental a
aprovação desta emenda.

Sala das Comissões, em de setembro de 2020.

Deputada federal Natália Bonavides
PT/RN
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00263

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado Tiago Dimas

EMENDA À MEDIDA PROVISÓRIA nº 1000/2020

Autor:
Deputado Tiago Dimas

Partido:
Solidariedade/TO
Emenda Modificativa nº ________

Modifique-se o caput do art. 1º da Medida Provisória nº 1000, de 2 de setembro
de 2020, para que passe a viger com a seguinte redação:

“Art. 1º Fica instituído, até 31 de dezembro de 2020, o
auxílio emergencial residual a ser pago em até quatro parcelas
mensais no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) ao
trabalhador beneficiário do auxílio emergencial de que trata o art.
2º da Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020, a contar da data de
publicação desta Medida Provisória.”

JUSTIFICAÇÃO
A presente emenda aumenta o valor a ser pago em razão do auxílio
emergencial residual para R$ 600,00 (seiscentos reais).
O texto original trazido pela Medida Provisória em comento estabelece o
valor do auxílio emergencial residual em R$ 300,00 (trezentos reais) como continuação
do auxílio emergencial de que trata a Lei 13.982, de 2 de abril de 2020. Entendemos,
no entanto, que tal valor não é condizente com a situação de vulnerabilidade vivida pela
sociedade brasileira.
Como sabemos, a pandemia assolou a população economicamente mais
vulnerável e aprofundou as desigualdades. O auxílio emergencial veio ao socorro dessa
parcela da população e reduziu o nível de população em situação de extrema pobreza 1,
que já vinha crescendo2.

1 Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da USP (CEPEA/USP). Em meio à pandemia, auxílio
emergencial aumenta a renda e reduz a pobreza no brasil rural. Disponível em:
https://www.cepea.esalq.usp.br/upload/kceditor/files/Cepea_Especial_Coronav%C3%ADrus_e_o_Agro
_vol_9.pdf. Acesso em 8 set. 2020.
2 Valor Econômico, 6 maio 2020. Pobreza extrema cresce pelo quarto ano seguido e atinge 13,88 milhões.
Disponível em: https://valor.globo.com/brasil/noticia/2020/05/06/pobreza -extrema-cresce-pelo-quartoano-seguido-e-atinge-1388-milhoes.ghtml. Acesso em 8 set. 2020.
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado Tiago Dimas

Como medida de justiça, é imperioso que o Estado brasileiro sustente o
nível de progressão dos brasileiros mais pobres, o que impulsionará a retomada do
crescimento econômico pela demanda no pós-pandemia e dará novo fôlego para que a
equipe econômica consiga formular novo plano de inclusão dessa parcela vulnerável da
sociedade no mercado de trabalho.
Isto exposto, faz-se mister ressaltar que a presente proposição possui
devida adequação financeira e orçamentária, haja vista a dispensa da necessidade
de apontamento de fonte de compensação de renúncia de receita que tenha como fim
o enfrentamento da “calamidade e suas consequências sociais e econômicas”, como
aprovado pela Emenda Constitucional nº 106/2020.
Nesse sentido também é o entendimento do Supremo Tribunal Federal 3:
(...) Diante do exposto, CONCEDO A MEDIDA
CAUTELAR na presente ação direta de inconstitucionalidade, ad
referendum do Plenário desta SUPREMA CORTE, com base no art.
21, V, do RISTF, para CONCEDER INTERPRETAÇÃO CONFORME
À CONSTITUIÇÃ O FEDERAL, aos artigos 14, 16, 17 e 24 da Lei de
Responsabilidade Fiscal e 114, caput, in fine e § 14, da Lei de Diret rizes
Orçamentárias/2020, para, durante a emergência em Saúde Pública de
importância nacional e o estado de calamidade pública decorrente de
COVID-19, afastar a exigência de demonstração de adequação e
compensação orçamentárias em relação à criação/expansã o de
programas públicos destinados ao enfrentamento do contexto de
calamidade gerado pela disseminação de COVID-19.

As sugestões constantes desta proposição, pelo exposto retro, merecem
prosperar. Nesse sentido, solicita-se o apoio dos pares para a aprovação da presente
proposta.
Sala das Sessões,

de

de 2020.

TIAGO DIMAS
Deputado Federal

3

Medida Cautelar de Relatoria do Min. Alexandre de Moraes, referendada pelo Pleno do STF em 13 de
maio de 2020. ADI nº 0088968-19.2020.1.00.0000.
Disponível em: http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5883343 .
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MPV 1000
00264

EMENDA MODIFICATIVA
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do §
3º do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto
constitucional:
Dê-se ao art. 1º e ao § 2º do Art. 4º da Medida Provisória nº 1.000, de 2
de setembro de 2020, a seguinte redação:

“Art. 1º Fica instituído, até 31 de dezembro de 2020, o auxílio emergencial
residual a ser pago em até quatro parcelas mensais no valor de R$ 600,00
(seiscentos reais) ao trabalhador beneficiário do auxílio emergencial de que
trata o art. 2º da Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020, a contar da data de
publicação desta Medida Provisória.
................................................................................................
Art. 4º .............................................................................................................
§ 2º A regra do caput não será aplicada na hipótese de um dos membros
da família beneficiária do Programa Bolsa Família ainda receber parcela do
auxílio emergencial de que trata o art. 2º da Lei nº 13.982, de 2020,
hipótese em que os benefícios do Programa Bolsa Família permanecerão
suspensos e o valor do auxílio emergencial residual será de R$ 600,00
(seiscentos reais) para o titular que lhe fizer jus ou de R$ 1.200,00 (hum mil
e duzentos reais) para a mulher provedora de família monoparental.”

JUSTIFICAÇÃO

Indiscutivelmente, o auxílio emergencial é a maior política pública de
combate ao Covid-19, com o fim amparar os trabalhadores mais vulneráveis do
país. Retirou milhões de pessoas da condição de miserabilidade, dando, ainda
que temporariamente, dignidade à população.
1
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Segundo pesquisa do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística) 1 , em junho, o auxílio emergencial teve impacto maior sobre a
primeira faixa de renda, onde estão 10% da população (21 milhões de pessoas)
que residem em domicílios com renda domiciliar per capita de até R$ 50,34.
Dessa faixa, 17,7 milhões (83,5%) moram nos lares que receberam o benefício.
Para esse contingente, a renda domiciliar per capita média passou de R$ 7,15
para R$ 271,92, uma diferença de 3.705%.
Na segunda faixa de renda (até R$ 242,15), o benefício contemplou
86,1%, o que corresponde a 18,2 milhões dos 21 milhões de pessoas que
residiam nas casas onde pelo menos uma pessoa recebeu o auxílio. O impacto
na faixa foi de 150%, a renda média passou de R$ 150,88 para R$ 377,22.
Para Cimar Azeredo, diretor adjunto de pesquisas do IBGE, isso mostra
que o programa teve grande impacto sobre os rendimentos das pessoas
mais vulneráveis, que na ausência do benefício viveriam com R$ 354,18 ou
menos. “O auxílio emergencial atingiu cerca de 80% dos domicílios das duas
primeiras faixas de renda e cerca de três quartos dos domicílios da terceira faixa.
Isso demonstra a importância do programa na renda domiciliar per capita dos
domicílios dos estratos de renda mais baixos”, afirmou o diretor adjunto do IBGE.
Em outra pesquisa2, o IBGE constatou que o número de pessoas que
gostariam de trabalhar, mas não buscaram emprego, reduziu em um milhão,
passando de 28,1 milhões para 27,1 milhões. Nesse grupo também estão as
pessoas que gostariam de trabalhar, mas não procuraram devido à pandemia ou
por falta de trabalho no local onde vivem, e que diminuiu de 18,3 milhões para
17,7 milhões.

1
htps://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/28354distribuicao-de-auxilio-emergencial-alcanca-29-4-milhoes-de-domicilios-em-junho
2
htps://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/28792cai-numero-de-pessoas-que-gostariam-de-trabalhar-mas-nao-buscaram-emprego-na-segundasemana-de-agosto

2
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Assim, uma parcela dessa população conseguiu se ocupar, mas a
restante foi para a desocupação, segundo os dados da edição semanal da PNAD
COVID19, divulgada no dia 04 de setembro do ano corrente pelo IBGE, o que
torna a manutenção do benefício, nos mesmos patamares, indispensável. A
população desocupada permaneceu estável no período, em 12,9 milhões.
Com isso, fica evidente que o auxílio emergencial é de vital importância
para mais da metade da população brasileira. Entretanto, deve-se manter nos
patamares aprovado outrora pelo Parlamento brasileira, R$ 600,00, pois a
redução traria enormes prejuízos para o mais vulneráveis, assim como, para a
economia do país.

3
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CONGRESSO NACIONAL
EMENDAS
Apresentadas perante a Comissão Mista destinada a apreciar o Projeto de Lei do
Congresso Nacional n° 24, de 2020, que "Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social da
União, em favor de diversos órgãos do Poder Executivo, crédito suplementar no valor de
R$ 234.174.347,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente."

PARLAMENTARES
Senadora Rose de Freitas (PODEMOS/ES)

EMENDAS NºS
001; 002

TOTAL DE EMENDAS: 2
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PLN 24/2020
00001

COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E
FISCALIZAÇÃO
EMENDA AO PROJETO DE LEI DE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ESPECIAL

PLN: 024/2020

EMENDA Nº

TEXTO DA EMENDA
Suplementar
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação
Unidade: 26234 UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
Funcional Programática: 12. 364. 5013. 8282. 0032
Ação: Reestruturação e Modernização das Instituições Federais de Ensino Superior - No
Estado do Espírito Santo
GND 4; MOD 90; Fonte 100
Valor R$ 5.000.000,00
Cancelar
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Economia
UNIDADE: 25101 - Ministério da Economia -Administração Direta
Funcional Programática: 04 126 2201 15OP 0001
Ação: Estruturação do Governo Digital –Nacional
GND 4; MOD 90; Fonte 100
Valor R$ 5.000.000,00

JUSTIFICATIVA
Esta emenda destina-se a acrescentar recursos para :
1) Construção do prédio de laboratórios das Químicas: O campus São Mateus da UFES, apesar
de sua qualidade acadêmica, ainda carece de estrutura física adequada. O crescimento no
número de vagas não foi acompanhado, da forma desejada, pela ampliação dos espaços físicos.
Um dos nossos principais gargalos estruturais é a estrutura de laboratórios de ensino. O
problema mais imediato e que merece atenção especial da administração central da UFES é a
finalização do tão sonhado prédio de laboratórios das Químicas. A conclusão dessa obra, com
os devidos aparelhos instalados e em funcionamento, proporcionará um salto de qualidade aos
cursos de graduação e pós-graduação do nosso campus, permitindo, entre outras coisas, a ofert a
de serviços a toda a comunidade do Norte do ES, especialmente no que se refere à análise
química da àgua da região.
2) Projeto de Acessibilidade da UFES: Com o objetivo de implementar o projeto de acessibilidade
da UFES, para a instalação de plataformas elevatórias nos prédios da universidade, com o
objetivo de garantia do acesso às edificações do campus, tendo em vista que diversas
edificações possuem mais de um pavimento e não contam com elevador ou plataforma de
percurso vertical que possibilite o acesso aos andares superiores.
3)O Núcleo de Estudos em Bioenergia do ES (NEBES) propiciará infraestrutura adequada
para 17 cursos de graduação e seis programas pós-graduação do Espírito Santo proporcionando
com o fortalecimento das pesquisas, refletindo na qualidade das pesquisas realizadas em
diferentes áreas e implantação de novas envolvendo a produção de Bioenergia com prioridade
no desenvolvimento de processes de produção e utilização de energias renováveis com
menor índice de poluição, aproveitando o potencial do Estado, contribuindo para a formação
de pesquisadores altamente qualificados.

Data: _____/_____/_____
Senadora Rose de Freitas

Observação: Preencher todos os campos, inclusive número da proposição. Só serão aceitos formulários
autenticados e assinados pelo autor.
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PLN 24/2020
00002

COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E
FISCALIZAÇÃO
EMENDA AO PROJETO DE LEI DE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ESPECIAL

PLN: 024/2020
Suplementar

EMENDA Nº

TEXTO DA EMENDA

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação
Unidade: 26234 UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
Funcional Programática: 12. 364. 5013. 8282. 0032
Ação: Reestruturação e Modernização das Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado
do Espírito Santo
GND 4; MOD 90; Fonte 100
Valor R$ 9.500.000,00

Cancelar
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Economia
UNIDADE: 25101 - Ministério da Economia -Administração Direta
Funcional Programática: 04 126 2201 15OP 0001
Ação: Estruturação do Governo Digital –Nacional
GND 4; MOD 90; Fonte 100
Valor R$ 9.500.000,00

JUSTIFICATIVA
Esta emenda destina-se a acrescentar recursos construção de nova edificação
para atender as necessidades do Instituto de Odontologia da Universidade
Federal do Espírito Santo – UFES.
As instalações físicas do IOUFES datam da década de 70, e não foram executa
das especificamente para o curso de odontologia, e sim foram aproveitadas para
esse fim. Atualmente essas instalações clínicas se encontram separados entre
si e apresentam condições de manutenção e conservação inadequadas, não
oferecendo condições de recuperação e logística.
Frente aos novos desafios da área de saúde tais como a pandemia do COVID19, faz-se necessário investimento na área física para adequação do curso de
direito odontologia às regras sanitárias exigidas para a área de saúde.
Data: _____/_____/_____
Senadora Rose de Freitas

Observação: Preencher todos os campos, inclusive número da proposição. Só serão aceitos formulários
autenticados e assinados pelo autor.
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CONGRESSO NACIONAL
EMENDAS
Apresentadas perante a Comissão Mista destinada a apreciar o Projeto de Lei do
Congresso Nacional n° 25, de 2020, que "Altera a Lei nº 13.978, de 17 de janeiro de
2020, que estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2020,
e a Lei nº 14.008, de 2 de junho de 2020, que abre aos Orçamentos Fiscal e da
Seguridade Social da União crédito
suplementar para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente, e
autoriza a contratação de operações de crédito."

PARLAMENTARES
Senador Major Olimpio (PSL/SP)

EMENDAS NºS
001

TOTAL DE EMENDAS: 1
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PLN 25/2020
00001

SENADO FEDERAL
Gabinete do Senador Major Olimpio

Projeto de Lei n.º 25, de 2020 – CN
Altera a Lei nº 13.978, de 17 de janeiro de
2020, que estima a receita e fixa a despesa
da União para o exercício financeiro de
2020, e a Lei nº 14.008, de 2 de junho de
2020, que abre aos Orçamentos Fiscal e da
Seguridade Social da União crédito
suplementar para reforço de dotações
constantes da Lei Orçamentária vigente, e
autoriza a contratação de operações de
crédito.

Emenda Supressiva n.º

Suprima-se o inciso I, do §12, do art. 4º, da Lei nº 13.978/2020, com a
redação constante do art. 1º do Projeto de Lei do Congresso Nacional n.º 25 de 2020.

Justificação
A modificação proposta ao §12 do art. 4º da LOA-2020 pode causar a
impressão de que os recursos serão novamente contabilizados para efeito do cálculo dos
limites de alterações orçamentárias, uma vez que os valores condicionados à autorização
prevista no inc. III do art. 167 da constituição já se encontravam inseridos no valor total
da LOA, já compondo a margem de cálculo para as modificações orçamentárias ali
autorizadas.
Quando analisamos o texto atual do inc. I do §12 da Lei 13.978/2020,
vemos que está claramente estabelecida a incorporação dos valores autorizados pelo
legislativo em relação à extrapolação da regra de ouro na remissão feita ao inciso IV do
caput do art. 4º, o qual transcrevemos:

Art. 4º Fica autorizada a abertura de créditos suplementares para o
aumento de dotações fixadas por esta Lei, desde que compatíveis com a obtenção do
resultado primário necessário ao cumprimento da meta estabelecida na LDO-2020 e com
os limites de despesas primárias de que tratam os arts. 107, 110 e 111 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, bem como observem o disposto no parágrafo
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SENADO FEDERAL
Gabinete do Senador Major Olimpio
único do art. 8º da Lei de Responsabilidade Fiscal, não cancelem dota ções decorrentes
de emendas, ressalvadas as disposições dos §§ 7º a 9º, e atendam as seguintes condições:
...........................................................................
...........................................................................
VI - suplementação de dotações dos subtítulos integrantes desta Lei,
mediante a anulação de dotações consignadas ao órgão orçamentário 93000 Programações Condicionadas à Aprovação Legislativa prevista no inciso III do art.
167 da Constituição, mantidas as finalidades das categorias de programação anuladas,
desde que seja realizada a substituição da fonte de recursos relativa a operações de
crédito por outras, observado o disposto no § 2º do art. 44 da LDO -2020

A fim de esclarecer os nobres pares cabe uma análise mais aprimorada do
texto proposto:
§ 12. Os limites de suplementação e de anulação de dotações
constantes deste artigo, quando implicarem acréscimo ou redução do valor do subtítulo:
I - devem ser calculados em relação aos valores e classificações
inicialmente fixados nesta Lei [valor que consta do art. 2º, caput, e que já contabilizam
os valores do órgão 93000], acrescidos dos valores suplementados, nos termos do
disposto no parágrafo único do art. 2º, e das suplementações realizadas nos termos do
disposto no inciso VI do caput deste artigo; e (grifos nossos)

Cabe ressaltar que a conjunção aditiva “e” constante do texto proposto
pode causar a impressão de que os recursos serão novamente contabilizados para efeito
do cálculo dos limites de alterações orçamentárias, pois as conjunções aditivas
estabelecem relação de adição entre as orações ou os termos conectados, inserindo a ideia
de somatório do previsto no art. 2º (valores totais da LOA 2020) às suplementações
realizadas pelos recursos autorizados pela Lei 14.008/2020.
Além disso, ainda que não seja essa a intenção do texto, a inserção da
legislação advinda do dispositivo que se pretende suprimir, nos sistemas lógicos de
contabilidade e planejamento federais, poderia ocasionar uma dupla contagem dos
valores, o que levaria o gestor ao erro e até mesmo a supostos crimes de responsabilidade .
Diante do exposto, solicito a devida análise para a supressão do referido
dispositivo.

Senador Major Olimpio
PSL/SP
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Término de prazos
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Em 07-09-2020 esgotou-se o prazo previsto no § 11 do art. 62 da Constituição Federal sem edição
de decreto legislativo que discipline as relações jurídicas decorrentes da Medida Provisória nº 924 de
2020, cuja vigência encerrou-se em 10-07-2020, por perda de eficácia sem apreciação pelas Casas do
Congresso Nacional (§§ 7º e 11 do art. 62 da Constituição Federal).
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
Término do prazo de vigência, em 7 de setembro de 2020, da Medida Provisória nº 964,
de 2020, que “Altera a Lei nº 13.475, de 28 de agosto de 2017, que dispõe sobre o exercício da profissão
de tripulante de aeronave, denominado aeronauta.”
Nos termos do parágrafo único do art. 14 da Resolução nº 1 de 2002 – CN, a Presidência da Mesa
do Congresso Nacional comunicará o fato ao Senhor Presidente da República e fará publicar no Diário
Oficial da União Ato Declaratório de encerramento do prazo de vigência da referida Medida.
A matéria aguarda edição de decreto legislativo nos termos do art. 62, §11, da Constituição
Federal, até 6 de novembro de 2020.
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Publicação da Mensagem Presidencial nº 510, de 2020, em 9 de setembro de 2020, recebida em
9/9/2020, que comunica as razões do veto parcial aposto ao Projeto de Lei do Senado nº 209, de 2015
(nº 10.985/2018, na Câmara dos Deputados, devolvido ao Senado na forma do PL nº 3.975, de 2019), que
"Altera a Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, para estabelecer multa a ser paga aos usuários do
serviço de energia elétrica, a Lei nº 13.203, de 8 de dezembro de 2015, para estabelecer novas condições
para a repactuação do risco hidrológico de geração de energia elétrica, a Lei nº 11.909, de 4 de março
de 2009, para criar o Fundo de Expansão dos Gasodutos de Transporte e de Escoamento da Produção
(Brasduto), a Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010, para dispor sobre a destinação da receita advinda
da comercialização do petróleo, do gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos destinados à União, e a
Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013, para reduzir o prazo para solicitação de prorrogação de concessões
de que trata essa Lei". (Veto nº 47, de 2020).
O prazo previsto no § 4º do art. 66 da Constituição Federal e no art. 104-A do Regimento Comum
do Congresso Nacional encerrar-se-á em 8 de outubro de 2020.
A matéria está publicada em avulso eletrônico.
São os seguintes, a Mensagem e o autógrafo do projeto:
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CONGRESSO NACIONAL
VETO N° 47, DE 2020
Veto Parcial aposto ao Projeto de Lei do Senado nº 209, de 2015 (nº 10.985/2018, na
Câmara dos Deputados, devolvido ao Senado na forma do PL nº 3.975, de 2019), que
"Altera a Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, para estabelecer multa a ser paga aos
usuários do serviço de energia elétrica, a Lei nº 13.203, de 8 de dezembro de 2015, para
estabelecer novas condições para a repactuação do risco hidrológico de geração de
energia elétrica, a Lei nº 11.909, de 4 de março de 2009, para criar o Fundo de Expansão
dos Gasodutos de Transporte e de Escoamento da Produção (Brasduto), a Lei nº 12.351,
de 22 de dezembro de 2010, para dispor sobre a destinação da receita advinda da
comercialização do petróleo, do gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos
destinados à União, e a Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013, para reduzir o prazo para
solicitação de prorrogação de concessões de que trata essa Lei".

Mensagem nº 510 de 2020, na origem
DOU de 09/09/2020
Recebido o veto no Senado Federal: 09/09/2020
Sobrestando a pauta a partir de: 09/10/2020

DOCUMENTOS:
- Mensagem
- Autógrafo da matéria vetada
PUBLICAÇÃO: DCN de 10/09/2020

Página da matéria
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DISPOSITIVOS VETADOS
• inciso I do art. 2º da Lei nº 13.203, de 8 de dezembro de 2015, com a redação
dada pelo art. 2º do projeto
• inciso II do art. 2º da Lei nº 13.203, de 8 de dezembro de 2015, com a redação
dada pelo art. 2º do projeto
• inciso IV do art. 2º da Lei nº 13.203, de 8 de dezembro de 2015, com a redação
dada pelo art. 2º do projeto
• § 1º do art. 2ºD da Lei nº 13.203, de 8 de dezembro de 2015, com a redação
dada pelo art. 2º do projeto
• inciso I do "caput" do art. 3ºA da Lei nº 11.909, de 4 de março de 2009, com a
redação dada pelo art. 3º do projeto
• inciso II do "caput" do art. 3ºA da Lei nº 11.909, de 4 de março de 2009, com a
redação dada pelo art. 3º do projeto
• inciso I do § 1º do art. 3ºA da Lei nº 11.909, de 4 de março de 2009, com a
redação dada pelo art. 3º do projeto
• inciso II do § 1º do art. 3ºA da Lei nº 11.909, de 4 de março de 2009, com a
redação dada pelo art. 3º do projeto
• inciso III do § 1º do art. 3ºA da Lei nº 11.909, de 4 de março de 2009, com a
redação dada pelo art. 3º do projeto
• inciso IV do § 1º do art. 3ºA da Lei nº 11.909, de 4 de março de 2009, com a
redação dada pelo art. 3º do projeto
• inciso V do § 1º do art. 3ºA da Lei nº 11.909, de 4 de março de 2009, com a
redação dada pelo art. 3º do projeto
• inciso I do § 2º do art. 3ºA da Lei nº 11.909, de 4 de março de 2009, com a
redação dada pelo art. 3º do projeto
• inciso II do § 2º do art. 3ºA da Lei nº 11.909, de 4 de março de 2009, com a
redação dada pelo art. 3º do projeto
• inciso III do § 2º do art. 3ºA da Lei nº 11.909, de 4 de março de 2009, com a
redação dada pelo art. 3º do projeto
• § 3º do art. 3ºA da Lei nº 11.909, de 4 de março de 2009, com a redação dada
pelo art. 3º do projeto
• § 4º do art. 3ºA da Lei nº 11.909, de 4 de março de 2009, com a redação dada
pelo art. 3º do projeto
• § 5º do art. 3ºA da Lei nº 11.909, de 4 de março de 2009, com a redação dada
pelo art. 3º do projeto
• § 6º do art. 3ºA da Lei nº 11.909, de 4 de março de 2009, com a redação dada
pelo art. 3º do projeto
• § 7º do art. 3ºA da Lei nº 11.909, de 4 de março de 2009, com a redação dada
pelo art. 3º do projeto
• § 8º do art. 3ºA da Lei nº 11.909, de 4 de março de 2009, com a redação dada
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pelo art. 3º do projeto
• § 9º do art. 3ºA da Lei nº 11.909, de 4 de março de 2009, com a redação dada
pelo art. 3º do projeto
• § 10 do art. 3ºA da Lei nº 11.909, de 4 de março de 2009, com a redação dada
pelo art. 3º do projeto
• inciso I do art. 46 da Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010, com a redação
dada pelo art. 4º do projeto
• inciso II do art. 46 da Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010, com a redação
dada pelo art. 4º do projeto
• inciso III do art. 46 da Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010, com a redação
dada pelo art. 4º do projeto
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MENSAGEM Nº 510

Senhor Presidente do Senado Federal,

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do § 1 o do art. 66 da Constituição,
decidi vetar parcialmente, por contrariedade ao interesse público e inconstitucionalidade, o
Projeto de Lei nº 209, de 2015 (nº 10.985, de 2018 na Câmara dos Deputados), que “Altera a
Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, para estabelecer multa a ser paga aos usuários do
serviço de energia elétrica, a Lei nº 13.203, de 8 de dezembro de 2015, para estabelecer novas
condições para a repactuação do risco hidrológico de geração de energia elétrica, a Lei nº
11.909, de 4 de março de 2009, para criar o Fundo de Expansão dos Gasodutos de Transporte
e de Escoamento da Produção (Brasduto), a Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010, para
dispor sobre a destinação da receita advinda da comercialização do petróleo, do gás natural e
de outros hidrocarbonetos fluidos destinados à União, e a Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de
2013, para reduzir o prazo para solicitação de prorrogação de concessões de que trata essa Lei”.
Ouvido, o Ministério de Minas e Energia manifestou-se pelo veto ao seguinte
dispositivo:

Art. 2º da Lei nº 13.203, de 8 de dezembro de 2015, alterado pelo art. 2º do
projeto de lei
“Art. 2º ...................................................................................................................
I - geração termelétrica que exceder aquela por ordem de mérito,
independentemente de a geração excedente ter ocorrido por segurança energética ou
por restrição elétrica e do momento em que foi definido o seu acionamento;
II - importação de energia elétrica sem garantia física, independentemente do
preço da energia importada e do momento em que foi definido o seu acionamento;”
............................................................................................................................................
.
IV - redução de carga ocasionada por ofertas de consumidores de energia
elétrica, com o fim de substituir geração termelétrica fora da ordem de mérito.”
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Razões do veto
“A propositura legislativa, ao alterar e acrescer dispositivos no art. 2º da Lei nº
13.203, de 2015, poderá ensejar caracterização de nexo causal entre hipóteses para o
deslocamento hidrelétrico meritoriamente inexistentes, impactando na eﬁciente
alocação de custos e riscos e, portanto, criando distorções no mercado brasileiro de
energia elétrica. Ademais, podem causar aumento no pagamento de Encargos de
Serviço de Sistema - ESS por deslocamento hidroelétrico, pago por todos os
consumidores do país, com consequente aumento das tarifas de energia elétrica.”
Os Ministérios da Economia e de Minas e Energia manifestaram-se pelo veto ao
seguinte dispositivo:

§ 1º do art. 2º D da Lei nº 13.203, de 8 de dezembro de 2015, alterado pelo art.
2º do projeto de lei
“§ 1º A quitação ocorrida nos termos do caput deste artigo implica renúncia da
União aos direitos decorrentes do mesmo fato ou dos fundamentos que lhe deram
origem, não se aplicando o disposto neste artigo às indenizações previstas no art. 36 da
Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995.”
Razões do veto
“Em que pese a boa intenção do legislador, a propositura ao estabelecer a
quitação de débitos do agente de geração em face de eventual pretensão de
ressarcimento da União, ressalvadas as indenizações previstas no art. 36 da Lei nº 8987,
de 1995, implicará em possível renúncia de receita e não será possível cobrar essas
dívidas do agente de geração, se tais valores forem superiores ao montante a ser
compensado em decorrência do ressarcimento devido às questões do risco hidrológico.”
Os Ministérios do Meio Ambiente, da Economia e de Minas e Energia opinaram
pelo veto ao dispositivo transcrito a seguir:

Art. 3º
“Art. 3º A Lei nº 11.909, de 4 de março de 2009, passa a vigorar acrescida do
seguinte art. 3º-A:
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‘Art. 3º-A. É criado o Fundo de Expansão dos Gasodutos de Transporte e de
Escoamento da Produção (Brasduto), de natureza contábil, vinculado ao Ministério de
Minas e Energia e administrado pela ANP, com a finalidade de constituir fonte de
recursos para:
I - expansão do sistema de gasodutos de transporte de gás natural e das
instalações de regaseificação complementares para atendimento do Distrito Federal
e de capitais de Estados ainda não servidas por gasoduto; e
II - expansão dos gasodutos de escoamento e das instalações de processamento
do gás natural do pré-sal.
§ 1º Constituem recursos do Brasduto:
I - 20% (vinte por cento) da receita de que trata o art. 46 da Lei nº 12.351, de 22
de dezembro de 2010;
II - as dotações orçamentárias que lhe forem atribuídas no Orçamento Geral da
União;
III - outros recursos destinados ao Brasduto por lei;
IV - os resultados de aplicações financeiras sobre suas disponibilidades;
V - retorno do apoio financeiro utilizado em implantação, manutenção e operação
dos gasodutos de transporte, instalações de regaseificação complementares ,
escoamento da produção e unidades de processamento.
§ 2º Os recursos do Brasduto, sujeitos a disponibilidade financeira e
orçamentária, serão aplicados em apoio financeiro reembolsável, tendo como
garantia os ativos a serem financiados, devendo ser utilizados para:
I - implantação, operação e administração da totalidade da capacidade do
gasoduto de transporte, até que o preço do transporte cobrado pelo transportador,
homologado pela ANP, proporcione superávit entre todas as despesas e receitas, pela
empresa transportadora de gás natural;
II - implantação, manutenção, operação e administração das unidades de
regaseificação complementares aos gasodutos de transporte, até que o preço cobrado
pelo regaseificador, homologado pela ANP, proporcione superávit entre todas as
despesas e receitas;
III - implantação, manutenção, operação e administração da totalidade da
capacidade do gasoduto de escoamento da produção e das instalações de
processamento de gás natural do pré-sal, até que o preço homologado pela ANP
proporcione superávit entre todas as despesas e receitas, com seleção do agente a ser
feita pela ANP.
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§ 3º Caso as instalações de transporte de gás natural definidas no caput
atravessem unidade da Federação cuja capital já seja servida por gasoduto, o valor a
ser pago pelo gás natural que vier a ser destinado a essa unidade da Federação deverá
ser o correspondente a esse consumo, tanto no que se refere ao preço de transporte
até o ponto de entrega quanto no que se refere à operação, manutenção e
administração, proporcionalmente ao volume consumido em relação à capacidade
total do gasoduto, reduzindo, dessa maneira, o aporte do Brasduto nas atividades de
operação, manutenção e administração da totalidade do gasoduto.
§ 4º O comitê gestor do Brasduto, instituído pelo Poder Executivo, definirá os
empreendimentos que terão prioridade na utilização dos recursos do fundo,
consideradas a maior viabilidade econômica, a promoção do incremento da produção
de petróleo e gás natural na região do pré-sal e a redução das desigualdades regionais,
bem como outros critérios estabelecidos em regulamentação.
§ 5º Para as instalações de transporte de gás natural definidas no caput deste
artigo, não se aplica o previsto no art. 5º desta Lei.
§ 6º Os recursos serão aplicados em participações iguais entre os gasodutos de
transporte, com suas instalações de regaseificação complementar, e os gasodutos de
escoamento, com suas instalações de processamento da produção do pré-sal, sendo
que nos primeiros 5 (cinco) anos o saldo de um dos usos poderá ser utilizado no outro,
a fim de garantir o atendimento mais célere das capitais das unidades da Federação
não servidas por gasoduto.
§ 7º Alcançado o superávit estabelecido no § 2º deste artigo, o saldo apurado na
cobrança do preço do transporte, da regaseificação e do processamento deverá ser,
até o término da outorga das instalações, inteiramente reembolsado ao fundo de que
trata o inciso I do art. 46 da Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010.
§ 8º Na definição do preço dos serviços, que deverá ser homologado pela ANP
para cada instalação, observar-se-á o princípio da modicidade tarifária.
§ 9º A capacidade de transporte, regaseificação e processamento das instalações
será definida pela ANP ou pelo interessado, devendo ser confirmada pela Empresa de
Pesquisa Energética (EPE), considerando-se, em todos os casos, a capacidade total das
instalações para um horizonte de 20 (vinte) anos.
§ 10. O Ministério de Minas e Energia, por meio da ANP, deverá divulgar,
anualmente, na imprensa oficial e na internet, as receitas do Brasduto e a destinação
desses recursos.’”
Razões do veto
“Com a criação e disciplinamento do Fundo de Expansão dos Gasodutos de
Transporte e de Escoamento da Produção (Brasduto), a propositura incorre em vício de
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iniciativa, violando as regras do art. 2º c/c art. 61, § 1º, II, alínea ‘e’, ambos da
Constituição da República, haja vista normatizar atribuições de estruturas
administrativas do Poder Executivo Federal.
Ademais, a propositura não apresenta a estimativa do impacto orçamentário e
financeiro, gerando aumento de despesa, violando as regras do art. 113 do ADCT, bem
como o inciso III do § 6º do art. 114 da Lei nº 13.898, de 2019 (LDO).
Por fim, tem risco potencial de causar distorções nas decisões de investimentos
com possibilidade de seleção adversa dos empreendimentos, vez que promove a
destinação de recursos públicos em infraestrutura que deveria ter seus investimentos
promovidos pelo setor privado, resultando em ineficiências para o setor como um todo.”
Ouvidos, os Ministérios do Meio Ambiente, da Saúde e da Economia
manifestaram-se pelo veto ao seguinte dispositivo:

Art. 4º
“Art. 4º O art. 46 da Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010, passa a vigorar
com a seguinte redação:
‘Art. 46. A receita advinda da comercialização referida no art. 45 terá a seguinte
destinação:
I - 50% (cinquenta por cento) ao Fundo Social, de que tratam os arts. 47 a 60;
II - 20% (vinte por cento) ao Fundo de Expansão dos Gasodutos de Transporte e
de Escoamento da Produção (Brasduto); e
III - 30% (trinta por cento) ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito
Federal e ao Fundo de Participação dos Municípios, conforme critérios de distribuição
estabelecidos no art. 159 da Constituição Federal.’ (NR)”
Razões do veto
“A propositura legislativa ao disciplinar a repartição da receita, advinda da
comercialização do petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos destinados à
União, ao Fundo Social (FS) - reduzindo os recursos deste em 50% (cinquenta por cento),
ao Fundo de Expansão dos Gasodutos de Transporte e de Escoamento da Produção
(Brasduto), ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE) e ao Fundo
de Participação dos Municípios (FPM), extrapola competência de gerenciamento do
orçamento federal e conveniência da destinação dos recursos públicos tendo em vista
que implicará redução dos recursos que se destinam para áreas de educação, cultura,
esporte, saúde pública, ciência e tecnologia, meio ambiente e mitigação e adaptação às
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mudanças climáticas, incorrendo em inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa,
pois apenas o próprio Poder Executivo poderia deflagrar este tipo de proposta, violando,
assim, o art. 2º c/c art. 61, §1º, II, alínea "e", ambos da Constituição da República, bem
como violando as regras do art. 114 da Lei nº 13.898, de 2019 (LDO), art. 16 e 17 da Lei
Complementar nº 101, de 2000 (LRF) e art. 113 do ADCT.”

Essas, Senhor Presidente, as razões que me conduziram a vetar os dispositivos
acima mencionados do projeto em causa, as quais ora submeto à elevada apreciação dos
Senhores Membros do Congresso Nacional.

Brasília, 8 de setembro de 2020.
-DLU%ROVRQDUR
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Altera a Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de
1996, para estabelecer multa a ser paga aos
usuários do serviço de energia elétrica, a Lei nº
13.203, de 8 de dezembro de 2015, para
estabelecer novas condições para a repactuação
do risco hidrológico de geração de energia
elétrica, a Lei nº 11.909, de 4 de março de 2009,
para criar o Fundo de Expansão dos Gasodutos
de Transporte e de Escoamento da Produção
(Brasduto), a Lei nº 12.351, de 22 de dezembro
de 2010, para dispor sobre a destinação da
receita advinda da comercialização do petróleo,
do gás natural e de outros hidrocarbonetos
fluidos destinados à União, e a Lei nº 12.783, de
11 de janeiro de 2013, para reduzir o prazo para
solicitação de prorrogação de concessões de que
trata essa Lei.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, passa a vigorar acrescida do
seguinte art. 16-A:
“Art. 16-A. A interrupção no fornecimento de energia elétrica pela
empresa prestadora do serviço público de distribuição de energia elétrica,
observado o disposto no § 1º, importa na aplicação de multa em benefício
dos usuários finais que forem diretamente prejudicados, na forma do
regulamento.
§ 1º A multa prevista no caput:
I – será aplicável quando for superado o valor limite de indicadores de
qualidade do serviço prestado;
II – não será devida, entre outras situações a serem definidas na forma
do regulamento:
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a) quando a interrupção for causada por falha nas instalações da
unidade consumidora;
b) em caso de suspensão por inadimplemento do usuário;
III – estará sujeita a um valor mínimo e a um valor máximo;
IV – poderá ser paga sob a forma de crédito na fatura de energia
elétrica ou em espécie, em prazo não superior a 3 (três) meses após o
período de apuração;
V – não inibe a aplicação de qualquer outra penalidade prevista
em lei.
§ 2º Deverão ser implantadas ferramentas que permitam a auditoria
dos indicadores referidos no inciso I do § 1º independentemente de
informações da empresa prestadora do serviço público de distribuição de
energia elétrica.”
Art. 2º A Lei nº 13.203, de 8 de dezembro de 2015, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
“Art. 2º ....................................................................................................
I – geração termelétrica que exceder aquela por ordem de mérito,
independentemente de a geração excedente ter ocorrido por segurança
energética ou por restrição elétrica e do momento em que foi definido o seu
acionamento;
II – importação de energia elétrica sem garantia física,
independentemente do preço da energia importada e do momento em que
foi definido o seu acionamento;
..........................................................................................................................
IV – redução de carga ocasionada por ofertas de consumidores de
energia elétrica, com o fim de substituir geração termelétrica fora da ordem
de mérito.” (NR)
“Art. 2º-A. Os titulares das usinas hidrelétricas participantes do MRE
serão compensados pelos efeitos causados pelos empreendimentos
hidrelétricos com prioridade de licitação e implantação indicados pelo
Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), nos termos do inciso VI
do caput do art. 2º da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, decorrentes:
I – de restrições ao escoamento da energia em função de atraso na
entrada em operação ou de entrada em operação em condição técnica
insatisfatória das instalações de transmissão de energia elétrica destinadas
ao escoamento; e
II – da diferença entre a garantia física outorgada na fase de
motorização e os valores da agregação efetiva de cada unidade geradora
motorizada ao SIN, conforme critérios técnicos aplicados pelo poder
concedente às demais usinas hidrelétricas.
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§ 1º Os efeitos decorrentes das restrições de que trata o inciso I do
caput deste artigo serão calculados pela Aneel considerando a geração
potencial de energia elétrica dos empreendimentos estruturantes caso não
houvesse restrição ao escoamento da energia e o preço da energia no
mercado de curto prazo no momento da restrição.
§ 2º O cálculo da geração potencial de que trata o § 1º deste artigo, a
ser feito pela Aneel, deverá considerar:
I – a disponibilidade das unidades geradoras;
II – a energia natural afluente, observada a produtividade cadastral; e
III – a existência de restrições operativas, verificadas na operação real,
associadas às características técnicas dos empreendimentos estruturantes.
§ 3º Os efeitos decorrentes da diferença de que trata o inciso II do
caput deste artigo serão calculados pela Aneel considerando:
I – a diferença entre a garantia física outorgada e a agregação de cada
unidade geradora motorizada ao SIN, a ser informada pela Empresa de
Pesquisa Energética (EPE); e
II – o preço da energia no mercado de curto prazo no período em que
persistir a diferença de que trata o inciso I deste parágrafo.
§ 4º A compensação de que trata o caput deste artigo deverá
considerar a atualização do capital despendido, tanto pelo Índice Nacional
de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) como pela taxa de desconto de
que trata o § 2º do art. 1º desta Lei, e dar-se-á mediante extensão do prazo
de outorga dos empreendimentos participantes do MRE, limitada a 7 (sete)
anos, calculada com base nos valores dos parâmetros aplicados pela Aneel
para as extensões decorrentes do inciso II do § 2º do art. 1º desta Lei,
dispondo o gerador livremente da energia.
§ 5º A extensão de prazo de que trata o § 4º deste artigo será
efetivada:
I – em até 90 (noventa) dias após a edição de ato específico pela Aneel
que ateste o esgotamento dos efeitos apurados nos termos deste artigo; ou
II – na data de término originalmente prevista para a outorga, caso
essa data seja anterior ao esgotamento dos efeitos previstos no inciso I deste
parágrafo.
§ 6º A extensão de prazo de que trata o inciso II do § 5º deste artigo
deverá incorporar estimativa dos efeitos previstos neste artigo até seus
esgotamentos.”
“Art. 2º-B. Os parâmetros de que tratam os arts. 2º e 2º-A desta Lei
serão aplicados retroativamente sobre a parcela de energia, desde que o
agente titular da outorga vigente de geração, cumulativamente:

Página 12 de 17

Avulso do VET 47/2020 ao PLS 209/2015

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 03EE4C8300388023.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.089483/2020-15-1 (ANEXO: 001)

10 Setembro 2020

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

Quinta-feira

1135

4

I – tenha desistido da ação judicial cujo objeto seja a isenção ou a
mitigação de riscos hidrológicos relacionados ao MRE e renunciado a
qualquer alegação de direito sobre o qual se funda a ação;
II – não tenha repactuado o risco hidrológico, nos termos do art. 1º
desta Lei, para a respectiva parcela de energia.
§ 1º Na hipótese em que o agente não seja litigante ou que não seja
apontado como beneficiário na inicial da ação ajuizada por associação
representativa de classe da qual o titular faça parte, a aplicação do disposto
no caput deste artigo fica condicionada à assinatura de termo de
compromisso elaborado pela Aneel, com declaração de renúncia a qualquer
pretensão judicial de limitação percentual de riscos hidrológicos
relacionados ao MRE.
§ 2º A desistência e a renúncia de que trata o inciso I do caput deste
artigo serão comprovadas por meio de cópia do protocolo do requerimento
de extinção do processo com resolução de mérito, nos termos da alínea “c”
do inciso III do caput do art. 487 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015
(Código de Processo Civil).
§ 3º A desistência e a renúncia de que trata o inciso I do caput deste
artigo eximem as partes da ação do pagamento dos honorários advocatícios.
§ 4º O valor a ser apurado decorrente da aplicação retroativa dos
parâmetros referidos no caput deste artigo deverá considerar a atualização
do capital despendido, tanto pelo IPCA como pela taxa de desconto de que
trata o § 2º do art. 1º desta Lei, e será ressarcido ao agente de geração
mediante extensão do prazo das outorgas vigentes, limitada a 7 (sete) anos,
calculada com base nos valores dos parâmetros aplicados pela Aneel para as
extensões decorrentes do inciso II do § 2º do art. 1º desta Lei, dispondo o
gerador livremente da energia.
§ 5º O termo inicial para o cálculo da retroação será:
I – o dia 1º de janeiro de 2013, para o disposto no art. 2º desta Lei;
II – a data em que se iniciaram as restrições de escoamento, para o
disposto no inciso I do caput do art. 2º-A desta Lei; e
III – a data em que se iniciaram as diferenças de garantia física, para o
disposto no inciso II do caput do art. 2º-A desta Lei.
§ 6º Os termos iniciais para o cálculo da retroação serão limitados à
data de início da outorga, caso esta seja posterior às datas apuradas
conforme o § 5º deste artigo.
§ 7º O cálculo da retroação terá como termo final a data de eficácia
das regras aprovadas pela Aneel, conforme disposto no art. 2º-C desta Lei, e
deverá ser publicado em até 30 (trinta) dias contados a partir dessa data.
§ 8º A aplicação do disposto neste artigo é condicionada a pedido do
interessado em até 60 (sessenta) dias contados da publicação pela Aneel dos

Página 13 de 17

Avulso do VET 47/2020 ao PLS 209/2015

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 03EE4C8300388023.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.089483/2020-15-1 (ANEXO: 001)

1136

Quinta-feira

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

10 Setembro 2020

5

cálculos de que trata este artigo, bem como ao cumprimento das condições
de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo.”
“Art. 2º-C. A Aneel deverá regulamentar o disposto nos arts. 2º, 2º -A
e 2º-B desta Lei em até 90 (noventa) dias.”
“Art. 2º-D. Na hipótese de o agente de geração não ser mais o detentor
da outorga do empreendimento que teve a geração hidrelétrica deslocada,
do qual mantinha titularidade no período indicado pelos §§ 5º e 7º do art.
2º-B desta Lei, e que tenha sido licitado no ano de 2017, os valores
apurados conforme o art. 2º-B desta Lei serão ressarcidos mediante
quitação de débitos do agente de geração em face de eventual pretensão de
ressarcimento da União, de qualquer natureza, aduzida ou não em sede
administrativa ou judicial, contra o agente de geração em decorrência do
regime de exploração de concessões alcançadas pelo art. 1º da Lei
nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013.
§ 1º A quitação ocorrida nos termos do caput deste artigo implica
renúncia da União aos direitos decorrentes do mesmo fato ou dos
fundamentos que lhe deram origem, não se aplicando o disposto neste
artigo às indenizações previstas no art. 36 da Lei nº 8.987, de 13 de
fevereiro de 1995.
§ 2º Caso o agente de geração, ou grupo econômico de que faça parte,
tenha permanecido como concessionário do empreendimento por meio de
novo contrato de concessão, os valores apurados serão ressarcidos por meio
de extensão de prazos das novas concessões, conforme o § 4º do art. 2º-B
desta Lei.”
Art. 3º A Lei nº 11.909, de 4 de março de 2009, passa a vigorar acrescida do
seguinte art. 3º-A:
“Art.
Art. 3º-A. É criado o Fundo de Expansão dos Gasodutos de
Transporte e de Escoamento da Produção (Brasduto), de natureza contábil,
vinculado ao Ministério de Minas e Energia e administrado pela ANP, com
a finalidade de constituir fonte de recursos para:
I – expansão do sistema de gasodutos de transporte de gás natural e
das instalações de regaseificação complementares para atendimento do
Distrito Federal e de capitais de Estados ainda não servidas por gasoduto; e
II – expansão dos gasodutos de escoamento e das instalações de
processamento do gás natural do pré-sal.
§ 1º Constituem recursos do Brasduto:
I – 20% (vinte por cento) da receita de que trata o art. 46 da Lei
nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010;
II – as dotações orçamentárias que lhe forem atribuídas no Orçamento
Geral da União;
III – outros recursos destinados ao Brasduto por lei;
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IV – os resultados de aplicações financeiras sobre suas
disponibilidades;
V – retorno do apoio financeiro utilizado em implantação, manutenção
e operação dos gasodutos de transporte, instalações de regaseificação
complementares, escoamento da produção e unidades de processamento.
§ 2º Os recursos do Brasduto, sujeitos a disponibilidade financeira e
orçamentária, serão aplicados em apoio financeiro reembolsável, tendo
como garantia os ativos a serem financiados, devendo ser utilizados para:
I – implantação, operação e administração da totalidade da capacidade
do gasoduto de transporte, até que o preço do transporte cobrado pelo
transportador, homologado pela ANP, proporcione superávit entre todas as
despesas e receitas, pela empresa transportadora de gás natural;
II – implantação, manutenção, operação e administração das unidades
de regaseificação complementares aos gasodutos de transporte, até que o
preço cobrado pelo regaseificador, homologado pela ANP, proporcione
superávit entre todas as despesas e receitas;
III – implantação, manutenção, operação e administração da totalidade
da capacidade do gasoduto de escoamento da produção e das instalações de
processamento de gás natural do pré-sal, até que o preço homologado pela
ANP proporcione superávit entre todas as despesas e receitas, com seleção
do agente a ser feita pela ANP.
§ 3º Caso as instalações de transporte de gás natural definidas no
caput atravessem unidade da Federação cuja capital já seja servida por
gasoduto, o valor a ser pago pelo gás natural que vier a ser destinado a essa
unidade da Federação deverá ser o correspondente a esse consumo, tanto no
que se refere ao preço de transporte até o ponto de entrega quanto no que se
refere à operação, manutenção e administração, proporcionalmente ao
volume consumido em relação à capacidade total do gasoduto, reduzindo,
dessa maneira, o aporte do Brasduto nas atividades de operação,
manutenção e administração da totalidade do gasoduto.
§ 4º O comitê gestor do Brasduto, instituído pelo Poder Executivo,
definirá os empreendimentos que terão prioridade na utilização dos recursos
do fundo, consideradas a maior viabilidade econômica, a promoção do
incremento da produção de petróleo e gás natural na região do pré-sal e a
redução das desigualdades regionais, bem como outros critérios
estabelecidos em regulamentação.
§ 5º Para as instalações de transporte de gás natural definidas no
caput deste artigo, não se aplica o previsto no art. 5º desta Lei.
§ 6º Os recursos serão aplicados em participações iguais entre os
gasodutos de transporte, com suas instalações de regaseificação
complementar, e os gasodutos de escoamento, com suas instalações de
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processamento da produção do pré-sal, sendo que nos primeiros 5 (cinco)
anos o saldo de um dos usos poderá ser utilizado no outro, a fim de garantir
o atendimento mais célere das capitais das unidades da Federação não
servidas por gasoduto.
§ 7º Alcançado o superávit estabelecido no § 2º deste artigo, o saldo
apurado na cobrança do preço do transporte, da regaseificação e do
processamento deverá ser, até o término da outorga das instalações,
inteiramente reembolsado ao fundo de que trata o inciso I do art. 46 da Lei
nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010.
§ 8º Na definição do preço dos serviços, que deverá ser homologado
pela ANP para cada instalação, observar-se-á o princípio da modicidade
tarifária.
§ 9º A capacidade de transporte, regaseificação e processamento das
instalações será definida pela ANP ou pelo interessado, devendo ser
confirmada pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE), considerando-se,
em todos os casos, a capacidade total das instalações para um horizonte de
20 (vinte) anos.
§ 10. O Ministério de Minas e Energia, por meio da ANP, deverá
divulgar, anualmente, na imprensa oficial e na internet, as receitas do
Brasduto e a destinação desses recursos.”
Art. 4º O art. 46 da Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010, passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Art.
Art. 46. A receita advinda da comercialização referida no art. 45 terá
a seguinte destinação:
I – 50% (cinquenta por cento) ao Fundo Social, de que tratam os arts.
47 a 60;
II – 20% (vinte por cento) ao Fundo de Expansão dos Gasodutos de
Transporte e de Escoamento da Produção (Brasduto); e
III – 30% (trinta por cento) ao Fundo de Participação dos Estados e do
Distrito Federal e ao Fundo de Participação dos Municípios, conforme
critérios de distribuição estabelecidos no art. 159 da Constituição
Federal.” (NR)
Art. 5º O art. 11 da Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013, passa a vigorar com
a seguinte redação:
“Art. 11. As prorrogações referidas nesta Lei deverão ser requeridas
pelo concessionário com antecedência mínima de 36 (trinta e seis) meses da
data final do respectivo contrato ou ato de outorga, ressalvado o disposto no
art. 5º desta Lei.
§ 1º Nos casos em que, na data da entrada em vigor do prazo
estabelecido no caput, o prazo remanescente da concessão for inferior a 36
(trinta e seis) meses, o pedido de prorrogação deverá ser apresentado em até
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210 (duzentos e dez) dias da data do início da vigência do prazo
estabelecido no caput.
...............................................................................................................” (NR)
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Parágrafo único. A contagem do prazo de que trata o art. 2º -C da Lei nº 13.203,
de 8 de dezembro de 2015, inicia-se na data de entrada em vigor desta Lei.
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LEI Nº 14.004, DE 26 DE MAIO DE 2020.

Altera a Lei nº 6.634, de 2 de maio de 1979, que
dispõe sobre a Faixa de Fronteira, e a Lei nº
10.304, de 5 de novembro de 2001, que transfere
ao domínio dos Estados de Roraima e do Amapá
terras pertencentes à União.
Faço saber que o Congresso Nacional rejeitou o veto
parcial aposto ao Projeto de Lei nº 1.304, de 2020,
transformado na Lei nº 14.004, de 26 de maio de 2020, e
eu, Davi Alcolumbre, Presidente do Senado Federal, nos
termos do § 7º do art. 66 da Constituição Federal,
promulgo o seguinte:

alterações:

“Art. 1º A Lei nº 6.634, de 2 de maio de 1979, passa a vigorar com as seguintes

‘Art. 4º As autoridades, entidades e serventuários públicos exigirão
prova do assentimento do Conselho de Defesa Nacional para prática de
qualquer ato regulado por esta Lei, exceto quando se tratar de transferência
de terras a que se refere a Lei nº 10.304, de 5 de novembro de 2001.
...............................................................................................................’ (NR)
‘Art. 8º-A. Fica dispensado o assentimento previsto nesta Lei quando
se tratar de transferência de terras a que se refere a Lei nº 10.304, de 5 de
novembro de 2001.’”
“Art. 2º A Lei nº 10.304, de 5 de novembro de 2001, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
‘Art. 2º ....................................................................................................
..........................................................................................................................
§ 3º O disposto no inciso VI do caput deste artigo não se aplica às
áreas cujos títulos tenham sido registrados em cartórios de registro de
imóveis localizados fora dos Estados de Roraima e do Amapá.
§ 4º A transferência de que trata o art. 1º desta Lei será feita
considerando o georreferenciamento do perímetro da gleba, e os destaques
com a identificação das áreas de exclusão deverão ser realizados pela União
no prazo de 1 (um) ano, sob pena de presunção de validade, para todos os
efeitos legais, das identificações dos destaques constantes da base
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cartográfica do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra).
§ 5º A falta de georreferenciamento de áreas de domínio federal,
incluídos os assentamentos promovidos pela União ou pelo Incra, não
constituirá impedimento para a transferência das glebas da União para os
Estados de Roraima e do Amapá, e deverá constar do termo de
transferência, com força de escritura pública, cláusula resolutiva das áreas
de interesse da União não georreferenciadas.’ (NR)
........................................................................................................................”
Senado Federal, em 8 de setembro de 2020.

Senador Davi Alcolumbre
Presidente do Senado Federal

tksa/pl 20-1304 (Veto Parcial nº 16, de 2020, rejeitado.promulgação SF)
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LEI Nº 14.010, DE 10 DE JUNHO DE 2020.

Dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e
Transitório das relações jurídicas de Direito Privado
(RJET) no período da pandemia do coronavírus
(Covid-19).
Faço saber que o Congresso Nacional rejeitou, em parte, o
veto parcial aposto ao Projeto de Lei nº 1.179, de 2020,
transformado na Lei nº 14.010, de 10 de junho de 2020, e eu,
Davi Alcolumbre, Presidente do Senado Federal, nos termos
do § 7º do art. 66 da Constituição Federal, promulgo o
seguinte:
“CAPÍTULO III
DAS PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO
‘Art. 4º As pessoas jurídicas de direito privado referidas nos incisos I a III do
art. 44 do Código Civil deverão observar as restrições à realização de reuniões e assembleias
presenciais até 30 de outubro de 2020, durante a vigência desta Lei, observadas as determinações
sanitárias das autoridades locais.’”
“CAPÍTULO IV
DA RESILIÇÃO, RESOLUÇÃO E REVISÃO DOS CONTRATOS
Art. 6º As consequências decorrentes da pandemia do coronavírus (Covid-19) nas
execuções dos contratos, incluídas as previstas no art. 393 do Código Civil, não terão efeitos
jurídicos retroativos.
Art. 7º Não se consideram fatos imprevisíveis, para os fins exclusivos dos arts. 317,
478, 479 e 480 do Código Civil, o aumento da inflação, a variação cambial, a desvalorização ou a
substituição do padrão monetário.
§ 1º As regras sobre revisão contratual previstas na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de
1990 (Código de Defesa do Consumidor), e na Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991, não se
sujeitam ao disposto no caput deste artigo.
§ 2º Para os fins desta Lei, as normas de proteção ao consumidor não se aplicam às
relações contratuais subordinadas ao Código Civil, incluindo aquelas estabelecidas
exclusivamente entre empresas ou empresários.”
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“CAPÍTULO VI
DAS LOCAÇÕES DE IMÓVEIS URBANOS
‘Art. 9º Não se concederá liminar para desocupação de imóvel urbano nas ações de
despejo, a que se refere o art. 59, § 1º, incisos I, II, V, VII, VIII e IX, da Lei nº 8.245, de 18 de
outubro de 1991, até 30 de outubro de 2020.
..........................................................................................................................................................’”

Senado Federal, em 8 de setembro de 2020.

Senador Davi Alcolumbre
Presidente do Senado Federal

tksa/pl 20-1179 (Veto Parcial nº 20, de 2020, rejeitado.promulgação SF)
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LEI Nº 14.019, DE 2 DE JULHO DE 2020.

Altera a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de
2020, para dispor sobre a obrigatoriedade do uso
de máscaras de proteção individual para
circulação em espaços públicos e privados
acessíveis ao público, em vias públicas e em
transportes públicos, sobre a adoção de
medidas de assepsia de locais de acesso público,
inclusive transportes públicos, e sobre a
disponibilização de produtos saneantes aos
usuários durante a vigência das medidas para
enfrentamento da emergência de saúde pública
de importância internacional decorrente da
pandemia da Covid-19.
Faço saber que o Congresso Nacional rejeitou, em parte,
o veto parcial aposto ao Projeto de Lei nº 1.562, de 2020,
transformado na Lei nº 14.019, de 2 de julho de 2020, e
eu, Davi Alcolumbre, Presidente do Senado Federal, nos
termos do § 7º do art. 66 da Constituição Federal,
promulgo o seguinte:
“Art. 3º A Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, passa a vigorar acrescida
dos seguintes arts. 3º-A a 3º-I:
‘Art. 3º-A. É obrigatório manter boca e nariz cobertos por máscara de
proteção individual, conforme a legislação sanitária e na forma de
regulamentação estabelecida pelo Poder Executivo federal, para circulação
em espaços públicos e privados acessíveis ao público, em vias públicas e em
transportes públicos coletivos, bem como em:
..........................................................................................................................
III – estabelecimentos comerciais e industriais, templos religiosos,
estabelecimentos de ensino e demais locais fechados em que haja reunião de
pessoas.
§ 1º O descumprimento da obrigação prevista no caput deste artigo
acarretará a imposição de multa definida e regulamentada pelo ente
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federado competente, devendo ser consideradas como circunstâncias
agravantes na gradação da penalidade:
I – ser o infrator reincidente;
II – ter a infração ocorrido em ambiente fechado.
§ 2º A definição e a regulamentação referidas no § 1º deste artigo
serão efetuadas por decreto ou por ato administrativo do respectivo Poder
Executivo, que estabelecerá as autoridades responsáveis pela fiscalização da
obrigação prevista no caput e pelo recolhimento da multa prevista no § 1º
deste artigo.
..........................................................................................................................
§ 6º Em nenhuma hipótese será exigível a cobrança da multa pelo
descumprimento da obrigação prevista no caput deste artigo às populações
vulneráveis economicamente.
.........................................................................................................................’
‘Art. 3º-B. Os estabelecimentos em funcionamento durante a
pandemia da Covid-19 são obrigados a fornecer gratuitamente a seus
funcionários e colaboradores máscaras de proteção individual, ainda que de
fabricação artesanal, sem prejuízo de outros equipamentos de proteção
individual estabelecidos pelas normas de segurança e saúde do trabalho.
§ 1º O descumprimento da obrigação prevista no caput deste artigo
acarretará a imposição de multa definida e regulamentada pelos entes
federados, observadas na gradação da penalidade:
I – a reincidência do infrator;
II – a ocorrência da infração em ambiente fechado, hipótese que será
considerada como circunstância agravante;
III – a capacidade econômica do infrator.
§ 2º O disposto no § 1º deste artigo será regulamentado por decreto ou
por ato administrativo do respectivo Poder Executivo, que estabelecerá as
autoridades responsáveis pela fiscalização da obrigação prevista no caput e
pelo recolhimento da multa prevista no § 1º deste artigo.
.........................................................................................................................’
‘Art. 3º-C. As multas previstas no § 1º do art. 3º-A e no § 1º do art. 3ºB desta Lei somente serão aplicadas na ausência de normas estaduais ou
municipais que estabeleçam multa com hipótese de incidência igual ou
semelhante.’
‘Art. 3º-D. Os valores recolhidos das multas previstas no § 1º do art.
3º-A e no § 1º do art. 3º-B desta Lei deverão ser utilizados obrigatoriamente
em ações e serviços de saúde.
Parágrafo único. Os valores recolhidos deverão ser informados em
portais de transparência ou, na falta destes, em outro meio de publicidade,
para fins de prestação de contas.’
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‘Art. 3º-H. ...............................................................................................
Parágrafo único. Incorrerá em multa, a ser definida e regulamentada
pelo Poder Executivo do ente federado competente, o estabelecimento
autorizado a funcionar durante a pandemia da Covid-19 que deixar de
disponibilizar álcool em gel a 70% (setenta por cento) em locais próximos a
suas entradas, elevadores e escadas rolantes.’”
Senado Federal, em 8 de setembro de 2020.

Senador Davi Alcolumbre
Presidente do Senado Federal

tksa/pl 20-1562 (Veto Parcial nº 25, de 2020, rejeitado.promulgação SF)

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 03EE4C8300388023.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.089483/2020-15-1 (ANEXO: 001)

1148

Quinta-feira

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

10 Setembro 2020

LEI Nº 14.051, DE 8 DE SETEMBRO DE 2020.

Abre crédito extraordinário em favor de
Operações Oficiais de Crédito, no valor de
R$ 5.000.000.000,00 (cinco bilhões de reais),
para o fim que especifica.

Faço saber que o Presidente da República adotou a
Medida Provisória nº 963, de 2020, que o Congresso
Nacional aprovou, e eu, Davi Alcolumbre, Presidente da
Mesa do Congresso Nacional, para os efeitos do disposto
no art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada
pela Emenda Constitucional nº 32, combinado com o
art. 12 da Resolução nº 1, de 2002-CN, promulgo a
seguinte Lei:

Art. 1º Fica aberto crédito extraordinário em favor de Operações Oficiais de
Crédito, no valor de R$ 5.000.000.000,00 (cinco bilhões de reais), para atender
à programação constante do Anexo desta Lei.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Congresso Nacional, em 8 de setembro de 2020.
199o da Independência e 132o da República

Senador Davi Alcolumbre
Presidente da Mesa do Congresso Nacional

acg/mpv20-963
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ATO DO PRESIDENTE DA MESA DO
CONGRESSO NACIONAL Nº 117, DE 2020

O Presidente da Mesa do Congresso Nacional, cumprindo o que
dispõe o § 1º do art. 10 da Resolução nº 1, de 2002-CN, faz saber que, nos
termos do § 7º do art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela
Emenda Constitucional nº 32, de 2001, a Medida Provisória nº 989, de 8 de
julho de 2020, publicada no Diário Oficial da União no dia 9, do mesmo mês
e ano, que “Abre crédito extraordinário, em favor dos Ministérios da
Educação, da Saúde e da Cidadania, no valor de R$ 348.347.886,00, para os
fins que especifica”, tem sua vigência prorrogada pelo período de sessenta
dias.
Congresso Nacional, em 3 de setembro de 2020.

Senador Davi Alcolumbre
Presidente da Mesa do Congresso Nacional
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ATO DO PRESIDENTE DA MESA DO
CONGRESSO NACIONAL Nº 118, DE 2020

O Presidente da Mesa do Congresso Nacional, cumprindo o que
dispõe o § 1º do art. 10 da Resolução nº 1, de 2002-CN, faz saber que, nos
termos do § 7º do art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela
Emenda Constitucional nº 32, de 2001, a Medida Provisória nº 990, de 9 de
julho de 2020, publicada no Diário Oficial da União no dia 10, do mesmo
mês e ano, que “Abre crédito extraordinário, em favor de Transferências a
Estados, Distrito Federal e Municípios, no valor de R$ 3.000.000.000,00,
para o fim que especifica, e dá outras providências”, tem sua vigência
prorrogada pelo período de sessenta dias.
Congresso Nacional, em 3 de setembro de 2020.

Senador Davi Alcolumbre
Presidente da Mesa do Congresso Nacional
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CONSELHO DA ORDEM DO CONGRESSO NACIONAL

ATO DE ADMISSÃO Nº 01, DE 2020

De acordo com o art. 29 do Regimento Interno do Conselho da
Ordem do Congresso Nacional, criado pelo Decreto Legislativo nº 70, de
23 de novembro de 1972, é admitido na Ordem do Congresso Nacional, no
Grau de Grã-Cruz, o Excelentíssimo Senhor Ministro Presidente do
Supremo Tribunal Federal, José Antonio Dias Toffoli.
Brasília, 09 de setembro de 2020.

V

Presidente do Senado Federal
Grão-Mestre da Ordem

V1

Deputado Rodrigo Maia

Presidente da Câmara dos Deputados
Chanceler da Ordem
1
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COMPOSIÇÃO
COMISSÕES MISTAS
Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas
(Criada pela Resolução nº 4/2008-CN)
Finalidade: Acompanhar, monitorar e fiscalizar, de modo contínuo, as ações referentes às mudanças
climáticas no Brasil
Número de membros: 12 Senadores e 12 Deputados
PRESIDENTE: Senador Zequinha Marinho (PSC-PA)
VICE-PRESIDENTE: Deputado Sergio Souza (MDB-PR)
RELATOR: Deputado Edilázio Júnior (PSD-MA)
Designação: 14/08/2019
Instalação: 28/08/2019

Senado Federal
TITULARES

SUPLENTES

Bloco Parlamentar Unidos pelo Brasil
( MDB, REPUBLICANOS, PP )
Eduardo Gomes - MDB/TO
Confúcio Moura - MDB/RO
Luis Carlos Heinze - PP/RS

(14)

1. Marcio Bittar - MDB/AC (14)
2. Eduardo Braga - MDB/AM (14)
3. VAGO

(14)
(2)

Bloco Parlamentar PSDB/PSL
( PSDB, PSL )
Rodrigo Cunha - PSDB/AL

(17)

1. Tasso Jereissati - PSDB/CE

Rose de Freitas - PODEMOS/ES

(3,18,22)

2. Styvenson Valentim - PODEMOS/RN

(19,22)

Bloco Parlamentar Senado Independente
( REDE, PDT, CIDADANIA, PSB )
Fabiano Contarato - REDE/ES (4)
Alessandro Vieira - CIDADANIA/SE

1. Randolfe Rodrigues - REDE/AP (5)
2. Eliziane Gama - CIDADANIA/MA (15)

(15)

PSD
Sérgio Petecão - AC
Lucas Barreto - AP

1. Otto Alencar - BA (27)
2. Angelo Coronel - BA (27)

(6)
(27,34,35)

Bloco Parlamentar da Resistência Democrática
( PT, PROS )
Jaques Wagner - PT/BA
Paulo Rocha - PT/PA (7)

1. Telmário Mota - PROS/RR
2. Zenaide Maia - PROS/RN

(7)

(7)
(7)

Bloco Parlamentar Vanguarda
( DEM, PL, PSC )
Zequinha Marinho - PSC/PA

(8)

1. Chico Rodrigues - DEM/RR

(8)
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Câmara dos Deputados
TITULARES

SUPLENTES

DEM, MDB, PMN, PP, PSC, PSD, PSDB, PSL, PTB, REPUBLICANOS, PL
Delegado Pablo - PSL/AM

(18,25)

Átila Lins - PP/AM
Edilázio Júnior - PSD/MA (16)
Sergio Souza - MDB/PR (9)
Zé Vitor - PL/MG (10,30)
Aroldo Martins - REPUBLICANOS/PR
Luiz Carlos - PSDB/AP (21)

1. Delegado Waldir - PSL/GO

(18)

(11)

2.
3.
4.
5.
6.
7.

(18)

(18)

Claudio Cajado - PP/BA
Sidney Leite - PSD/AM (32)
VAGO
Raimundo Costa - PL/BA (10,30)
Carlos Gomes - REPUBLICANOS/RS
Alan Rick - DEM/AC (29)

(11)

AVANTE, DC, PCdoB, PDT, PODEMOS, PV, SOLIDARIEDADE, PROS
Leônidas Cristino - PDT/CE

(18,23,28)

Roberto de Lucena - PODEMOS/SP

1. Acácio Favacho - PROS/AP
(12)

(18)

2. Léo Moraes - PODEMOS/RO

(26)

PT
Leonardo Monteiro - MG

(13,33)

1. Nilto Tatto - SP

(13)

PSB
Camilo Capiberibe - AP

(18,20)

1. Lídice da Mata - BA

PSOL
Talíria Petrone - RJ
Notas:

(18,24)

(18,20)

(1)

1. Edmilson Rodrigues - PA

(18,31)

1. Rodízio nos termos do art. 10-A do Regimento Comum do Congresso Nacional (PSOL-CD).
2. Designado, como membro titular, o Senador Luis Carlos Heinze (PP),em 14.8.2019, conforme Ofício nº 49/2019 da Liderança do PP.
3. Designado, como membro titular, o Senador Styvenson Valentim (PODE), em 14.8.2019, conforme Ofício nº 54/2019 da Liderança do PODEMOS.
4. Designado, como membro titular, o Senador Fabiano Contarato (REDE), em 14.8.2019, conforme Memorando nº 94/2019 da Liderança do Bloco
Senado Independente.
5. Designado, como membro suplente, o Senador Randolfe Rodrigues (REDE), em 14.8.2019, conforme Memorando nº 94/2019 da Liderança do Bloco
Senado Independente.
6. Designado, como membro titular, o Senador Sérgio Petecão (PSD), em 14.8.2019, conforme Ofício nº 17/2019 da Liderança do PSD.
7. Designados, como membros titulares, os Senadores Jaques Wagner (PT) e Paulo Rocha (PT); e, como suplentes, o Senador Telmário Mota (PROS) e a
Senadora Zenaide Maia (PROS), em 14.8.2019, conforme Ofício nº 53/2019 da Liderança do Bloco Parlamentar da Resistência Democrática.
8. Designado, como membro titular, o Senador Zequinha Marinho (PSC); e como suplente, o Senador Chico Rodrigues (DEM), em 14.8.2019, conforme
Ofício nº 42/2019 da Liderança do Bloco Vanguarda.
9. Designado, como membro titular, o Deputado Sérgio Souza (MDB), em 14.8.2019, conforme Ofício nº 184/2019 da Liderança do Bloco PP/MDB/PTB.
10. Designado, como membro titular, o Deputado Raimundo Costa (PL); e, como suplente, o Deputado Zé Vitor (PL), em 14.8.2019, conforme Ofício nº
212/2019 da Liderança do PL.
11. Designado, como membro titular, o Deputado Aroldo Martins (PRB); e, como suplente, o Deputado Carlos Gomes (PRB), em 14.8.2019, conforme
Ofício nº 125/2019 da Liderança do PRB.
12. Designado, como membro titular, o Deputado Roberto de Lucena (PODE), em 14.8.2019, conforme Ofício nº 132/2019 da Liderança do PODEMOS.
13. Designado, como membro titular, o Deputado Leonardo Monteiro (PT); e, como suplente, o Deputado Nilto Tatto (PT), em 14.8.2019. conforme Ofício
nº 294/2019 da Liderança do PT.
14. Designados, como membros titulares, os Senadores Eduardo Gomes (MDB) e Confúcio Moura (MDB); e, como suplentes, os Senadores Márcio Bittar
(MDB) e Eduardo Braga (MDB), em 14.8.2019, conforme Ofício nº 173/2019 da Liderança do MDB.
15. Designado, como membro titular, o Senador Alessandro Vieira (CIDADANIA); e, como suplente, a Senadora Eliziane Gama (CIDADANIA), em
14.8.2019, conforme Ofício nº 101/2019 da Liderança do Bloco Senado Independente.
16. Designado, como membro titular, o Deputado Edilázio Júnior (PSD), em 14.8.2019, conforme Ofício nº 314/2019 da Liderança do PSD.
17. Designado, como titular, o Senador Rodrigo Cunha (PSDB/AL), em 14.8.2019, conforme Ofício n° 94/2019 da Liderança do PSDB.
18. Parlamentares designados com base no art. 9º, § 1º, do Regimento Comum do Congresso Nacional e art. 4º, § 2º, da Resolução nº 4/2008-CN:
Senador Tasso Jereissati (PSDB) e Deputados Luciano Bivar (PSL), Delegado Waldir (PSL), Atila Lins (PP), Claudio Cajado (PP), Damião Feliciano (PDT),
Wolney Queiroz (PDT), Gonzaga Patriota (PSB), Atila Lira (PSB), Ivan Valente (PSOL) e Luiza Erundina (PSOL).
19. Designada, como membro suplente, a Senadora Rose de Freitas (PODE), em vaga existente, em 15.8.2019, conforme Ofício nº 84/2019 da Liderança
do PODEMOS. (DCN de 22/08/2019, p. 79)
20. Designado, como membro titular, o Deputado Camilo Capiberibe (PSB), em substituição ao Deputado Gonzaga Patriota (PSB); e, como suplente, é
designada a Deputada Lídice da Mata (PSB), em substituição ao Deputado Atila Lira (PSB), em 16.8.2019, conforme Ofício nº 203/2019 da Liderança do
PSB. (DCN de 22/08/2019, p. 80)
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21. Designado, como membro titular, o Deputado Luiz Carlos (PSDB), em 27.8.2019, conforme Ofício nº 465/2019 da Liderança do PSDB. (DCN de
29/08/2019, p. 320)
22. Designada, como membro titular, a Senadora Rose de Freitas (PODE), em substituição ao Senador Styvenson Valentim (PODE), que passa à condição
de suplente, em 27.8.2019, conforme Ofício nº 98/2019 da Liderança do PODEMOS. (DCN de 29/08/2019, p. 316)
23. Designado, como membro titular, o Deputado Leônidas Cristino (PDT), em substituição ao Deputado Damião Feliciano (PDT), em 27.8.2019,
conforme Ofício nº 309/2019 da Liderança do PDT. (DCN de 29/08/2019, p. 318)
24. Designada, como membro titular, a Deputada Talíria Petrone (PSOL), em substituição ao Deputado Ivan Valente (PSOL), em 28.8.2019, conforme
Ofício nº 165/2019 da Liderança do PSOL. (DCN de 29/08/2019, p. 317)
25. Designado, como membro titular, o Deputado Delegado Pablo (PSL), em substituição ao Deputado Luciano Bivar (PSL), em 28.8.2019, conforme
Ofício nº 310/2019 da Liderança do PSL. (DCN de 29/08/2019, p. 319)
26. Designado, como membro suplente, o Deputado Léo Moraes (PODE), em vaga existente, em 29.8.2019, conforme Ofício nº 195/2019 da Liderança do
Podemos. (DCN de 05/09/2019, p. 97)
27. Designado, como membro titular, o Senador Lucas Barreto (PSD), em vaga existente; e, como suplentes, são designados os Senadores Otto Alencar
(PSD) e Angelo Coronel (PSD), em vagas existentes, em 3.9.2019, conforme Ofício nº 130/2019 da Liderança do PSD. (DCN de 05/09/2019, p. 96)
28. Designado, como membro suplente, o Deputado Acácio Favacho (PROS), em substituição ao Deputado Wolney Queiroz (PDT), em vaga cedida, em
3.9.2019, conforme Ofício nº 312/2019 da Liderança do PDT. (DCN de 05/09/2019, p. 98)
29. Designado, como membro suplente, o Deputado Alan Rick(DEM), em vaga existente, em 3.9.2019, conforme Ofício nº 762/2019 da Liderança do
DEM.
30. Designado, como membro titular, o Deputado Zé Vitor (PL), em substituição ao Deputado Raimundo Costa (PL), que passa à condição de suplente, em
11.9.2019, conforme Ofício nº 229/2019 da Liderança do PL. (DCN de 12/09/2019, p. 225)
31. Designado, como membro suplente, o Deputado Edmilson Rodrigues (PSOL), em substituição à Deputada Luiza Erundina (PSOL), em 02.10.2019,
conforme Memo nº 192/2019 da Liderança do PSOL. (DCN de 03/10/2019, p. 229)
32. Designado, como membro suplente, o Deputado Sidney Leite (PSD), em vaga existente, em 8.10.2019, conforme Ofício nº 444/2019 da Liderança do
PSD. (DCN de 10/10/2019, p. 823)
33. Designado, como membro titular, o Deputado José Airton (PT), em substituição ao Deputado Leonardo Monteiro (PT), em 3.12.2019, conforme Ofício
nº 677/2019 da Liderança do PT. (DCN de 05/12/2019, p. 161)
34. Designado, como membro titular, o Senador Paulo Albuquerque (PSD), em substituição ao Senador Lucas Barreto (PSD), em 05.02.2020, conforme
Ofício nº 15/2020 da Liderança do PSD/SF. (DCN de 06/02/2020, p. 38)
35. Designado, como membro titular, o Senador Lucas Barreto (PSD), em substituição ao Senador Paulo Albuquerque (PSD), em 20.04.2020, conforme
Ofício nº 45/2020 da Liderança do PSD/SF.

Secretário: CAROLINA FREITAS MENDONÇA MARIANO
Telefone(s): (61) 3303-3229
E-mail: cocm@senado.gov.br
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Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência
(Resolução nº 2, de 2013-CN - Art. 6º da Lei nº 9.883/1999)
Finalidade: A fiscalização e o controle externos das atividades de inteligência e contrainteligência e de
outras a elas relacionadas, no Brasil ou no exterior.
Número de membros: 6 Senadores e 6 Deputados
PRESIDENTE: Senador Nelsinho Trad (PSD-MS)
VICE-PRESIDENTE: Deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP)
CÂMARA DOS DEPUTADOS

SENADO FEDERAL

Presidente da Comissão de Relações
Exteriores e de Defesa Nacional
Deputado Eduardo Bolsonaro (PSL/SP)

Presidente da Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional
Senador Nelsinho Trad (PSD/MS)

Líder do Bloco Parlamentar da Maioria
Deputado Aguinaldo Ribeiro (PP/PB)

Líder da Maioria
Senador Eduardo Braga (MDB/AM)

Líder do Bloco Parlamentar Minoria
Deputado José Guimarães (PT/CE)

Líder da Minoria
Senador Randolfe Rodrigues (REDE/AP)

Deputado indicado pela Liderança da Maioria
Deputado Claudio Cajado (PP/BA) ( 6)

Senador indicado pela Liderança
do Bloco Parlamentar da Maioria
Senadora Daniella Ribeiro (PP/PB) ( 1)

Deputado indicado pela Liderança da Minoria
Deputado Carlos Zarattini (PT/SP) ( 4)
Deputado indicado pela Comissão de
Relações Exteriores e de Defesa Nacional
Deputado Edio Lopes (PL/RR) ( 2)

Senador indicado pela Liderança
do Bloco Parlamentar Minoria
Senador Jaques Wagner (PT/BA) ( 5)
Senador indicado pela Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional
Senador Marcos do Val (PODEMOS/ES) ( 3)

Notas:
1. Designada a Senadora Daniella Ribeiro (PP/PB) para a vaga destinada ao Bloco Parlamentar da Maioria do Senado Federal, em 3.4.2019, conforme
Ofício n° 141/2019 da Liderança da Maioria do Senado Federal. (DCN de 04/04/2019, p. 276)
2. Deputado Edio Lopes (PP) é indicado pela Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, em 16.4.2019, conforme
Ofício nº 6/2019 da CREDN-CD. (DCN de 18/04/2019, p. 117)
3. Senador Marcos do Val (Cidadania) é indicado pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado Federal, em 22.4.2019, conforme
Ofício nº 18/2019 da CRE-SF. (DCN de 25/04/2019, p. 117)
4. Designado o Deputado Carlos Zarattini (PT) para a vaga destinada à Minoria da Câmara dos Deputados, em 9.5.2019, conforme Ofício n° 20/2019 da
Liderança da Minoria da Câmara dos Deputados. (DCN de 16/05/2019, p. 8)
5. Designado o Senador Jaques Wagner (PT) para a vaga destinada à Minoria do Senado Federal, em 11.6.2019, conforme Memorando nº 14/2019 da
Liderança da Minoria do Senado Federal. (DCN de 13/06/2019, p. 234)
6. Designado o Deputado Cláudio Cajado (PP) para a vaga destinada à Maioria da Câmara dos Deputados, em 13.8.2019, conforme Ofício n° 5/2019 da
Liderança da Maioria da Câmara dos Deputados. (DCN de 15/08/2019, p. 153)

Secretário: Marcos Machado Melo
Telefone(s): 3303-4256
E-mail: cocm@senado.leg.br
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Comissão Mista do Congresso Nacional de Assuntos
Relacionados à Comunidade dos Países de Língua Portuguesa
(Resolução nº 2, de 2014-CN)
Finalidade: A Comissão Mista é órgão de ligação entre o Congresso Nacional e a Assembleia Parlamentar
da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (AP-CPLP)
Número de membros: 3 Senadores e 5 Deputados
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO
Designação: 05/06/2019

Senado Federal
TITULARES

SUPLENTES

Bloco Parlamentar Unidos pelo Brasil
( MDB, REPUBLICANOS, PP )
Dário Berger - MDB/SC

(5)

1. VAGO

Bloco Parlamentar PSDB/PSL
( PSDB, PSL )
Izalci Lucas - PSDB/DF

(4)

1. VAGO

Bloco Parlamentar Senado Independente
( REDE, PDT, CIDADANIA, PSB )
Flávio Arns - PODEMOS/PR

(6)

(1)

1. VAGO

Câmara dos Deputados
TITULARES

SUPLENTES

DEM, MDB, PMN, PP, PSC, PSD, PSDB, PSL, PTB, REPUBLICANOS, PL
Delegado Waldir - PSL/GO (3)
Rosangela Gomes - REPUBLICANOS/RJ

1. Delegado Marcelo Freitas - PSL/MG (3)
2. Dr. Luiz Antonio Teixeira Jr. - PP/RJ (3)

(3)

AVANTE, DC, PCdoB, PDT, PODEMOS, PV, SOLIDARIEDADE, PROS
Márcio Marinho - REPUBLICANOS/BA

1. Damião Feliciano - PDT/PB

(3)

(3)

PT
Reginaldo Lopes - MG

1. VAGO

(3,9)

PSB
VAGO
Notas:

(3,8)

(3)

(2)

1. Pastor Eurico - PATRIOTA/PE

(3,7)

*. PRESIDÊNCIA DO PARLAMENTO (para efeito de participação brasileira na AP-CPLP, de acordo com o parágrafo único do art. 5º da Resolução nº 2/2014CN): Presidente: Senador Davi Alcolumbre (Presidente da Mesa do Congresso Nacional); Vice-Presidente: Deputado Marcos Pereira (Primeiro VicePresidente da Mesa do Congresso Nacional).
**. Composição da Câmara dos Deputados informada pelo Ofício nº 405/2019/SGM/P. Observações: 1) Deputada Rosangela Gomes (PRB) indicada para
vaga de titular, cedida pelo PP; 2) Deputado Márcio Marinho (PRB) indicado para vaga de titular, cedida pelo PDT.
1. Vaga destinada ao rodízio, nos termos do art. 10-A do Regimento Comum (Bloco Senado Independente-SF).
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2. Vaga destinada ao rodízio, nos termos do art. 10-A do Regimento Comum (PSB-CD).
3. Designados, por meio do Ofício nº 405/2019/SGM/P, os seguintes Deputados: 1. Bloco PSL,PP,PR,PSD,MDB,PRB,PSDB,DEM,PTB,PSD,PMN: T
itulares: Delegado Waldir (PSL) e Rosangela Gomes (PRB); Suplentes: Delegado Marcelo Freitas (PSL) e Dr. Luiz Antonio Teixeira Jr. (PP); 2. Bloco
PDT,SD,PODE,PROS,PCdoB,AVANTE,PV,DC: Titular: Deputado Márcio Marinho (PRB); Suplente: Deputado Damião Feliciano (PDT); 3. PT: Titular: (vago);
Suplente: (vago); 4. PSB: Titular: Deputado Rodrigo Coelho (PSB); Suplente: (vago). (DCN de 06/06/2019, p. 206)
4. Designado, como titular, o Senador Izalci Lucas (PSDB), conforme Ofício nº 77/2019, da Liderança do PSDB. (DCN de 06/06/2019, p. 204)
5. Designado, como titular, o Senador Dário Berger (MDB), conforme Ofício nº 160/2019 da Liderança do MDB. (DCN de 06/06/2019, p. 203)
6. Designado, como membro titular, o Senador Flávio Arns (REDE), conforme Memorando nº 91/2019 da Liderança do Bloco Parlamentar Senado
Independente. (DCN de 06/06/2019, p. 205)
7. Designado, como membro suplente, o Deputado Pastor Eurico (Patriota), em vaga cedida, em 8.8.2019, conforme Ofício nº 201/2019 da Liderança do
PSB (DCN de 15/08/2019, p. 152)
8. Dispensada a participação do Deputado Rodrigo Coelho (PSB), em 23.9.2019 conforme Ofício nº 268/2019 da liderança do PSB (decisão do diretório
Nacional do PSB de 30.08.19). (DCN de 26/09/2019, p. 358)
9. Designado, como titular, o Deputado Reginaldo Lopes (PT), conforme Ofício nº 84/2020 da Liderança do PT.
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Comissão Permanente Mista de Combate à Violência contra a Mulher
(Resolução nº 1, de 2014-CN)
Finalidade: Diagnosticar as lacunas existentes nas ações e serviços da Seguridade Social e na prestação
de segurança pública e jurídica às mulheres vítimas de violência; e apresentar propostas para a
consolidação da Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres.
Número de membros: 12 Senadores e 12 Deputados
PRESIDENTE: Senadora Zenaide Maia (PROS-RN) (18)
VICE-PRESIDENTE: Deputada Elcione Barbalho (MDB-PA)
RELATOR: VAGO
Designação: 07/08/2019
Instalação: 14/08/2019

Senado Federal
TITULARES

SUPLENTES

Bloco Parlamentar Unidos pelo Brasil
( MDB, REPUBLICANOS, PP )
Simone Tebet - MDB/MS
VAGO
Daniella Ribeiro - PP/PB

(2)

1. VAGO
2. VAGO
3. VAGO

(3)

Bloco Parlamentar PSDB/PSL
( PSDB, PSL )
Mara Gabrilli - PSDB/SP (16)
Rose de Freitas - PODEMOS/ES

1. Juíza Selma - PODEMOS/ES
2. VAGO

(4)

(19)

Bloco Parlamentar Senado Independente
( REDE, PDT, CIDADANIA, PSB )
Leila Barros - PSB/DF (5)
Eliziane Gama - CIDADANIA/MA

1. Fabiano Contarato - REDE/ES
2. VAGO

(5)

(5)

PSD
Nelsinho Trad - MS
VAGO

1. VAGO
2. VAGO

(6)

Bloco Parlamentar da Resistência Democrática
( PT, PROS )
Zenaide Maia - PROS/RN
VAGO

1. Paulo Paim - PT/RS

(7)

(7)

2. Jean Paul Prates - PT/RN

(7)

(7)

Bloco Parlamentar Vanguarda
( DEM, PL, PSC )
Maria do Carmo Alves - DEM/SE

(8)

1. Chico Rodrigues - DEM/RR

(8)
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Câmara dos Deputados
TITULARES

SUPLENTES

DEM, MDB, PMN, PP, PSC, PSD, PSDB, PSL, PTB, REPUBLICANOS, PL
Carla Dickson - PROS/RN

(23)

1. VAGO

(15)

Margarete Coelho - PP/PI
Flordelis - PSD/RJ (9)
Elcione Barbalho - MDB/PA (10)
Policial Katia Sastre - PL/SP (11)
Aline Gurgel - REPUBLICANOS/AP
VAGO

(12)

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Angela Amin - PP/SC (15)
VAGO
VAGO
Flávia Arruda - PL/DF (11)
Maria Rosas - REPUBLICANOS/SP
VAGO

(12)

AVANTE, DC, PCdoB, PDT, PODEMOS, PV, SOLIDARIEDADE, PROS
Flávia Morais - PDT/GO

(17)

Léo Moraes - PODEMOS/RO

1. VAGO
(13)

2. VAGO

PT
Luizianne Lins - CE

(14)

1. VAGO

PSB
Vilson da Fetaemg - MG

(21)

1. VAGO

PSOL
Áurea Carolina - MG
Notas:

(20)

(21,22)

(1)

1. Talíria Petrone - RJ

(20)

1. Rodízio nos termos do art. 10-A do Regimento Comum do Congresso Nacional (PSOL-CD).
2. Designada, como membro titular, a Senadora Simone Tebet (MDB), em 7.8.2019, conforme Ofício nº 156/2019 da Liderança do MDB.
3. Designada, como membro titular, a Senadora Daniella Ribeiro (PP), em 7.8.2019, conforme Ofício nº 48/2019 da Liderança do PP.
4. Designada, como membro titular, a Senadora Rose de Freitas (PODE), em 7.8.2019, conforme Ofício nº 55/2019 da Liderança do PODEMOS.
5. Designadas, como membros titulares, as Senadora Leila Barros (PSB) e Eliziane Gama (CIDADANIA); e, como suplente, é designado o Senador Fabiano
Contarato (REDE), em 7.8.2019, conforme Memorando nº 92/2019 da Liderança do Bloco Senado Independente.
6. Designado, como membro titular, o Senador Nelsinho Trad (PSD), em 7.8.2019, conforme Ofício nº 18/2019 da Liderança do PSD.
7. Designada, como membro titular, a Senadora Zenaide Maia (PROS; e, como suplentes, são designados os Senadores Paulo Paim (PT) e Jean Paul Prates
(PT), em 7.8.2019, conforme Ofício nº 52/2019 da Liderança do Bloco Parlamentar da Resistência Democrática. [Obs.: A indicação da Senadora Renilde
Bulhões (PROS) constou no ofício da liderança, porém a indicada não estava no exercício do mandato parlamentar na data da designação - 07/08/2019).
8. Designada, como membro titular, a Senadora Maria do Carmo (DEM); e, como suplente, é designado o Senador Chico Rodrigues (DEM), em 7.8.2019,
conforme Ofício nº 41/2019 da Liderança do Bloco Parlamentar Vanguarda.
9. Designada, como membro titular, a Deputada Flordelis (PSD), em 7.8.2019, conforme Ofício nº 235/2019 da Liderança do PSD.
10. Designada, como membro titular, a Deputada Elcione Barbalho (MDB), em 7.8.2019, conforme Ofício nº 185/2019 da Liderança do Bloco PP/MDB/PT.
11. Designada, como membro titular, a Deputada Policial Katia Sastre (PL); e, como suplente, a Deputada Flávia Arruda (PL), em 7.8.2019, conforme
Ofício nº 211/2019 da Liderança do PL.
12. Designada, como membro titular, a Deputada Aline Gurgel (PRB); e, como suplente, a Deputada Maria Rosas (PRB), em 7.8.2019, conforme Ofício nº
122/2019 da Liderança do PL.
13. Designado, como membro titular, o Deputado Léo Moraes (PODE), em 7.8.2019, conforme Ofício nº 131/2019 da Liderança do PODEMOS.
14. Designada, como membro titular, a Deputada Luizianne Lins (PT), em 7.8.2019, conforme Ofício nº 295/2019 da Liderança do PT.
15. Designada, como membro titular, a Deputada Margarete Coelho (PP); e, como suplente, a Deputada Angela Amin (PP), em 7.8.2019, conforme Ofício
nº 121/2019 da Liderança do Bloco PP/MDB/PTB.
16. Designada, como membro titular, a Senadora Mara Gabrilli (PSDB), em 8.8.2019, conforme Ofício nº 93/2019 da Liderança do PSDB. (DCN de
15/08/2019, p. 148)
17. Designada, como membro titular, a Deputada Flávia Morais (PDT), em 13.8.2019, conforme Ofício nº 296/2019 da Liderança do PDT. (DCN de
15/08/2019, p. 150)
18. Instalação e eleição da Presidência em 14/08/2019.
19. Designada, como membro suplente, a Senadora Juíza Selma (PSL), em vaga cedida pelo PSDB, em 14.8.2019, conforme Ofício nº 73/2019, da
Liderança do PSL. (DCN de 15/08/2019, p. 149)
20. Designada, como membro titular, a Deputada Áurea Carolina (PSOL); e, como suplente, a Deputada Talíria Petrone (PSOL), em 14.8.2019, conforme
Ofício nº 155/2019 da Liderança do PSOL. (DCN de 15/08/2019, p. 151)
21. Designados, como membro titular, o Deputado Vilson da Fetaemg (PSB); e, como suplente, a Deputada Rosana Valle (PSB), em vagas existentes, em
16.8.2019, conforme Ofício nº 204/2019 da Liderança do PSB. (DCN de 22/08/2019, p. 81)
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22. Dispensada a participação da Deputada Rosana Valle (PSB), em 23/9/2019, conforme Ofício nº 273/2019 da liderança do PSB (decisão do diretório
Nacional do PSB de 30/8/19). (DCN de 26/09/2019, p. 389)
23. 10/07/2020: Designada como titular a Deputada Carla Dickson (PROS/RN). (Of. 74/2020 da Liderança do PSL)

Secretário: Gigliola Ansiliero
Telefone(s): 61 3303-3504
E-mail: cocm@senado.leg.br
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Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul
Finalidade: A Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul tem por finalidade ser o órgão de
ligação entre o Congresso Nacional e o Parlamento do Mercosul.
Número de membros: 10 Senadores e 27 Deputados
PRESIDENTE: Senador Nelsinho Trad (PSD-MS)
1º VICE-PRESIDENTE: Senador Marcio Bittar (MDB-AC)
2º VICE-PRESIDENTE: Deputado Arlindo Chinaglia (PT-SP)
VICE-PRESIDENTE PELO BRASIL NO PARLASUL: Deputado Celso Russomanno (REPUBLICANOS-SP)
Senado Federal
TITULARES

SUPLENTES

Bloco Parlamentar Unidos pelo Brasil
( MDB, REPUBLICANOS, PP )
Marcelo Castro - MDB/PI (1)
Marcio Bittar - MDB/AC (1)
Humberto Costa - PT/PE (2)

1. Mecias de Jesus - REPUBLICANOS/RR
2. VAGO
3. Luis Carlos Heinze - PP/RS (13)

(1)

Bloco Parlamentar PSDB/PSL
( PSDB, PSL )
Rodrigo Cunha - PSDB/AL (3)
Soraya Thronicke - PSL/MS (4)

1. VAGO
2. VAGO

Bloco Parlamentar Senado Independente
( REDE, PDT, CIDADANIA, PSB )
Veneziano Vital do Rêgo - PSB/PB
Marcos do Val - PODEMOS/ES (5)

(5)

1. Flávio Arns - PODEMOS/PR
2. Leila Barros - PSB/DF (14)

(6)

PSD
Nelsinho Trad - MS

(7,27)

1. Angelo Coronel - BA

(7,27)

Bloco Parlamentar da Resistência Democrática
( PT, PROS )
Telmário Mota - PROS/RR

1. Jaques Wagner - PT/BA

(8)

(8)

Bloco Parlamentar Vanguarda
( DEM, PL, PSC )
Rodrigo Pacheco - DEM/MG

1. Jayme Campos - DEM/MT

(9)

(9)

Câmara dos Deputados
TITULARES

SUPLENTES

DEM, MDB, PL, PMN, PP, PSC, PSD, PSDB, PSL, PTB, REPUBLICANOS
Heitor Freire - PSL/CE (17,30)
Delegado Waldir - PSL/GO (16,21)

1. Carlos Jordy - PSL/RJ
2. VAGO (15)

(10)

(16,22,24)
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SUPLENTES

Afonso Hamm - PP/RS
Átila Lira - PP/PI (25,31)
Dr. Jaziel - PL/CE
Edio Lopes - PL/RR (11)
Danrlei de Deus Hinterholz - PSD/RS
Vermelho - PSD/PR
Moses Rodrigues - MDB/CE
Vinicius Farah - MDB/RJ
Celso Russomanno - REPUBLICANOS/SP

3. Fausto Pinato - PP/SP
4. Ricardo Barros - PP/PR
5. José Rocha - PL/BA (11)
6. Giovani Cherini - PL/RS
7. Cezinha de Madureira - PSD/SP
8. Hugo Leal - PSD/RJ
9. Celso Maldaner - MDB/SC
10. Rogério Peninha Mendonça - MDB/SC
11. Carlos Gomes - REPUBLICANOS/RS

Lucas Redecker - PSDB/RS
Alexandre Leite - DEM/SP
Paes Landim (29)

12. Beto Pereira - PSDB/MS
13. Pedro Lupion - DEM/PR
14. Santini - PTB/RS

VAGO

15. Bruna Furlan - PSDB/SP

(19,28)

AVANTE, CIDADANIA, DC, PATRIOTA, PCdoB, PDT, PODEMOS, PROS, PV, SOLIDARIEDADE
Paulo Ramos - PDT/RJ

1. Afonso Motta - PDT/RS

Aureo Ribeiro - SOLIDARIEDADE/RJ
Bacelar - PODEMOS/BA
Perpétua Almeida - PCdoB/AC
Pastor Eurico - PATRIOTA/PE

2.
3.
4.
5.

Tiago Dimas - SOLIDARIEDADE/TO
Roberto de Lucena - PODEMOS/SP
Jandira Feghali - PCdoB/RJ
Marreca Filho - PATRIOTA/MA

PSB, PSOL, PT, REDE
Arlindo Chinaglia - PT/SP
Odair Cunha - PT/MG
Heitor Schuch - PSB/RS (18)
Fernanda Melchionna - PSOL/RS
Zeca Dirceu - PT/PR

1.
2.
3.
4.
5.

NOVO
Marcel Van Hattem - RS
Rosangela Gomes - REPUBLICANOS/RJ
Notas:

(10)

Maria do Rosário - PT/RS
Paulão - PT/AL
VAGO (18)
Glauber Braga - PSOL/RJ
VAGO
(10)

1. Gilson Marques - SC

PTC

(10)

(12,20,26)

(10)

1. Eros Biondini - PROS/MG

(23)

*. Ato do Presidente da Mesa do Congresso Nacional nº 30 de 2019 (art. 6º da Resolução nº 1 de 2011-CN). Publicação no DOU de 22.5.2019 e no DCN
de 23.5.2019.
**. A indicação dos Deputados foi encaminhada por meio do Ofício nº 382/2019/SGM/P (DCN de 23.5.2019). Observações: 1) Deputado Eros Biondini
(PROS) e Deputada Bruna Furlan (PSDB) são indicados para vagas cedidas pelo PSC; 2) Deputado Zeca Dirceu (PT) é indicado para vaga de titular cedida
pelo Partido REDE; 3) Deputada Rosângela Gomes (PRB) é indicada para vaga de titular cedida pelo PTC.
1. Designados, como titulares, os Senadores Marcelo Castro (MDB) e Márcio Bittar (MDB); e, como suplente, o Senador Mecias de Jesus (PRB), em
10.4.2019, conforme Ofício nº 38/2019 da Liderança do MDB. (DCN de 11/04/2019, p. 50; DCN de 23/05/2019, p. 101)
2. Designado, como titular, o Senador Humberto Costa (PT), em vaga cedida, em 10.4.2019, conforme Ofício nº 9/2019 da Liderança do Bloco
Parlamentar Unidos pelo Brasil, com anuência da Liderança do PP. (DCN de 11/04/2019, p. 51; DCN de 23/05/2019, p. 102)
3. Designado, como titular, o Senador Rodrigo Cunha (PSDB), em 10.4.2019, conforme Ofício nº 61/2019 da Liderança do PSDB. (DCN de 11/04/2019, p. 52;
DCN de 23/05/2019, p. 103)
4. Designada, como titular, a Senadora Soraya Thronicke (PSL), em vaga cedida, em 10.4.2019, conforme Ofício nº 15/2019 da Liderança do PSL. (DCN de
11/04/2019, p. 53; DCN de 23/05/2019, p. 104)
5. Designados, como titulares, os Senadores Veneziano Vital do Rêgo (PSB) e Marcos do Val (CIDADANIA), em 10.4.2019, conforme Ofício nº 56/2019 da
Liderança do Bloco Senado Independente. (DCN de 11/04/2019, p. 54; DCN de 23/05/2019, p. 105)
6. Designado, como suplente, o Senador Flávio Arns (REDE), em 10.4.2019, conforme Ofício nº 71/2019 da Liderança do Bloco Senado Independente.
(DCN de 11/04/2019, p. 55; DCN de 23/05/2019, p. 106)
7. Designados, como titular, o Senador Angelo Coronel (PSD); e, como suplente, o Senador Nelsinho Trad (PSD), em 10.4.2019, conforme Ofício nº
22/2019 da Liderança do PSD. (DCN de 11/04/2019, p. 56; DCN de 23/05/2019, p. 107)
8. Designados, como titular, o Senador Telmário Mota (PROS); e, como suplente, o Senador Jaques Wagner (PT), em 10.4.2019, conforme Ofício nº
21/2019 da Liderança do Bloco Parlamentar da Resistência Democrática. (DCN de 11/04/2019, p. 57; DCN de 23/05/2019, p. 108)
9. Designados, como titular, o Senador Rodrigo Pacheco (DEM); e, como suplente, o Senador Jayme Campos (DEM), em 10.4.2019, conforme Ofício nº
24/2019 da Liderança do Bloco Vanguarda. (DCN de 11/04/2019, p. 58; DCN de 23/05/2019, p. 109)
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10. Indicação dos Deputados encaminhada à Mesa do Congresso Nacional por meio do Ofício nº 382/2019/SGM/P. (DCN de 23/05/2019, p. 1303)
11. Designado, como membro titular, o Deputado Édio Lopes (PR), em substituição ao Deputado José Rocha (PR), que passa à condição de suplente, em
16.5.2019, conforme Ofício nº 179/2019 da Liderança do PR. (DCN de 23/05/2019, p. 99)
12. Designado, como membro suplente, o Deputado Gilson Marques (NOVO/SC), em 22/05/2019,conforme Ofício nº 70/2019 da Liderança do NOVO.
(DCN de 23/05/2019, p. 100)
13. Designado, como membro titular, o Senador Luis Carlos Heinze (PP), em 4.6.2019, conforme Ofício nº 50/2019, da Liderança do PP. (DCN de
06/06/2019, p. 208)
14. Designada, como membro suplente, a Senadora Leila Barros (PSB), em 12.6.2019, conforme Memorando nº 96/2019 da Liderança do Bloco Senado
Independente. (DCN de 13/06/2019, p. 238)
15. Designado, como membro suplente, o Deputado Heitor Freire (PSL), em 13.6.2019, conforme Ofício nº 217/2019 da Liderança do PSL.
16. Designado, como membro titular, o Deputado Sanderson (PSL), em substituição ao Deputado Filipe Barros (PSL), que deixa de compor a
Representação. (DCN de 15/08/2019, p. 155)
17. Designado, como membro titular, o Deputado Coronel Armando (PSL), em substituição ao Deputado Delegado Waldir (PSL), em 12.9.2019, conforme
Ofício nº 329/2019 da Liderança do PSL. (DCN de 12/09/2019, p. 226)
18. Designado, como titular, o Deputado Heitor Schuch (PSB/RS), em substituição ao Deputado Átila Lira(PSB/PI), conforme Ofício nº 240/2019 da
Liderança do PSB). (DCN de 26/09/2019, p. 395)
19. Designado, como membro titular, o Deputado Paulo Eduardo Martins (PSC), em substituição ao Deputado Eros Biondini (PROS), em 26.9.2019,
conforme Ofício nº 101/2019 da Liderança do PSC. (DCN de 26/09/2019, p. 394)
20. Designado, como membro suplente, o Deputado Tiago Mitraud (NOVO), em substituição ao Deputado Gilson Marques (NOVO), em 01.10.2019,
conforme Ofício nº 105/2019 da Liderança do NOVO. (DCN de 03/10/2019, p. 232)
21. Designado como titular o Deputado Delegado Waldir (PSL/GO), em substituição ao Deputado Sanderson (PSL/RS), em 7/10/2019, conforme Ofício nº
376/2019 da Liderança do PSL.
22. Designado como suplente o Deputado Sanderson (PSL/RS), em 7/10/2019, conforme Ofício nº 376/2019 da Liderança do PSL.
23. 10/10/2019: Designado como suplente o Deputado Eros Biondini (PROS/MG), conforme Ato do Presidente da Câmara dos Deputados de 10 de
outubro de 2019. (DCN de 17/10/2019, p. 14)
24. Designado, como membro suplente, o Deputado Carlos Jordy (PSL), em substituição ao Deputado Sanderson (PSL), em 31.10.2019, conforme Ofício
nº 459/2019 da Liderança do PSL. (DCN de 07/11/2019, p. 67)
25. Solicitado o desligamento da Deputada Jaqueline Cassol (PP) da Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul, em 20.11.2019, conforme
Ofício nº 394/2019 da Liderança do Bloco PP MDB PP. (DCN de 21/11/2019, p. 206)
26. Designado, como membro suplente, o deputado Gilson Marques (NOVO), em substituição ao Deputado Tiago Mitraud (NOVO), em 21.11.2019,
conforme Ofício nº 129/2019 da Liderança do Novo. (DCN de 28/11/2019, p. 353)
27. Designado, como membro titular, o Senador Nelsinho Trad (PSD), em substituição ao Senador Angelo Coronel (PSD), que passa à condição de
suplente, em 10.12.2019, conforme Ofício nº 171/2019 da Liderança do PSD. (DCN de 12/12/2019, p. 563)
28. Solicitado o desligamento do Deputado Paulo Eduardo Martins (PSC) da Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul, em 18.12.2019,
conforme Ofício nº 137/2019 da Liderança do PSC.
29. Designado, como membro titular, o Deputado Paes Landim (PTB), em substituição ao Deputado Maurício Dziedricki(PTB), em 10.03.2020, conforme
Ofício nº 20/2020 da Liderança do PTB.
30. Designado, como membro titular, o Deputado Heitor Freire(PSL), em substituição ao Deputado Coronel Armando(PSL), em 12.03.2020, conforme
Ofício nº 55/2019 da Liderança do PSL.
31. Designado, como membro titular, o Deputado Atila Lira(PP), em 03.04.2020, conforme Ofício nº 60/2019 da Liderança do PP.

Secretário: Antônio Ferreira Costa Filho
Telefone(s): 3216-6871
E-mail: cpcms.decom@camara.leg.br
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Comissão Mista de Consolidação da Legislação Federal
Finalidade: Destinada a apresentar projetos de lei visando à consolidação da legislação federal,
à regulamentação dos dispositivos da Constituição Federal, bem como à modernização e ao
fortalecimento econômico e social do País.
Número de membros: 12 Senadores e 12 Deputados

Senado Federal
TITULARES

SUPLENTES

Câmara dos Deputados
TITULARES

SUPLENTES

Notas:
*. A composição da Comissão designada em 7/3/2017 foi encerrada em virtude do final da legislatura.

Secretário: Rodrigo Ribeiro Bedritichuk
Telefone(s): 3303-4256
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Comissão Mista Permanente sobre Migrações Internacionais e Refugiados
(criada pelo Ato Conjunto do Presidente do Senado Federal
e do Presidente da Câmara dos Deputados nº 1, de 2019)
Finalidade: Acompanhar, monitorar e fiscalizar, de modo contínuo, as questões afetas aos movimentos
migratórios nas fronteiras do Brasil e aos direitos dos refugiados.
Número de membros: 12 Senadores e 12 Deputados
PRESIDENTE: Deputada Bruna Furlan (PSDB-SP)
VICE-PRESIDENTE: Senador Paulo Paim (PT-RS)
RELATOR: Senadora Mara Gabrilli (PSDB-SP)
Designação: 27/11/2019
Instalação: 04/12/2019

Senado Federal
TITULARES

SUPLENTES

Bloco Parlamentar Unidos pelo Brasil
( MDB, REPUBLICANOS, PP )
Luiz Pastore (18)
Mecias de Jesus - REPUBLICANOS/RR
Daniella Ribeiro - PP/PB (2)

(18)

1. Jarbas Vasconcelos - MDB/PE
2. Jader Barbalho - MDB/PA (18)
3. VAGO

(18)

Bloco Parlamentar Senado Independente
( REDE, PDT, CIDADANIA, PSB )
Flávio Arns - PODEMOS/PR (3)
Eliziane Gama - CIDADANIA/MA

1. VAGO
2. VAGO

(3)

Bloco Parlamentar PSDB/PSL
( PSDB, PSL )
Mara Gabrilli - PSDB/SP
VAGO (5,13)

(4)

1. Izalci Lucas - PSDB/DF
2. VAGO

(4)

Bloco Parlamentar da Resistência Democrática
( PT, PROS )
Paulo Paim - PT/RS (14)
Telmário Mota - PROS/RR

1. Paulo Rocha - PT/PA (14)
2. Zenaide Maia - PROS/RN

(14)

(14)

PSD
Nelsinho Trad - MS

1. Lucas Barreto - AP

(6)

(6,20,22)

Bloco Parlamentar Vanguarda
( DEM, PL, PSC )
VAGO

1. VAGO

PODEMOS
VAGO

1. VAGO
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Câmara dos Deputados
TITULARES

SUPLENTES

MDB, PP, PTB
VAGO

1. VAGO
(7)

Baleia Rossi - MDB/SP

2. Gutemberg Reis - MDB/RJ

(17)

PT
Carlos Zarattini - SP

(8)

1. Maria do Rosário - RS

(8)

PSL
Luiz Philippe de Orleans e Bragança - SP

(19)

1. VAGO

PSD
Stefano Aguiar - MG

(9)

1. VAGO

PL
Marcio Alvino - SP

(10)

1. VAGO

PSB
VAGO

1. VAGO

REPUBLICANOS
Jhonatan de Jesus - RR

(21)

1. VAGO

PSDB
Bruna Furlan - SP

(11)

Luis Miranda - DF

(15)

1. Eduardo Barbosa - MG

(11)

DEM
1. VAGO

PDT
Túlio Gadêlha - PE

(12)

1. Silvia Cristina - RO

PODEMOS
Orlando Silva - PCdoB/SP
Notas:

(16)

(12)

(1)

1. VAGO

1. Rodízio nos termos do art. 10-A do Regimento Comum do Congresso Nacional (PODEMOS-CD).
2. Designada, como membro titular, a Senadora Daniella Ribeiro (PP), em 27.11.2019, conforme Ofício nº 75/2019 da Liderança do PP.
3. Designados, como membros titulares, o Senador Flávio Arns (Rede) e a Senadora Eliziane Gama (Cidadania), em 27.11.2019, conforme Ofício nº
134/2019 da Liderança do Bloco Parlamentar do Bloco Senado Independente.
4. Designada, como membro titular, a Senadora Mara Gabrilli (PSDB); e, como suplente, o Senador Izalci Lucas (PSDB), em 27.11.2019, conforme Ofício
nº 115/2019 da Liderança do PSDB.
5. Designado, como membro titular, o Senador Antonio Anastasia (PSDB), em vaga cedida pelo PSL ao PSDB, em 27.11.2019, conforme Ofício nº
116/2019 da Liderança do PSDB (com anuência do PSL).
6. Designados, como membro titular, o Senador Nelsinho Trad (PSD); e, como suplente, o Senador Lucas Barreto (PSD), em 27.11.2019, conforme Ofício
nº 156/2019 da Liderança do PSD.
7. Designado, como membro titular, o Deputado Baleia Rossi (MDB), em 27.11.2019, conforme Ofício nº 356/2019 da Liderança do Bloco PP MDB PTB.
8. Designados, como membro titular, o Deputado Carlos Zarattini (PT); e, como suplente, a Deputada Maria do Rosário (PT), em 27.11.2019, conforme
Ofício nº 596/2019 da Liderança do PT.
9. Designado, como membro titular, o Deputado Stefano Aguiar (PSD), em 27.11.2019, conforme Ofício nº 473/2019 da Liderança do PSD.
10. Designado, como membro titular, o Deputado Marcio Alvino (PL), em 27.11.2019, conforme Ofício nº 367/2019 da Liderança do PL.
11. Designada, como membro titular, a Deputada Bruna Furlan (PSDB); e, como suplente, é designado o Deputado Eduardo Barbosa (PSDB), em
27.11.2019, conforme Ofício nº 582/2019 da Liderança do PSDB.
12. Designado, como membro titular, o Deputado Túlio Gadelha (PDT); e, como suplente, é designada a Deputada Sílvia Cristina (PDT), em 27.11.2019,
conforme Ofício nº 346/2019 da Liderança do PDT.
13. 03/03/2020: Desligado da titularidade o Senador Antonio Anastasia. (Of. 24/2020 da Liderança do PSDB)
14. Designados, como membros titulares, os Senadores Paulo Paim (PT) e Telmário Mota (PROS); e, como suplentes, os Senadores Paulo Rocha (PT) e
Zenaide Maia (PROS), em 27.11.2019, conforme Ofício nº 111/2019 da Liderança do Bloco Parlamentar da Resistência Democrática.
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15. Designado, como membro titular, o Deputado Luís Miranda (DEM), em 27.11.2019, conforme Ofício nº 822/2019 da Liderança do Democratas.
16. Designado, como membro titular, o Deputado Orlando Silva (PCdoB), em vaga cedida ao PCdoB, em 28.11.2019, conforme Ofício nº 279/2019 da
Liderança do Podemos (DCN de 05/12/2019, p. 155)
17. Designado como suplente o Deputado Gutemberg Reis, em 28.11.2019, conforme Ofício n° 226/2019 da Liderança do PP. (DCN de 05/12/2019, p. 153)
18. Designados, como membros titulares, os Senadores Luiz Pastore (MDB) e Mecias de Jesus (Republicanos); e, como suplente, os Senadores Jarbas
Vasconcelos (MDB) e Jader Barbalho (MDB), em 3.12.2019, conforme Ofício nº 246/2019 da Liderança do MDB. (DCN de 05/12/2019, p. 154)
19. Designado, como membro titular, o Deputado Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PSL), em 11.12.2019, conforme Ofício nº 499/2019 da Liderança
do PSL. (DCN de 12/12/2019, p. 562)
20. Designado, como membro suplente, o Senador Paulo Albuquerque (PSD), em substituição ao Senador Lucas Barreto (PSD), em 05.02.2020, conforme
Ofício nº 15/2020 da Liderança do PSD. (DCN de 06/02/2020, p. 38)
21. Designado, como membro titular, o Deputado Jhonatan de Jesus (REPUBLICANOS), em 11.03.2020, conforme Ofício nº 33/2020 da Liderança do
REPUBLICANOS.
22. Designado, como membro suplente, o Senador Lucas Barreto (PSD), em substituição ao Senador Paulo Albuquerque (PSD), em 20.04.2019, conforme
Ofício nº 45/2020 da Liderança do PSD.

Secretário: Marcos Machado Melo

Secretaria Legislativa do Congresso Nacional (55 61 3303-4050)
http://www.senado.leg.br/ordiacn

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 03EE4C8300388023.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.089483/2020-15-1 (ANEXO: 001)

1174

Quinta-feira

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

10 Setembro 2020

COMISSÕES MISTAS DE MEDIDAS PROVISÓRIAS
CMMPV 905/2019 - Comissão Mista da Medida Provisória n° 905, de 2019
(ver Medida Provisória)

Finalidade: Destinada a emitir parecer sobre a Medida Provisória n° 905, de 2019.
Número de membros: 13 Senadores e 13 Deputados
PRESIDENTE: Sérgio Petecão (PSD-AC)
VICE-PRESIDENTE: Lucas Vergilio (SOLIDARIEDADE-GO)
RELATOR: Christino Aureo (PP-RJ)
RELATOR REVISOR: VAGO
Designação: 18/11/2019
Instalação: 11/12/2019

Senado Federal
TITULARES

SUPLENTES

Bloco Parlamentar Unidos pelo Brasil
( MDB, REPUBLICANOS, PP )
Eduardo Braga - MDB/AM (1)
Confúcio Moura - MDB/RO (1)
Esperidião Amin - PP/SC (13,28)

1. Marcelo Castro - MDB/PI (1)
2. Eduardo Gomes - MDB/TO (1)
3. Luis Carlos Heinze - PP/RS (13)

Bloco Parlamentar PSDB/PSL
( PSDB, PSL )
Plínio Valério - PSDB/AM (20)
Soraya Thronicke - PSL/MS (22)

1. Izalci Lucas - PSDB/DF
2. Major Olimpio - PSL/SP

(22)

Bloco Parlamentar Senado Independente
( REDE, PDT, CIDADANIA, PSB )
Veneziano Vital do Rêgo - PSB/PB (2)
Randolfe Rodrigues - REDE/AP (41)

1. Fabiano Contarato - REDE/ES
2. VAGO

(41)

PSD
Sérgio Petecão - AC
Irajá - TO

1. Arolde de Oliveira - RJ (8)
2. Carlos Viana - MG (7,16)

(8,16)

Bloco Parlamentar da Resistência Democrática
( PT, PROS )
Paulo Rocha - PT/PA
Paulo Paim - PT/RS

1. Rogério Carvalho - PT/SE
2. Zenaide Maia - PROS/RN

(25)
(25)

Bloco Parlamentar Vanguarda
( DEM, PL, PSC )
Rodrigo Pacheco - DEM/MG

1. Jorginho Mello - PL/SC

PODEMOS
Eduardo Girão - CE

(10,47)

1. Alvaro Dias - PR

(10)
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Câmara dos Deputados
TITULARES

SUPLENTES

MDB, PP, PTB
Christino Aureo - PP/RJ

(3)

Hildo Rocha - MDB/MA

(23,38,39,43)

1. Carlos Chiodini - MDB/SC
2. Átila Lira - PP/PI

(23)

(24)

PT
Paulo Pimenta - RS

1. Rogério Correia - MG

(17)

PSL
Felício Laterça - RJ

(4,15,31,33,36,45)

1. Dra. Soraya Manato - ES

(4,15,29,34,40,42)

PSD
Sidney Leite - AM

(30)

1. Hugo Leal - RJ

(26)

PL
Lucas Vergilio - SOLIDARIEDADE/GO

(21)

1. Lincoln Portela - MG

(19)

PSB
Danilo Cabral - PE

(18)

1. Bira do Pindaré - MA

(18)

REPUBLICANOS
Julio Cesar Ribeiro - DF

(27)

1. Ossesio Silva - PE

(27)

PSDB
Eduardo Cury - SP

(32)

Kim Kataguiri - SP

(5)

Paulo Ramos - RJ

(37)

1. Beto Pereira - MS

DEM
1. Fred Costa - PATRIOTA/MG

(14)

PDT
1. Mauro Benevides Filho - CE

(9)

PODEMOS
José Nelto - GO

1. Léo Moraes - RO

(11,46)

SOLIDARIEDADE
Paulo Pereira da Silva - SP
Notas:

(6)

1. Orlando Silva - PCdoB/SP

(12,35,44)

1. 18/11/2019: Designado como titular o Senador Eduardo Braga; designado como titular o Senador Confúcio Moura; designado como suplente o
Senador Marcelo Castro; designado como suplente o Senador Eduardo Gomes. (Of. 230/2019 - Liderança do MDB)
2. 18/11/2019: Designado como titular o Senador Veneziano Vital do Rêgo. (Of. 140/2019 - Liderança do Bloco Senado Independente)
3. 18/11/2019: Designado como titular o Deputado Christino Aureo. (Of. 387/2019 - Liderança do Bloco PP,MDB,PTB)
4. 18/11/2019: Designada como titular a Deputada Bia Kicis; designado como suplente o Deputado Carlos Jordy. (Of. 441/2019 - Liderança do PSL)
5. 18/11/2019: Designado como titular o Deputado Kim Kataguiri. (Of. 825/2019 - Liderança do DEM)
6. 18/11/2019: Designado como titular o Deputado Paulo Pereira da Silva. (Of. 212/2019 - Liderança do Solidariedade)
7. 19/11/2019: Designado como suplente o Senador Otto Alencar. (Of. 164/2019 - Liderança do PSD) (DCN de 21/11/2019, p. 202)
8. 19/11/2019: Designado como titular o Senador Carlos Viana, em substituição ao Senador Otto Alencar; designado como suplente o Senador Arolde de
Oliveira, em substituição ao Senador Angelo Coronel. (Of. 162/2019 - Liderança do PSD) (DCN de 21/11/2019, p. 201)
9. 20/11/2019: Designado como suplente o Deputado Mauro Benevides Filho, em substituição ao Deputado Afonso Motta. (Of. 380/2019 - Liderança do
PDT) (DCN de 21/11/2019, p. 205)
10. 20/11/2019: Designado como titular o Senador Lasier Martins, em substituição ao Senador Alvaro Dias; designado como suplente o Senador Alvaro
Dias, em substituição ao Senador Eduardo Girão. (Of. 126/2019 - Liderança do PODEMOS) (DCN de 21/11/2019, p. 200)
11. 20/11/2019: Designado como suplente o Deputado Pr. Marco Feliciano, em substituição ao Deputado Bacelar. (Of. 271/2019 - Liderança do
PODEMOS) (DCN de 21/11/2019, p. 204)
12. 20/11/2019: Designado como suplente o Deputado Lucas Vergilio. (Of. 213/2019 - Liderança do SOLIDARIEDADE) (DCN de 28/11/2019, p. 339)
13. 20/11/2019: Designada como titular a Senadora Mailza Gomes, em substituição à Senadora Daniella Ribeiro; designado como suplente o Senador
Luis Carlos Heinze, em substituição ao Senador Ciro Nogueira. (Of. 80/2019 - Liderança do PP) (DCN de 21/11/2019, p. 199)
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14. 21/11/2019: Designado como suplente o Deputado Fred Costa. (Of. 829/2019 - Liderança do DEM) (DCN de 28/11/2019, p. 347)
15. 21/11/2019: Designada como titular a Deputada Major Fabiana, em substituição à Deputada Bia Kicis; Como suplente, o Deputado Sanderson
substitui o Deputado Carlos Jody. (Of. 473/2019 - Liderança do PSL) (DCN de 28/11/2019, p. 345)
16. 21/11/2019:Designado como Titular o Senador Sérgio Petecão, em substituição ao Senador Carlos Viana, que passa a assumir a vaga de suplente em
substituição ao Senador Otto Alencar. (OF.166, Liderança do PSD) (DCN de 28/11/2019, p. 338)
17. 26/11/2019: Designado como suplente o Deputado Rogério Correia, em substituição ao Deputado Rui Falcão. (Of. 673/2019 - Liderança do PT) (DCN
de 28/11/2019, p. 346)
18. 27/11/2019: Designado o Deputado Danilo Cabral como titular, em substituição ao Deputado Tadeu Alencar; Como suplente, designa-se o Deputado
Bira do Pindaré em substituição ao Deputado Elias Vaz. (OF.321, Liderança PSB) (DCN de 28/11/2019, p. 342)
19. 27/11/2019: Designado o Deputado Lincoln Portela como suplente, em substituição ao Deputado Marcelo Ramos. (OF.395, Liderança PL) (DCN de
28/11/2019, p. 343)
20. 27/11/2019: Designado o Senador Plínio Valério como titular, em substituição ao Senador Roberto Rocha. (OF.122, Liderança PSDB) (DCN de
28/11/2019, p. 337)
21. 27/11/2019: Designado o Deputado Lucas Vergilio como titular, em substituição ao Deputado Wellington Roberto. (OF.403, Liderança PL) (DCN de
28/11/2019, p. 344)
22. 27/11/2019: Designada como titular a Senadora Soraya Thronicke, em substituição ao Senador Major Olímpio; designado como suplente o Senador
Major Olímpio. (Of. 106/2019 - Liderança do PSL) (DCN de 28/11/2019, p. 336)
23. 27/11/2019: Designado como titular o Deputado Herculiano Passos; designado como suplente o Deputado Carlos Chiodini. (Of. 223/2019 - Liderança
do Bloco PP,MDB,PTB) (DCN de 28/11/2019, p. 340)
24. 27/11/2019: Designado como suplente o Deputado Atila Lira. (Of. 224/2019 - Liderança do Bloco PP,MDB,PTB) (DCN de 28/11/2019, p. 341)
25. 04/12/2019: Designado como titular o Senador Paulo Rocha, em substituição ao Senador Humberto Costa; designado como titular o Senador Paulo
Paim, em substituição ao Senador Telmário Mota. (Of. 110/2019 da Liderança do Bloco Parlamentar da Resistência Democrática) (DCN de 05/12/2019, p.
175)
26. 04/12/2019: Designado como suplente o Deputado Hugo Leal, em substituição ao Deputado Diego Andrade. (Of. 722/2019 da Liderança do PSD)
(DCN de 05/12/2019, p. 176)
27. 10/12/2019: Designado como titular o Deputado Julio Cesar Ribeiro, em substituição ao Deputado Jhonatan de Jesus; designado como suplente o
Deputado Ossesio Silva, em substituição ao Deputado João Roma. (Of. 228/2019 da Liderança do REPUBLICANOS) (DCN de 12/12/2019, p. 574)
28. 10/12/2019: Designado como titular o Senador Esperidião Amin, em substituição à Senadora Mailza Gomes. (Of. 84/2019 da Liderança do PP) (DCN
de 12/12/2019, p. 573)
29. 11/12/2019: Designada como suplente a Deputada Bia Kicis, em substituição ao Deputado Sanderson. (Of. 505/2019 da Liderança do PSL) (DCN de
12/12/2019, p. 575)
30. 11/12/2019: Designado como titular o Deputado Sidney Leite, em substituição ao Deputado André de Paula. (Of. 531/2019 da Liderança do PSD)
(DCN de 12/12/2019, p. 576)
31. 11/12/2019: Designada como titular a Deputada Joice Hasselmann, em substituição à Deputada Major Fabiana. (Of. 513/2019 da Liderança do PSL)
(DCN de 12/12/2019, p. 601)
32. 12/12/19:Designado como titular o Deputado Eduardo Cury, substituindo o Deputado Carlos Sampaio.(OF. 685 Liderança PSDB) (DCN de 13/02/2020, p.
195)
33. 17/12/2019: Designada como titular a Deputada Major Fabiana, em substituição à Deputada Joice Hasselmann; designado como suplente o
Deputado Sanderson, em substituição à Deputada Bia Kicis. (Of. 531/2019 da Liderança do PSL)
34. 19/02/2020: Desligado da Suplência o Deputado Sanderson, da Comissão Mista(Of. 33/2020 da Liderança do PSL).
35. 04/02/2020: Designado como suplente o Deputado Aureo Ribeiro. (Of. 2/2020 da Liderança do SOLIDARIEDADE) (DCN de 06/02/2020, p. 40)
36. 04/02/2020 (às 15h39): Designada como titular a Deputada Bia Kicis, em substituição à Deputada Major Fabiana. (Of. 9/2020 da Liderança do PSL)
(DCN de 06/02/2020, p. 41)
37. 07/02/2020: Designado como titular o Deputado Paulo Ramos, em substituição ao Deputado André Figueiredo. (Of. 3/2020 da Liderança do PDT)
(DCN de 13/02/2020, p. 194)
38. 07/02/2020: Designado como titular o Deputado Darcísio Perondi, em substituição ao Deputado Herculano Passos. (Of. 2/2020 da Liderança do Bloco
PP/MDB/PTB) (DCN de 13/02/2020, p. 261)
39. 18/02/2020: Deputado Darcisio Perondi é desligado da Comissão (reassunção do Deputado Osmar Terra, titular).
40. 19/02/2020: Desligamento do Deputado Sanderson, da Comissão Mista (Of. 33/2020 da Liderança do PSL). (DCN de 20/02/2020, p. 35)
41. 03/03/2020: Designado o Senador Randolfe Rodrigues como titular, designado como suplente o Senador Fabiano Contarato.(Of.012/2020, Liderança
Senado Independente)
42. 03/03/2020: Designada como suplente a Deputada Dra. Soraya Manato. (Of.37/2020 da Liderança do PSL)
43. 03/03/2020: Designado como titular o Deputado Hildo Rocha, em substituição ao Deputado Darcísio Perondi. (Of. 51/2020 da Liderança do Bloco PP/
MDB/PTB)
44. 04/03/2020: Designado como suplente o Deputado Orlando Silva, em substituição ao Deputado Aureo Ribeiro. (Of.15/2020 - Liderança do
Solidariedade)
45. 10/03/2020: Designado como titular o Deputado Felipe Laterça, em substituição à Deputada Bia Kicis. (Of. 48/2020 da Liderança do PSL)
46. 10/03/2020:Designado como suplente o Deputado Léo Moraes, em substituição ao Deputado Pr. Marco Feliciano(Sem Partido)
47. 17/03/2030: Designado como titular o Senador Eduardo Girão, em substituição ao Senado Lasier Martins. (Of. 030/2020 - Liderança do Podemos)

Secretário: Marcos Machado Melo
Telefone(s): 3303-4256
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CMMPV 915/2019 - Comissão Mista da Medida Provisória n° 915, de 2019
(ver Medida Provisória)

Finalidade: Destinada a emitir parecer sobre a Medida Provisória n° 915, de 2019.
Número de membros: 13 Senadores e 13 Deputados
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO
RELATOR: VAGO
RELATOR REVISOR: VAGO
Designação: 05/02/2020

Senado Federal
TITULARES

SUPLENTES

Bloco Parlamentar Unidos pelo Brasil
( MDB, REPUBLICANOS, PP )
Dário Berger - MDB/SC (4)
Marcelo Castro - MDB/PI (4)
Esperidião Amin - PP/SC (3,13)

1. Eduardo Gomes - MDB/TO (4)
2. Renan Calheiros - MDB/AL (4)
3. Daniella Ribeiro - PP/PB (3)

Bloco Parlamentar PSDB/PSL
( PSDB, PSL )
Roberto Rocha - PSDB/MA
Major Olimpio - PSL/SP

1. Izalci Lucas - PSDB/DF
2. Soraya Thronicke - PSL/MS

Bloco Parlamentar Senado Independente
( REDE, PDT, CIDADANIA, PSB )
Alessandro Vieira - CIDADANIA/SE
Randolfe Rodrigues - REDE/AP

(10)

1. Weverton - PDT/MA (10)
2. Eliziane Gama - CIDADANIA/MA

PSD
Sérgio Petecão - AC
Paulo Albuquerque

(5)

1. Angelo Coronel - BA
2. VAGO

(5)

Bloco Parlamentar da Resistência Democrática
( PT, PROS )
Jean Paul Prates - PT/RN
Telmário Mota - PROS/RR

1. Paulo Rocha - PT/PA (11)
2. Zenaide Maia - PROS/RN

(11)

Bloco Parlamentar Vanguarda
( DEM, PL, PSC )
Rodrigo Pacheco - DEM/MG

1. Jorginho Mello - PL/SC

PODEMOS
Juíza Selma

(8)

1. Oriovisto Guimarães - PR

(8)
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Câmara dos Deputados
TITULARES

SUPLENTES

MDB, PP, PTB
Laercio Oliveira - PP/SE

(12)

Marcos Aurélio Sampaio - MDB/PI

1. Dr. Luiz Antonio Teixeira Jr. - PP/RJ
(7)

(12)

2. VAGO

PT
Enio Verri - PR

1. Rui Falcão - SP

PSL
Felipe Francischini - PR

(2,14,15)

1. Nereu Crispim - RS

(2,15)

PSD
Diego Andrade - MG

1. Antonio Brito - BA

PL
João Carlos Bacelar - BA

(9)

1. Wellington Roberto - PB

(9)

PSB
Tadeu Alencar - PE

1. Elias Vaz - GO

REPUBLICANOS
Jhonatan de Jesus - RR

1. João Roma - BA

PSDB
Rodrigo de Castro - MG

(6)

1. Adolfo Viana - BA

DEM
Leur Lomanto Júnior - BA

(1)

1. VAGO

PDT
André Figueiredo - CE

1. Afonso Motta - RS

PODEMOS
José Nelto - GO

1. Bacelar - BA

AVANTE
Luis Tibé - MG
Notas:

1. Pastor Sargento Isidório - BA

1. 05/02/2020: Designado como titular o Deputado Leur Lomanto Júnior. (Of. 3/2020 da Liderança do DEM) (DCN de 06/02/2020, p. 51)
2. 05/02/2020: Designada como titular a Deputada Bia Kicis; designado como suplente o Deputado Carlos Jordy. (Of. 531/2019 da Liderança do PSL - DCN
de 19/12/2019, p. 311)
3. 07/02/2020: Designado como titular o Senador Vanderlan Cardoso (PP), em substituição à Senadora Daniella Ribeiro (PP), que passa à condição de
suplente, em substituição ao Senador Ciro Nogueira (PP). (Of. 4/2020 da Liderança do PP) (DCN de 13/02/2020, p. 229)
4. 07/02/2020: Designados como titulares os Senadores Dário Berger (MDB) e Marcelo Castro (MDB), em substituição aos Senadores Eduardo Braga
(MDB) e Márcio Bittar (MDB). Designados como suplentes os Senadores Eduardo Gomes (MDB) e Renan Calheiros (MDB), em vagas existentes. (Of.
4/2020 da Liderança do MDB) (DCN de 13/02/2020, p. 228)
5. 07/02/2020: Designados como titulares os Senadores Sérgio Petecão (PSD) e Paulo Albuquerque (PSD), em substituição aos Senadores Otto Alencar
(PSD) e Irajá (PSD), respectivamente. (Of. 4/2020 da Liderança do PSD) (DCN de 13/02/2020, p. 230)
6. 07/02/2020: Designado como titular o Deputado Rodrigo de Castro (MDB), em substituição ao Deputado Carlos Sampaio (PSDB). (Of. 2/2020 da
Liderança do PSDB) (DCN de 13/02/2020, p. 227)
7. 07/02/2020: Designado como titular o Deputado Marcos Aurélio Sampaio (MDB), em substituição ao Deputado Baleia Rossi (MDB. (Of. 11/2020 da
Liderança do Bloco MDB PP PTB) (DCN de 13/02/2020, p. 232)
8. 11/02/2020: Designado como titular a Senadora Juíza Selma e o Senador Oriovisto Guimarães, em substituição aos Senadores Álvaro Dias e Eduardo
Girão. (Of. 15/2020 da Liderança do Podemos) (DCN de 13/02/2020, p. 234)
9. 11/02/2020: Designado como titular o Deputado João Carlos Bacelar, em substituição ao Deputado Wellington Roberto; designado como suplente o
Deputado Wellington Roberto, em substituição ao Deputado Marcelo Ramos. (Of. 11/2020 da Liderança do PL) (DCN de 13/02/2020, p. 233)
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10. 11/02/2020: Designado como titular o Senador Alessandro Vieira, em substituição ao Senador Weverton; designado como suplente o Senador
Weverton, em substituição à Senadora Leila Barros. (Of. 6/2020 da Liderança do Bloco Senado Independente) (DCN de 13/02/2020, p. 231)
11. 14/02/2020: Designado como titular o Senador Jean Paul Prates, em substituição ao Senador Rogério Carvalho; designado como suplente o Senador
Paulo Rocha. (Of. 7/2020 do Bloco Parlamentar da Resistência Democrática) (DCN de 20/02/2020, p. 48)
12. 20/02/2020: Designado como titular o Deputado Laercio Oliveira, em substituição ao Deputado Arthur Lira; designado como suplente o Deputado Dr.
Luiz Antônio Teixeira Jr.(Of. n° 028/2020 da Liderança do Progressistas). (DCN de 27/02/2020, p. 7)
13. 03/03/2020): Designado como titular o Senador Esperidião Amin, em substituição ao Senador Vanderlan Cardoso. (Of. 12/2020 da Liderança do PP)
14. 04/03/2020: Designado como titular o Deputado Nicoletti, em substituição à Deputada Bia Kicis. (Of. 44/2020 da Liderança do PSL)
15. 18/3/2020: Designado como titular o Deputado Felipe Francischini, como suplente, fica indicado o Deputado Nereu Crispim. (OF. 61/2020 - Liderança
do PSL)

Secretário: Marcos Melo
Telefone(s): 3303-4256
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CMMPV 919/2020 - Comissão Mista da Medida Provisória n° 919, de 2020
(ver Medida Provisória)

Finalidade: Destinada a emitir parecer sobre a Medida Provisória n° 919, de 2020.
Número de membros: 13 Senadores e 13 Deputados
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO
RELATOR: VAGO
RELATOR REVISOR: VAGO
Designação: 05/02/2020

Senado Federal
TITULARES

SUPLENTES

Bloco Parlamentar Unidos pelo Brasil
( MDB, REPUBLICANOS, PP )
Eduardo Braga - MDB/AM
Marcelo Castro - MDB/PI
Luis Carlos Heinze - PP/RS

(4)

1. Confúcio Moura - MDB/RO
2. Renan Calheiros - MDB/AL (4)
3. Vanderlan Cardoso - PSD/GO (3,4)

(4)
(3)

Bloco Parlamentar PSDB/PSL
( PSDB, PSL )
Plínio Valério - PSDB/AM
Major Olimpio - PSL/SP

(7)

1. VAGO (7)
2. Soraya Thronicke - PSL/MS

Bloco Parlamentar Senado Independente
( REDE, PDT, CIDADANIA, PSB )
Weverton - PDT/MA
Randolfe Rodrigues - REDE/AP

1. Leila Barros - PSB/DF
2. Jorge Kajuru - CIDADANIA/GO

(9)

PSD
Nelsinho Trad - MS (5)
Arolde de Oliveira - RJ

1. Angelo Coronel - BA
2. VAGO

(5)

Bloco Parlamentar da Resistência Democrática
( PT, PROS )
Paulo Rocha - PT/PA
Paulo Paim - PT/RS

1. Jaques Wagner - PT/BA (12)
2. Zenaide Maia - PROS/RN

(12)
(12)

Bloco Parlamentar Vanguarda
( DEM, PL, PSC )
Rodrigo Pacheco - DEM/MG

1. Jorginho Mello - PL/SC

PODEMOS
Elmano Férrer - PI

(1)

1. Lasier Martins - RS

(1,8)
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Câmara dos Deputados
TITULARES

SUPLENTES

MDB, PP, PTB
Arthur Lira - PP/AL
VAGO

1. VAGO

(6,13)

2. VAGO

PT
Enio Verri - PR

1. Rui Falcão - SP

PSL
Felício Laterça - RJ

(2,10,15)

1. Heitor Freire - CE

(2,10,15)

PSD
Diego Andrade - MG

1. Antonio Brito - BA

PL
José Rocha - BA

(14)

1. Marcelo Ramos - AM

PSB
Tadeu Alencar - PE

1. Elias Vaz - GO

REPUBLICANOS
Jhonatan de Jesus - RR

1. João Roma - BA

PSDB
Carlos Sampaio - SP

1. Adolfo Viana - BA

DEM
Efraim Filho - PB

1. Alexandre Leite - SP

PDT
André Figueiredo - CE

1. Afonso Motta - RS

PODEMOS
José Nelto - GO

1. Bacelar - BA

PSOL
Fernanda Melchionna - RS
Notas:

(11)

1. Marcelo Freixo - RJ

1. 05/02/2020: Designado como titular o Senador Elmano Férrer; designado como suplente o Senador Romário. (Of. 8/2020 da Liderança do PODEMOS)
(DCN de 06/02/2020, p. 55)
2. 05/02/2020: Designada como titular a Deputada Bia Kicis; designado como suplente o Deputado Carlos Jordy. (Of. 531/2019 da Liderança do PSL - DCN
de 19/12/2019, p. 311)
3. Designado como titular o Senador Luis Carlos Heinze, em substituição a Senadora Daniella Ribeiro; designado como suplente o Senador Vanderlan
Cardoso, em substituição ao Senador Ciro Nogueira (Of. 8/2020 da Liderança do PP/SF). (DCN de 13/02/2020, p. 254)
4. Designado como titular o Senador Marcelo Castro, em substituição ao Senador Marcio Bittar; designados como suplentes o Senador Confúcio Moura e
o Senador Renan Calheiros em vagas existentes (Of. 7/2020 da Liderança do MDB/SF). (DCN de 13/02/2020, p. 252)
5. Designados como titulares o Senador Nelsinho Trad e o Senador Arolde de Oliveira, em substituição, respectivamente, ao Senador Otto Alencar e ao
Senador Irajá (Of. 12/2020 da Liderança do PSD/SF). (DCN de 13/02/2020, p. 256)
6. Designado como titular o Deputado Darcísio Perondi, em substituição ao Deputado Baleia Rossi (Of. 8/2020 da Liderança do PP-MDB-PTB/CD). (DCN de
13/02/2020, p. 253)
7. 07/02/2020: Designado como titular o Senador Plínio Valério, em substituição ao Senador Roberto Rocha, desligado da suplência o Senador Izalci
Lucas. (Of. 14/2020 da Liderança do PSDB) (DCN de 13/02/2020, p. 258)
8. 11/02/2020: Designado como suplente o Senador Lasier Martins, em substituição ao Senador Romário. (Of. 18/2020 da Liderança do Podemos) (DCN
de 13/02/2020, p. 259)
9. 11/02/2020:Designado como suplente o Senador Jorge Kajuru, em substituição à Senadora Eliziane Gama. (Of. 9/2020 da Liderança do Bloco Senado
Independente) (DCN de 13/02/2020, p. 255)
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10. 11/02/2020: Designado como titular o Deputado Carlos Jordy, em substituição à Deputada Bia Kicis; designada como suplente a Deputada Bia Kicis.
(Of. 13/2020 da Liderança do PSL) (DCN de 13/02/2020, p. 257)
11. Rodízio nos termos do art. 10-A do Regimento Comum: PSOL.
12. 14/02/2020: Designado como titular o Senador Paulo Rocha, em substituição ao Senador Rogério Carvalho; designado como titular o Senador Paulo
Paim, em substituição ao Senador Telmário Mota; designado como suplente o Senador Jaques Wagner. (Of. 10/2020 da Liderança do Bloco Parlamentar
da Resistência Democrática) (DCN de 20/02/2020, p. 59)
13. 18/02/2020: Deputado Darcisio Perondi é desligado da Comissão (reassunção do Deputado Osmar Terra, titular).
14. 11/03/2020: Designado como titular o Deputado José Rocha, em substituição ao Deputado Wellington Roberto.(Of. 42/2020 - Liderança do PL)
15. 18/3/2020: Designado como titular o Deputado Felício Laterça, como suplente, fica indicado o Deputado Heitor Freire. (OF. 61/2020 - Liderança do
PSL)

Secretário: Marcos Melo
Telefone(s): 3303-4256
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CMMPV 923/2020 - Comissão Mista da Medida Provisória n° 923, de 2020
(ver Medida Provisória)

Finalidade: Destinada a emitir parecer sobre a Medida Provisória n° 923, de 2020.
Número de membros: 13 Senadores e 13 Deputados
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO
RELATOR: VAGO
RELATOR REVISOR: VAGO
Designação: 05/03/2020

Senado Federal
TITULARES

SUPLENTES

Bloco Parlamentar Unidos pelo Brasil
( MDB, REPUBLICANOS, PP )
Marcio Bittar - MDB/AC (5)
Mecias de Jesus - REPUBLICANOS/RR
Ciro Nogueira - PP/PI (2)

1. Dário Berger - MDB/SC (5)
2. Jader Barbalho - MDB/PA (5)
3. Mailza Gomes - PP/AC (2)

(5)

Bloco Parlamentar PSDB/PSL
( PSDB, PSL )
Roberto Rocha - PSDB/MA
Major Olimpio - PSL/SP

1. Izalci Lucas - PSDB/DF
2. Soraya Thronicke - PSL/MS

Bloco Parlamentar Senado Independente
( REDE, PDT, CIDADANIA, PSB )
Weverton - PDT/MA
Eliziane Gama - CIDADANIA/MA

1. Leila Barros - PSB/DF
2. Randolfe Rodrigues - REDE/AP

(6)

(7)

PSD
Omar Aziz - AM (15)
Angelo Coronel - BA

1. Vanderlan Cardoso - GO
2. Otto Alencar - BA (15)

(15)

(15)

Bloco Parlamentar da Resistência Democrática
( PT, PROS )
Rogério Carvalho - PT/SE
Telmário Mota - PROS/RR

1. VAGO
2. Zenaide Maia - PROS/RN

Bloco Parlamentar Vanguarda
( DEM, PL, PSC )
Rodrigo Pacheco - DEM/MG

1. Marcos Rogério - DEM/RO

PODEMOS
Eduardo Girão - CE

(11)

1. VAGO
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Câmara dos Deputados
TITULARES

SUPLENTES

MDB, PP, PTB, AVANTE, DEM, PATRIOTA, PL, PROS, PSD, PSDB, REPUBLICANOS, SOLIDARIEDADE
Felipe Francischini - PSL/PR

(14)

1. Delegado Pablo - PSL/AM

(13)

Fernando Monteiro - PP/PE
Cezinha de Madureira - PSD/SP (9)
Hildo Rocha - MDB/MA (3)
João Carlos Bacelar - PL/BA (3,12)
Jhonatan de Jesus - REPUBLICANOS/RR
Carlos Sampaio - PSDB/SP
Efraim Filho - DEM/PB

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Cacá Leão - PP/BA
VAGO
VAGO
VAGO
VAGO
VAGO
VAGO

(14)

(13)

PT
Enio Verri - PR

1. Rui Falcão - SP

PSB
Felipe Carreras - PE

(10)

1. Elias Vaz - GO

PDT
Eduardo Bismarck - CE

(8)

1. Afonso Motta - RS

PODEMOS
Bacelar - BA

(4)

1. Eduardo Braide - MA

NOVO
Paulo Ganime - RJ
Notas:

(1)

1. Vinicius Poit - SP

1. Rodízio nos termos do art. 10-A do Regimento Comum
2. 05/03/2020: Designado como titular o Senador Ciro Nogueira; designada como suplente a Senadora Mailza Gomes. (Of. 18/2020 - Liderança do PP)
3. 05/03/2020: Designado como titular o Deputado Hildo Rocha. (Of. 57/2020 da Liderança do Bloco PSL, PL, PP, PSD, MDB, PSDB, REPUBLICANOS, DEM,
SOLIDARIEDADE, PTB, PROS, PSC, AVANTE, PATRIOTA)
4. 11/03/2020: Designado como titular o Deputado Bacelar, em substituição ao Deputado Léo Moraes. (Of. 49/2020 - Liderança do Podemos)
5. 11/03/2020: Designados como titulares os Senadores Márcio Bittar e Mecias de Jesus (Republicanos), designados como suplentes os Senadores Dário
Berger Nogueira e Jader Barbalho. (Of. 18/2020 - Liderança do MDB)
6. 10/03/2020: Designado como titular a Senadora Eliziane Gama, em substituição ao Senador Randolfe Rodrigues. (Of. 13/2020 - Liderança do Bloco
Senado Independente)
7. 10/03/2020: Designado como Suplente o Senador Ranfolfe Rodrigues, em substituição a Senadora Eliziane Gama. (Of. 13/2020 - Liderança do Bloco
Senado Independente)
8. 11/03/2020: Designado como titular o Deputado Eduardo Bismarck, em substituição ao Deputado Wolney Queiroz. (Of. 27/2020 - Liderança do PDT)
9. 12/03/2020: Designado como titular o Deputado Cezinha de Madureira, em substituição ao Deputado Diego Andrade. (Of. 066/2020 -PP)
10. 12/03/2020: Designado como membro titular o Deputado Felipe Carreras, em substituição ao Deputado Alessandro Molon. (Of. 020/2020 - Liderança
do PSB)
11. 16/03/2020: Designado como titular o Senador Eduardo Girão, em substituição ao Senador Alvaro Dias. (Of. 026/2020 - Liderança do Podemos)
12. 18/03/2020: Designado como titular o Deputado João Carlos Bacelar em substituição ao deputado Wellington Roberto. (Of. 71/2020 - Liderança do
PP)
13. 18/03/2020: Designado como titular o Deputado Fernando Monteiro, em substituição ao Deputado Arthur Lira. Como suplente, indica o Deputado
Cacá Leão. (OF. 64/2020 - Liderança do PP)
14. 18/3/2020: Designado como titular o Deputado Felipe Francischini, como suplente, fica indicado o Deputado Delegado Pablo. (OF. 61/2020 Liderança do PSL)
15. 25/03/2020: Designados como titulares o Senador Omar Aziz em substituição ao Senador Otto Alencar, e o Senador Angelo Coronel em substituição
ao Senador Irajá. Designados como suplentes o Senador Vanderlan Cardoso em substituição ao Senador Angelo Coronel, e o Senador Otto Alencar. (Of.
34/2020 - Liderança do PSD)

Secretário: Marcos Melo
Telefone(s): 3303-4256
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CMMPV 925/2020 - Comissão Mista da Medida Provisória nº 925, de 2020
(ver Medida Provisória)

Finalidade: Destinada a emitir parecer sobre a Medida Provisória nº 925, de 2020.
Número de membros: 13 Senadores e 13 Deputados
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO
RELATOR: VAGO
RELATOR REVISOR: VAGO
Designação: 23/03/2020

Senado Federal
TITULARES

SUPLENTES

Bloco Parlamentar Unidos pelo Brasil
( MDB, REPUBLICANOS, PP )
Eduardo Braga - MDB/AM
Marcio Bittar - MDB/AC
Ciro Nogueira - PP/PI

1. VAGO
2. VAGO
3. Daniella Ribeiro - PP/PB

Bloco Parlamentar PSDB/PSL
( PSDB, PSL )
Roberto Rocha - PSDB/MA
Major Olimpio - PSL/SP

1. Izalci Lucas - PSDB/DF
2. Soraya Thronicke - PSL/MS

Bloco Parlamentar Senado Independente
( REDE, PDT, CIDADANIA, PSB )
Weverton - PDT/MA
Randolfe Rodrigues - REDE/AP

1. Leila Barros - PSB/DF
2. Eliziane Gama - CIDADANIA/MA

PSD
Vanderlan Cardoso - GO
Sérgio Petecão - AC (1)

(1,5)

1. Carlos Viana - MG (1)
2. Paulo Albuquerque - PT/SE

(1)

Bloco Parlamentar da Resistência Democrática
( PT, PROS )
Rogério Carvalho - PT/SE
Telmário Mota - PROS/RR

1. VAGO
2. Zenaide Maia - PROS/RN

Bloco Parlamentar Vanguarda
( DEM, PL, PSC )
Rodrigo Pacheco - DEM/MG

1. Jorginho Mello - PL/SC

PODEMOS
Alvaro Dias - PR

1. Eduardo Girão - CE
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Câmara dos Deputados
TITULARES

SUPLENTES

MDB, PP, PTB, AVANTE, DEM, PATRIOTA, PL, PROS, PSD, SOLIDARIEDADE
Wellington Roberto - PL/PB

1. VAGO

Arthur Lira - PP/AL
Diego Andrade - PSD/MG
Baleia Rossi - MDB/SP
Arthur Oliveira Maia - DEM/BA

2.
3.
4.
5.

(4)

VAGO
VAGO
VAGO
Leur Lomanto Júnior - DEM/BA

(4)

PT
Enio Verri - PR

1. Nilto Tatto - SP

PSL
Felício Laterça - RJ

(2)

1. Nereu Crispim - RS

(2)

PSB
Alessandro Molon - RJ

1. Elias Vaz - GO

REPUBLICANOS
Jhonatan de Jesus - RR

1. Silvio Costa Filho - PE

PSDB
Carlos Sampaio - SP

1. Samuel Moreira - SP

PDT
Wolney Queiroz - PE

1. Afonso Motta - RS

PODEMOS
Léo Moraes - RO

1. Eduardo Braide - MA

CIDADANIA
Arnaldo Jardim - SP
Notas:

(3)

1. Paula Belmonte - DF

1. 19/03/2020: Designados como titulares o Senador Irajá e o Senador Sérgio Petecão; designados como suplentes o Senador Carlos Viana e o Senador
Paulo Albuquerque. (Of. 38/2020 - Liderança do PSD)
2. 19/03/2020: Designado como titular o Deputado Felício Laterça; designado como suplente o Deputado Nereu Crispim. (Of. 59/2020 - Liderança do
PSL)
3. Rodízio nos termos do art. 10-A do Regimento Comum
4. 25/03/2020: Designada como titular o Deputado Arthur Maia, em substituição ao Deputado Efraim Filho; designado como suplente o Deputado Leur
Lomanto. (Of. 72/2020 - Liderança do Bloco PL, PP, PSD, MDB, DEM, SOLIDARIEDADE, PTB, PROS, AVANTE, PATRIOTA)
5. 25/03/2020: Designado como titular o Senador Vanderlan Cardoso, em substituição ao Senador Irajá. (Of. 43/2020 - Liderança do PSD)

Secretário: Marcos Melo
Telefone(s): 3303-4256
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CMMPV 926/2020 - Comissão Mista da Medida Provisória nº 926, de 2020
(ver Medida Provisória)

Finalidade: Destinada a emitir parecer sobre a Medida Provisória nº 926, de 2020.
Número de membros: 13 Senadores e 13 Deputados
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO
RELATOR: VAGO
RELATOR REVISOR: VAGO
Designação: 25/03/2020

Senado Federal
TITULARES

SUPLENTES

Bloco Parlamentar Unidos pelo Brasil
( MDB, REPUBLICANOS, PP )
Eduardo Braga - MDB/AM
Marcio Bittar - MDB/AC
Ciro Nogueira - PP/PI

1. VAGO
2. VAGO
3. Daniella Ribeiro - PP/PB

Bloco Parlamentar PSDB/PSL
( PSDB, PSL )
Roberto Rocha - PSDB/MA
Major Olimpio - PSL/SP

1. Izalci Lucas - PSDB/DF
2. Soraya Thronicke - PSL/MS

Bloco Parlamentar Senado Independente
( REDE, PDT, CIDADANIA, PSB )
Weverton - PDT/MA
Randolfe Rodrigues - REDE/AP

1. Leila Barros - PSB/DF
2. Eliziane Gama - CIDADANIA/MA

PSD
Otto Alencar - BA
Carlos Viana - MG

(2)

1. Angelo Coronel - BA
2. Omar Aziz - AM (2)

(2)

(2)

Bloco Parlamentar da Resistência Democrática
( PT, PROS )
Rogério Carvalho - PT/SE
Telmário Mota - PROS/RR

1. VAGO
2. Zenaide Maia - PROS/RN

Bloco Parlamentar Vanguarda
( DEM, PL, PSC )
Rodrigo Pacheco - DEM/MG

1. Jorginho Mello - PL/SC

PODEMOS
Alvaro Dias - PR

1. Eduardo Girão - CE
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Câmara dos Deputados
TITULARES

SUPLENTES

MDB, PP, PTB, AVANTE, DEM, PATRIOTA, PL, PROS, PSD, SOLIDARIEDADE
VAGO

1. VAGO

VAGO
VAGO
Vinicius Farah - MDB/RJ (5)
Dr. Zacharias Calil - DEM/GO

2.
3.
4.
5.

(4)

VAGO
VAGO
VAGO
David Soares - DEM/SP

(4)

PT
Enio Verri - PR

1. Nilto Tatto - SP

PSL
Felício Laterça - RJ

(3)

1. Nereu Crispim - RS

(3)

PSB
Alessandro Molon - RJ

1. Elias Vaz - GO

REPUBLICANOS
Jhonatan de Jesus - RR

1. Silvio Costa Filho - PE

PSDB
Carlos Sampaio - SP

1. Samuel Moreira - SP

PDT
Wolney Queiroz - PE

1. Afonso Motta - RS

PODEMOS
Léo Moraes - RO

1. Eduardo Braide - MA

PV
Enrico Misasi - SP
Notas:

(1)

1. Célio Studart - CE

1. Rodízio nos termos do art. 10-A do Regimento Comum
2. 25/03/2020: Designados como titulares o Senador Otto Alencar e o Senador Carlos Viana, designados como suplentes o Senador Angelo Coronel e o
Senador Omar Aziz. (Of. 39/2020 da Liderança do PSD)
3. 25/03/2020: Designado como titular o Deputado Felício Laterça; designado como suplente o Deputado Nereu Crispim. (Of. 59/2020 - Liderança do
PSL)
4. 25/03/2020: Designada como titular o Deputado Dr. Zacharias Calil; designado como suplente o Deputado David Soares. (Of. 73/2020 - Liderança do
Bloco PL, PP, PSD, MDB, DEM, SOLIDARIEDADE, PTB, PROS, AVANTE, PATRIOTA)
5. 27/03/2020: Designada como titular o Deputado Vinicius Farah. (Of. /2020 - Liderança do Bloco PL, PP, PSD, MDB, DEM, SOLIDARIEDADE, PTB, PROS,
AVANTE, PATRIOTA)

Secretário: Marcos Melo
Telefone(s): 3303-4256
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CMMPV 927/2020 - Comissão Mista da Medida Provisória nº 927, de 2020
(ver Medida Provisória)

Finalidade: Destinada a emitir parecer sobre a Medida Provisória nº 927, de 2020.
Número de membros: 13 Senadores e 13 Deputados
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO
RELATOR: VAGO
RELATOR REVISOR: VAGO
Designação: 25/03/2020

Senado Federal
TITULARES

SUPLENTES

Bloco Parlamentar Unidos pelo Brasil
( MDB, REPUBLICANOS, PP )
Eduardo Braga - MDB/AM
Marcio Bittar - MDB/AC
Ciro Nogueira - PP/PI

1. VAGO
2. VAGO
3. Daniella Ribeiro - PP/PB

Bloco Parlamentar PSDB/PSL
( PSDB, PSL )
Roberto Rocha - PSDB/MA
Major Olimpio - PSL/SP

1. Izalci Lucas - PSDB/DF
2. Soraya Thronicke - PSL/MS

Bloco Parlamentar Senado Independente
( REDE, PDT, CIDADANIA, PSB )
Weverton - PDT/MA
Randolfe Rodrigues - REDE/AP

1. Leila Barros - PSB/DF
2. Eliziane Gama - CIDADANIA/MA

PSD
Vanderlan Cardoso - GO
Paulo Albuquerque (1)

(1)

1. Sérgio Petecão - AC
2. Irajá - TO (1)

(1)

Bloco Parlamentar da Resistência Democrática
( PT, PROS )
Rogério Carvalho - PT/SE
Telmário Mota - PROS/RR

1. VAGO
2. Zenaide Maia - PROS/RN

Bloco Parlamentar Vanguarda
( DEM, PL, PSC )
Rodrigo Pacheco - DEM/MG

1. Jorginho Mello - PL/SC

PODEMOS
Alvaro Dias - PR

1. Eduardo Girão - CE
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Câmara dos Deputados
TITULARES

SUPLENTES

MDB, PP, PTB, AVANTE, DEM, PATRIOTA, PL, PROS, PSD, SOLIDARIEDADE
Zé Vitor - PL/MG

(2)

VAGO
VAGO
Hildo Rocha - MDB/MA
Efraim Filho - DEM/PB

1. VAGO
2.
3.
4.
5.

(5)
(2)

VAGO
VAGO
VAGO
Kim Kataguiri - DEM/SP

(2)

PT
Enio Verri - PR

1. Nilto Tatto - SP

PSL
Felício Laterça - RJ

(4)

1. Nereu Crispim - RS

(4)

PSB
Alessandro Molon - RJ

1. Elias Vaz - GO

REPUBLICANOS
Jhonatan de Jesus - RR

1. Silvio Costa Filho - PE

PSDB
Carlos Sampaio - SP

1. Samuel Moreira - SP

PDT
Wolney Queiroz - PE

1. Afonso Motta - RS

PODEMOS
Léo Moraes - RO

1. Eduardo Braide - MA

REDE
Joenia Wapichana - RR
Notas:

(3)

1. VAGO

*. A comissão está suspensa em virtude do Ato Conjunto das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal n° 1 de 2020.
1. 25/03/2020: Designados como titulares o Senador Vanderlan Cardoso e o Senador Paulo Albuquerque, designados como suplentes o Senador Sérgio
Petecão e o Senador Irajá. (Of. 40/2020 da Liderança do PSD)
2. 25/03/2020: Designados como titulares o Deputado Efraim Filho e o Deputado Zé Vitor, designados como suplente o Deputado Kim Kataguiri. (Of.
74/2020 da Liderança do Bloco PL, PP, PSD, MDB, DEM, SOLIDARIEDADE, PTB, PROS, AVANTE, PATRIOTA)
3. Rodízio nos termos do art. 10-A do Regimento Comum
4. 25/03/2020: Designado como titular o Deputado Felício Laterça; designado como suplente o Deputado Nereu Crispim. (Of. 59/2020 - Liderança do
PSL)
5. 27/03/2020: Designada como titular o Deputado Hildo Rocha. (Of. /2020 - Liderança do Bloco PL, PP, PSD, MDB, DEM, SOLIDARIEDADE, PTB, PROS,
AVANTE, PATRIOTA)

Secretário: Marcos Melo
Telefone(s): 3303-4256
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CMMPV 928/2020 - Comissão Mista da Medida Provisória nº 928, de 2020
(ver Medida Provisória)

Finalidade: Destinada a emitir parecer sobre a Medida Provisória nº 928, de 2020.
Número de membros: 13 Senadores e 13 Deputados
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO
RELATOR: VAGO
RELATOR REVISOR: VAGO
Designação: 26/03/2020

Senado Federal
TITULARES

SUPLENTES

Bloco Parlamentar Unidos pelo Brasil
( MDB, REPUBLICANOS, PP )
Eduardo Braga - MDB/AM
Marcio Bittar - MDB/AC
Ciro Nogueira - PP/PI

1. VAGO
2. VAGO
3. Daniella Ribeiro - PP/PB

Bloco Parlamentar PSDB/PSL
( PSDB, PSL )
Roberto Rocha - PSDB/MA
Major Olimpio - PSL/SP

1. Izalci Lucas - PSDB/DF
2. Soraya Thronicke - PSL/MS

Bloco Parlamentar Senado Independente
( REDE, PDT, CIDADANIA, PSB )
Weverton - PDT/MA
Randolfe Rodrigues - REDE/AP

1. Leila Barros - PSB/DF
2. Eliziane Gama - CIDADANIA/MA

PSD
Vanderlan Cardoso - GO
Carlos Viana - MG (2)

(2)

1. Otto Alencar - BA (2)
2. Angelo Coronel - BA

(2)

Bloco Parlamentar da Resistência Democrática
( PT, PROS )
Rogério Carvalho - PT/SE
Telmário Mota - PROS/RR

1. VAGO
2. Zenaide Maia - PROS/RN

Bloco Parlamentar Vanguarda
( DEM, PL, PSC )
Rodrigo Pacheco - DEM/MG

1. Jorginho Mello - PL/SC

PODEMOS
Alvaro Dias - PR

1. Eduardo Girão - CE
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Câmara dos Deputados
TITULARES

SUPLENTES

MDB, PP, PTB, AVANTE, DEM, PATRIOTA, PL, PROS, PSD, SOLIDARIEDADE
VAGO

1. VAGO

VAGO
VAGO
VAGO
Juninho do Pneu - DEM/RJ

2.
3.
4.
5.

(4)

VAGO
VAGO
VAGO
Olival Marques - DEM/PA

(4)

PT
Enio Verri - PR

1. Nilto Tatto - SP

PSL
Felício Laterça - RJ

(3)

1. Nereu Crispim - RS

(3)

PSB
Alessandro Molon - RJ

1. Elias Vaz - GO

REPUBLICANOS
Jhonatan de Jesus - RR

1. Silvio Costa Filho - PE

PSDB
Carlos Sampaio - SP

1. Samuel Moreira - SP

PDT
Wolney Queiroz - PE

1. Afonso Motta - RS

PODEMOS
Léo Moraes - RO

1. Eduardo Braide - MA

PSOL
Fernanda Melchionna - RS
Notas:

(1)

1. Edmilson Rodrigues - PA

*. A comissão está suspensa em virtude do Ato Conjunto das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal n° 1 de 2020.
1. Rodízio nos termos do art. 10-A do Regimento Comum
2. 26/03/2020: Designados como titulares o Senador Vanderlan Cardoso e o Senador Carlos Viana, designados como suplentes o Senador Otto Alencar e
o Senador Angelo Coronel. (Of. 41/2020 da Liderança do PSD)
3. 26/03/2020: Designado como titular o Deputado Felício Laterça; designado como suplente o Deputado Nereu Crispim. (Of. 59/2020 - Liderança do
PSL)
4. 26/03/2020: Designada como titular o Deputado Juninho do Pneu; designado como suplente o Deputado Olival Marques. (Of. 75/2020 - Liderança do
Bloco PL, PP, PSD, MDB, DEM, SOLIDARIEDADE, PTB, PROS, AVANTE, PATRIOTA)

Secretário: Marcos Melo
Telefone(s): 3303-4256
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COMISSÕES MISTAS ESPECIAIS
Comissão Mista Temporária da Reforma Tributária
Finalidade: Destinada a consolidar o texto da Reforma Constitucional Tributária.
Número de membros: 25 Senadores e 25 Deputados
PRESIDENTE: Senador Roberto Rocha (PSDB-MA)
VICE-PRESIDENTE: Deputado Hildo Rocha (MDB-MA)
RELATOR: Deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB)
Designação: 19/02/2020
Início da suspensão de prazo: 20/03/2020
Instalação: 04/03/2020
Fim da suspensão de prazo: 31/07/2020
Prazo final: 28/08/2020
Prazo final prorrogado: 12/10/2020

CÂMARA DOS DEPUTADOS

SENADO FEDERAL

PSD
Deputado Hugo Leal (PSD/RJ)

Bloco Parlamentar Unidos pelo Brasil
Senador Eduardo Braga (MDB/AM)

PODEMOS
Deputado Léo Moraes (PODEMOS/RO)

Bloco Parlamentar Senado Independente
Senador Veneziano Vital do Rêgo (PSB/PB)

PL
Deputado Wellington Roberto (PL/PB)

( 4)

Bloco Parlamentar PSDB/PSL
Senador José Serra (PSDB/SP)

PP
Deputado Aguinaldo Ribeiro (PP/PB)

PSD
Senador Omar Aziz (PSD/AM)

PT
Deputado Afonso Florence (PT/BA)

Bloco Parlamentar Vanguarda
Senador Marcos Rogério (DEM/RO)

PV
Deputado Enrico Misasi (PV/SP)

PODEMOS
Senador Reguffe (PODEMOS/DF)

DEM
Deputado Luis Miranda (DEM/DF)

Bloco Parlamentar da Resistência Democrática
Senador Rogério Carvalho (PT/SE)

MDB
Deputado Hildo Rocha (MDB/MA)

Bloco Parlamentar Unidos pelo Brasil
Senador Luiz do Carmo (MDB/GO)

PDT
Deputado Mauro Benevides Filho (PDT/CE)

Bloco Parlamentar Senado Independente
Senador Randolfe Rodrigues (REDE/AP)

PSB
Deputado Tadeu Alencar (PSB/PE)

Bloco Parlamentar PSDB/PSL
Senador Roberto Rocha (PSDB/MA)

PSC
Deputado Glaustin da Fokus (PSC/GO)

PSD
Senador Angelo Coronel (PSD/BA)
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SENADO FEDERAL

PSL
Deputado Delegado Marcelo Freitas (PSL/MG)

Bloco Parlamentar Vanguarda
Senador Chico Rodrigues (DEM/RR)

( 1,6)

PTB
Deputado Santini (PTB/RS)

PODEMOS
Senador Oriovisto Guimarães (PODEMOS/PR)

NOVO
Deputado Alexis Fonteyne (NOVO/SP)

Bloco Parlamentar da Resistência Democrática
Senador Jaques Wagner (PT/BA)

PROS
Deputada Clarissa Garotinho (PROS/RJ)

Bloco Parlamentar Unidos pelo Brasil
Senadora Simone Tebet (MDB/MS)

PSDB
Deputado Vitor Lippi (PSDB/SP)

Bloco Parlamentar Senado Independente
Senadora Kátia Abreu (PP/TO)

PSOL
Deputado Marcelo Freixo (PSOL/RJ)

( 3)

Bloco Parlamentar PSDB/PSL
Senador Tasso Jereissati (PSDB/CE)

REDE
Deputada Joenia Wapichana (REDE/RR)

PSD
Senador Vanderlan Cardoso (PSD/GO)

( 5)

PCdoB
Deputado Renildo Calheiros (PCdoB/PE)

Bloco Parlamentar Vanguarda
Senador Wellington Fagundes (PL/MT)

AVANTE
Deputado Luis Tibé (AVANTE/MG)

Bloco Parlamentar da Resistência Democrática
Senadora Zenaide Maia (PROS/RN)

PATRIOTA
Deputado Marreca Filho (PATRIOTA/MA)

Bloco Parlamentar Unidos pelo Brasil
Senador Fernando Bezerra Coelho (MDB/PE)

CIDADANIA
Deputada Paula Belmonte (CIDADANIA/DF)

Bloco Parlamentar Senado Independente
Senadora Eliziane Gama (CIDADANIA/MA)

REPUBLICANOS
Deputado João Roma (REPUBLICANOS/BA)

Bloco Parlamentar PSDB/PSL
Senador Major Olimpio (PSL/SP)

( 2)

SOLIDARIEDADE
Deputado Augusto Coutinho (SOLIDARIEDADE/PE)

Bloco Parlamentar Unidos pelo Brasil
Senador Ciro Nogueira (PP/PI)

PP
Deputado Neri Geller (PP/MT)

Bloco Parlamentar Unidos pelo Brasil
Senadora Daniella Ribeiro (PP/PB)

Notas:
1. 05/08/2020: Desligado o Deputado Luiz Philippe de Orleans e Bragança. (Of. 77/2020 da Liderança do PSL)
2. (05/02/2020): Deputado João Roma (Republicanos) é designado, em substituição ao Deputado Silvio Costa Filho (Republicanos), conforme Ofício nº
20/2020 da Liderança do Republicanos.
3. 04/03/2020: Designado como titular o Deputado Marcelo Freixo, em substituição à Deputada Fernanda Melchionna. (Of. 15/2020 da Liderança do
PSOL)
4. 28/07/2020: Designado o Deputado Wellington Roberto, em substituição ao Deputado Marcelo Ramos. (Of. 84/2020 da Liderança do Bloco PL, PP,
PSD, MDB, DEM, SOLIDARIEDADE, PTB, PROS, AVANTE).
5. 31/07/2020: Designado o Senador Vanderlan Cardoso, em substituição ao Senador Otto Alencar. (Of. 60/2020 da Liderança do PSD).
6. 19/08/2020: Designado o Deputado Marcelo Freitas. (Of. 81/2020 da Liderança do PSL)

Secretário: Reinilson Prado
Telefone(s): 3303-3492
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Comissão Mista destinada a acompanhar a situação fiscal e a execução
orçamentária e financeira das medidas relacionadas ao coronavírus (Covid-19)
Finalidade: Constituída pelo Decreto Legislativo nº 6, de 2020, destinada a acompanhar a situação fiscal
e a execução orçamentária e financeira das medidas relacionadas à emergência de saúde pública de
importância internacional relacionada ao coronavírus (Covid-19).
Número de membros: 6 Senadores e 6 Deputados
PRESIDENTE: Senador Confúcio Moura (MDB-RO)
VICE-PRESIDENTE: Senadora Eliziane Gama (CIDADANIA-MA)
RELATOR: Deputado Francisco Jr. (PSD-GO)
Designação: 31/03/2020
Instalação: 20/04/2020

Senado Federal
TITULARES

SUPLENTES

Bloco Parlamentar Unidos pelo Brasil
( MDB, REPUBLICANOS, PP )
Confúcio Moura - MDB/RO

(3,9)

1. Esperidião Amin - PP/SC

(10)

Bloco Parlamentar Senado Independente
( REDE, PDT, CIDADANIA, PSB )
Eliziane Gama - CIDADANIA/MA

(2)

1. Randolfe Rodrigues - REDE/AP

(2)

Bloco Parlamentar PSDB/PSL
( PSDB, PSL )
Izalci Lucas - PSDB/DF

(6)

1. Roberto Rocha - PSDB/MA

(6)

PSD
Vanderlan Cardoso - GO

(5)

1. Lucas Barreto - AP

(5,12)

Bloco Parlamentar da Resistência Democrática
( PT, PROS )
Rogério Carvalho - PT/SE

1. Zenaide Maia - PROS/RN

(3)

(11)

Bloco Parlamentar Vanguarda
( DEM, PL, PSC )
Wellington Fagundes - PL/MT

1. Chico Rodrigues - DEM/RR

(7)

(7,14)

Câmara dos Deputados
TITULARES

SUPLENTES

PT
Reginaldo Lopes - MG

(1)

1. Renildo Calheiros - PCdoB/PE

(1)

PSB
João H. Campos - PE

(13)

1. Mauro Benevides Filho - PDT/CE

(15)
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PSL
Felício Laterça - RJ

(8,16)

1. General Peternelli - SP

(8,16,17)

MDB, PP, PTB, AVANTE, DEM, PATRIOTA, PL, PROS, PSD, SOLIDARIEDADE
Cacá Leão - PP/BA (4)
Francisco Jr. - PSD/GO (4)
Luiz Carlos Motta - PL/SP
Notas:

1. Gustinho Ribeiro - SOLIDARIEDADE/SE
2. Paulo Azi - DEM/BA (4)
3. Hildo Rocha - MDB/MA (4)

(4)

(4)

1. Designado como titular o Deputado Reginaldo Lopes(PT/MG), designado como suplente o Deputado Renildo Calheiros (PC do B/PE). (Of. /2020 da
Liderança do PT)
2. Designado como titular a Senadora Eliziane Gama(CIDADANIA/MA), designado como suplente o Senador Randolfe Rodrigues(REDE/AP). (Of. 26/2020
da Liderança do Bloco Senado Independente)
3. Indicados oralmente na reunião de líderes de 25.03.2020
4. Designados como titulares os Deputados Cacá Leão (PP/BA), Francisco Jr. (PSD/GO) e Luiz Carlos Motta (PL/SP); designados como suplentes
os Deputados Gustinho Ribeiro (SD/SE), Paulo Azi (DEM/BA) e Hildo Rocha (MDB/MA). (Of. /2020 - Liderança do Bloco PL, PP, PSD, MDB, DEM,
SOLIDARIEDADE, PTB, PROS, AVANTE, PATRIOTA)
5. Designado como titular o Senador Vanderlan Cardoso (PSD/GO), designado como suplente o Senador Paulo Albuquerque (PSD/AP). (Of. 42/2020 da
Liderança do PSD)
6. Designado como titular o Senador Izalci Lucas, designado como suplente o Senador Roberto Rocha. (Of. 27/2020 da Liderança do PSDB)
7. Designado como titular o Senador Wellington Fagundes (PL/MT), designado como suplente o Senador Rodrigo Pacheco (DEM/MG). (Of. 5/2020 da
Liderança do Bloco Vanguarda)
8. Designada como titular a Deputada Joice Hasselmann; designado como suplente o Deputado Felício Laterça. (Ofício n° 65/2020 da Liderança do PSL)
9. Designado como titular o Senador Confúcio Moura (MDB/RO). (Of. 25/2020 da Liderança do MDB)
10. 02/04/2020: Designado como suplente o Senador Esperidião Amin, em substituição ao Senador Eduardo Gomes. (Of. 23/2020 da Liderança do PP)
11. 02/04/2020: Designada como suplente a Senadora Zenaide Maia. (Of. 15/2020 da Liderança do Bloco Parlamentar da Resistência Democrática)
12. 20/04/2020: Designado como suplente o Senador Lucas Barreto, em substituição ao Senador Paulo Albuquerque. (Of. 45/2020 da Liderança do PSD)
13. 22/04/2020: Designado como titular o Deputado João H. Campos. (Of. 35/2020 da Liderança do PSB)
14. 22/04/2020: Designado como suplente o Senador Chico Rodrigues, em substituição ao Senador Rodrigo Pacheco. (Of. 6/2020 da Liderança do Bloco
Vanguarda)
15. 23/04/2020: Designado como suplente o Deputado Mauro Benevides Filho. (Of. 36/2020 da Liderança do PSB)
16. 22/05/2020: Designado como titular o Deputado Felício Laterça, em substituição à Deputada Joice Hasselmann; designada como suplente a
Deputado Joice Hasselmann. (Of. 67/2020 da Liderança do PSL)
17. 10/07/2020: Designado como suplente o Deputado General Paternelli, em substituição à Deputada Joice Hasselmann. (OF. 73/2020 da Liderança do
PSL)

Secretário: Lenita Cunha
Telefone(s): 3303-3508
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COMISSÕES PARLAMENTARES MISTAS DE INQUÉRITO
Comissão Parlamentar Mista de Inquérito - Fake News
Finalidade: Investigar, no prazo de 180 dias, os ataques cibernéticos que atentam contra a democracia e
o debate público; a utilização de perfis falsos para influenciar os resultados das eleições 2018; a prática
de cyberbullying sobre os usuários mais vulneráveis da rede de computadores, bem como sobre agentes
públicos; e o aliciamento e orientação de crianças para o cometimento de crimes de ódio e suicídio.
Número de membros: 16 Senadores e 16 Deputados
PRESIDENTE: Senador Angelo Coronel (PSD-BA)
VICE-PRESIDENTE: Deputado Ricardo Barros (PP-PR)
RELATOR: Deputada Lídice da Mata (PSB-BA)
Designação: 21/08/2019
Início da suspensão de prazo: 20/03/2020
Instalação: 04/09/2019

Senado Federal
TITULARES

SUPLENTES

Bloco Parlamentar Unidos pelo Brasil
( MDB, REPUBLICANOS, PP )
Eduardo Braga - MDB/AM (2)
Eduardo Gomes - MDB/TO (2)
Marcio Bittar - MDB/AC (2)
Ciro Nogueira - PP/PI (31)

1.
2.
3.
4.

Renan Calheiros - MDB/AL (2)
Luiz do Carmo - MDB/GO (2)
Mecias de Jesus - REPUBLICANOS/RR
Esperidião Amin - PP/SC (32)

(2)

Bloco Parlamentar Senado Independente
( REDE, PDT, CIDADANIA, PSB )
Veneziano Vital do Rêgo - PSB/PB
Randolfe Rodrigues - REDE/AP (3)
Kátia Abreu - PP/TO (3,24,43)

(3)

1. Fabiano Contarato - REDE/ES (4)
2. Alessandro Vieira - CIDADANIA/SE (4)
3. Eliziane Gama - CIDADANIA/MA (4,24,34)

Bloco Parlamentar PSDB/PSL
( PSDB, PSL )
Roberto Rocha - PSDB/MA
Soraya Thronicke - PSL/MS

1. Flávio Bolsonaro - REPUBLICANOS/RJ
2. Major Olimpio - PSL/SP (26)

(21)
(26,44)

(33)

PSD
Angelo Coronel - BA
Nelsinho Trad - MS

1. Otto Alencar - BA
2. Irajá - TO (5)

(5)
(5)

(5)

Bloco Parlamentar da Resistência Democrática
( PT, PROS )
Humberto Costa - PT/PE
Jean Paul Prates - PT/RN

1. Rogério Carvalho - PT/SE
2. Telmário Mota - PROS/RR

(6)
(6,68)

(6,68)
(6,27)

Bloco Parlamentar Vanguarda
( DEM, PL, PSC )
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TITULARES
Chico Rodrigues - DEM/RR (7)
Wellington Fagundes - PL/MT

SUPLENTES
1. Jorginho Mello - PL/SC (8,35,48)
2. Zequinha Marinho - PSC/PA (48)

(48)

PODEMOS
Eduardo Girão - CE

1. Styvenson Valentim - RN

Câmara dos Deputados
TITULARES

SUPLENTES

PP, PTB, AVANTE, PL, PROS, PSD, SOLIDARIEDADE
Hiran Gonçalves - PP/RR (9)
Ricardo Barros - PP/PR (9)
Walter Alves - MDB/RN (37)

1. Márcio Jerry - PCdoB/MA (45,59)
2. David Miranda - PSOL/RJ (50)
3. Juarez Costa - MDB/MT (37)

PT
Luizianne Lins - CE
Rui Falcão - SP (10)

(10,25)

1. Natália Bonavides - RN (10)
2. Carlos Zarattini - SP (10,25)

PSL
(11,46,52,62,63,65,66,67,69)

Joice Hasselmann - SP
Nereu Crispim - RS (11,49,52,62,63,67)

1. Bozzella - SP (11,36,60,62,63,67,69)
2. Heitor Freire - CE (11,51,52,58,62,63,67)

PSD
Delegado Éder Mauro - PA

(12)

1. Márcio Labre - PSL/RJ

(38,56)

PL
(41)

Marcelo Ramos - AM

1. Wellington Roberto - PB

(13,41)

PSB
Lídice da Mata - BA

(14,28)

1. Alessandro Molon - RJ

(14,23,28)

REPUBLICANOS
Celso Russomanno - SP

(15)

1. Silvio Costa Filho - PE

(30)

PSDB
Alexandre Frota - SP

1. Shéridan - RR

(16,42,57)

(54,57)

DEM
Arthur Oliveira Maia - BA

1. Elmar Nascimento - BA

(17,29)

(17,53,61)

PDT
Túlio Gadêlha - PE

1. Paulo Ramos - RJ

(19)

(22,55)

PODEMOS
José Nelto - GO

1. José Medeiros - MT

(20,47,64)

SOLIDARIEDADE
Dr. Leonardo - MT
Notas:

(18)

(39,47)

(1)

1. Aureo Ribeiro - RJ

(18,40)

1. Rodízio, nos termos do art. 10-A do Regimento Comum do Congresso Nacional (Solidariedade-CD).
2. Designados, como titulares, os Senadores Eduardo Braga (MDB), Eduardo Gomes (MDB) e Márcio Bitar (MDB); e, como suplentes, os Senadores Renan
Calheiros (MDB), Luiz do Carmo (MDB) e Mecias de Jesus (Republicanos), em 21.8.2019, conforme Ofício nº 195/2019 da Liderança do MDB.
3. Designados, como titulares, os Senadores Veneziano Vital do Rêgo (PSB), Randolfe Rodrigues (Rede) e Marcos do Val (Podemos), em 21.8.2019,
conforme Ofício nº 102/2019 da Liderança do Bloco Parlamentar Senado Independente. Obs.: No período de indicações das lideranças, o Senador
Marcos do Val estava filiado ao Cidadania.
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4. Designados, como suplentes, os Senadores Fabiano Contarato (Rede), Alessandro Vieira (Cidadania) e Weverton (PDT), em 21.8.2019, conforme Ofício
nº 103/2019 da Liderança do Bloco Parlamentar Senado Independente.
5. Designados, como titulares, os Senadores Angelo Coronel (PSD) e Nelsinho Trad (PSD); e, como suplentes, Otto Alencar (PSD) e Irajá (PSD), em
21.8.2019, conforme Ofício nº 119/2019 da Liderança do PSD.
6. Designados, como titulares, os Senadores Humberto Costa (PT) e Rogério Carvalho (PT); e, como suplentes, os Senadores Jean Paul Prates (PT) e
Zenaide Maia (PROS), em 21.8.2019, conforme Ofício nº 65/2019 da Liderança do Bloco Parlamentar da Resistência Democrática.
7. Designado, como membro titular, o Senador Chico Rodrigues (DEM), em 21.8.2019, conforme Ofício nº 51/2019 da Liderança do Bloco Parlamentar
Vanguarda.
8. Designado, como membro suplente, o Senador Zequinha Marinho (PSC), em 21.8.2019, conforme Ofício nº 50/2019 da Liderança do Bloco
Parlamentar Vanguarda.
9. Designados, como membros titulares, os Deputados Hiran Gonçalves (PP) e Ricardo Barros (PP), em 21.8.2019, conforme Ofício nº 142/2019 da
Liderança do Bloco PP MDB PTB.
10. Designados, como membros titulares, os Deputados Carlos Zarattini (PT) e Rui Falcão (PT); e, como suplentes, os Deputados Nathália Bonavides (PT)
e Luizianne Lins (PT), em 21.8.2019, conforme Ofício nº 421/2019 da Liderança do PT.
11. Designados, como membros titulares, os Deputados Filipe Barros (PSL) e Caroline de Toni (PSL); e, como suplentes, os Deputados Coronel Tadeu (PSL)
e Carla Zambelli (PSL), em 21.8.2019, conforme Ofício nº 271/2019 da Liderança do PSL.
12. Designado, como membro titular, o Deputado Delegado Eder Mauro (PSD), em 21.8.2019, conforme Ofício 318/2019 da Liderança do PSD.
13. Designado, como membro suplente, o Deputado Capitão Augusto (PL), em 21.8.2019, conforme Ofício nº 271/2019 da Liderança do PL.
14. Designados, como membro titular, o Deputado Alessandro Molon (PSB); e, como suplente, a Deputada Rosana Valle (PSB), em 21.8.2019, conforme
Ofício nº 194/2019 da Liderança do PSB.
15. Designado, como membro titular, o Deputado Celso Russomanno (Republicanos), em 21.8.2019, conforme Ofício nº 157/2019 da Liderança do
Republicanos.
16. Designada, como membro titular, a Deputada Bruna Furlan (PSDB), em 21.8.2019, conforme Ofício nº 363/2019 da Liderança do PSDB.
17. Designado, como membro titular, o Deputado Alexandre Leite (DEM); e, como suplente, o Deputado Elmar Nascimento (DEM), em 21.8.2019,
conforme Ofício nº 601/2019 da Liderança do Democratas.
18. Designado, como membro titular, o Deputado Dr. Leonardo (Solidariedade); e, como suplente, o Deputado Zé Silva (Solidariedade), em 21.8.2019,
conforme Ofício nº 165/2019 da Liderança do Solidariedade.
19. Designado, como membro titular, o Deputado Túlio Gadelha (PDT), em 27.8.2019, conforme Ofício nº 310/2019 da Liderança do PDT. (DCN de
29/08/2019, p. 323)
20. Designado, como membro titular, o Deputado Bacelar (PODE), em vaga existente, em 29.8.2019, conforme Ofício nº 196/2019 da Liderança do
Podemos. (DCN de 05/09/2019, p. 106)
21. Designado, como membro titular, o Senador Roberto Rocha (PSDB), em vaga existente, em 29.8.2019, conforme Ofício nº 100/2019 da Liderança do
PSDB. (DCN de 05/09/2019, p. 104)
22. Designado, como membro suplente, o Deputado Afonso Motta (PDT), em vaga existente, em 29.8.2019, conforme Ofício nº 311/2019 da Liderança
do PDT. (DCN de 05/09/2019, p. 108)
23. Designada, como membro suplente, a Deputada Lídice da Mata(PSB/BA), em substituição à Deputada Rosana Valle (PSB/SP), em 29/08/2019,
conforme Ofício n°230/2019 da Liderança do PSB. (DCN de 05/09/2019, p. 107)
24. Designado, como membro titular, o Senador Weverton (PDT), em substituição ao Senador Marcos do Val (PODE), em 3.9.2019, conforme
Memorando nº 119/2019 do Bloco Parlamentar Senado Independente. (DCN de 05/09/2019, p. 105)
25. Designada, como membro titular, a Deputada Luizianne Lins (PT), em substituição ao Deputado Carlos Zaratiini (PT), que passa à condição de
suplente, em 3.9.2019, conforme Ofício nº 503/2019 da Liderança do PT. (DCN de 05/09/2019, p. 109)
26. Designada, como membro titular, a Senadora Juíza Selma (PSL); e, como suplente, é designado o Senador Major Olímpio(PSL), em vagas existentes,
em 4.9.2019, conforme Ofício nº 78/2019 da Liderança do PSL. (DCN de 05/09/2019, p. 100)
27. Designado, como membro suplente, o Senador Telmário Mota (PROS), em substituição à Senadora Zenaide Maia (PROS), em 4.9.2019, conforme
Ofício nº 86/2019 da Liderança do Bloco Parlamentar da Resistência Democrática. (DCN de 05/09/2019, p. 101)
28. Designada, como membro titular, a Deputada Lídice da Mata (PSB), em substituição ao Deputado Alessandro Molon (PSB), que passa à condição de
suplente, em 4.9.2019, conforme Ofício nº 235/2019 da Liderança do PSB. (DCN de 05/09/2019, p. 102)
29. Designado, como membro titular, o Deputado Arthur Oliveira Maia (DEM), em substituição ao Deputado Alexandre Leite (DEM), em 4.9.2019,
conforme Ofício nº 765 da Liderança do DEM. (DCN de 05/09/2019, p. 130)
30. Designado, como membro suplente, o Deputado Silvio Costa Filho (Republicanos), em vaga existente, em 5.9.2019, conforme Ofício nº 172/2019 da
Liderança do Republicanos. (DCN de 12/09/2019, p. 223)
31. Designado, como membro titular, o Senador Ciro Nogueira (PP), em vaga existente, em 10.9.2019, conforme Ofício nº 65/2019 da Liderança do PP.
(DCN de 12/09/2019, p. 221)
32. Designado, como membro suplente, o Senador Esperidião Amin (PP), em vaga existente, em 10.9.2019, conforme Ofício nº 64/2019 da Liderança do
PP. (DCN de 12/09/2019, p. 220)
33. Designado, como membro suplente, o Senador Flávio Bolsonaro (PSL), em vaga cedida pelo PSDB, em 10.9.2019, conforme Ofício nº 104/2019 da
Liderança do PSDB. (DCN de 12/09/2019, p. 222)
34. Designada, como membro suplente, a Senadora Eliziane Gama (Cidadania), em vaga existente, em 10.9.2019, conforme Memorando nº 123/2019 da
Liderança do Bloco Parlamentar Senado Independente. (DCN de 12/09/2019, p. 219)
35. Senador Zequinha Marinho (PSC) deixa de compor a Comissão, em 11.9.2019, conforme Ofício nº 64/2019 da Liderança do Bloco Parlamentar
Vanguarda.
36. Designado, como membro suplente, o Deputado Eduardo Bolsonaro (PSL), em substituição ao Deputado Coronel Tadeu (PSL), em 12.9.2019,
conforme Ofício nº 310/2019 da Liderança do PSL. (DCN de 19/09/2019, p. 26)
37. Designado, como membro titular, o Deputado Walter Alves (MDB); e, como suplente, o Deputado Juarez Costa (MDB), em 12.9.2019, conforme
Ofício nº 317/2019 da Liderança do Bloco MDB PP PTB. (DCN de 19/09/2019, p. 27)
38. Designado, como membro suplente, o Deputado Coronel Tadeu (PSL), em vaga cedida pelo PSD, em 12.9.2019, conforme Ofício nº 406/2019 da
Liderança do PSD. (DCN de 19/09/2019, p. 29)
39. Designado, como membro suplente, o Deputado Pr. Marco Feliciano (PODE), em 12.9.2019, conforme Ofício nº 207/2019 da Liderança do Podemos.
(DCN de 19/09/2019, p. 25)
40. Designado, como membro suplente, o Deputado Aureo Ribeiro (SD), em substituição ao Deputado Zé Silva (SD), em 16.9.2019, conforme Ofício nº
193/2019 do Solidariedade. (DCN de 19/09/2019, p. 24)
41. Designado, como membro titular, o Deputado Marcelo Ramos (PL/AM); e, como suplente, o Deputado Wellington Roberto(PL/PB), em substituição
ao Deputado Capitão Augusto (PL/SP), em 18.9.2019, conforme Ofício nº 336/2019 da Liderança do Partido Liberal. (DCN de 19/09/2019, p. 28)
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42. 19/09/2019: Designada como titular a Deputada Shéridan(PSDB/RR), em substituição à Deputada Bruna Furlan(PSDB/SP),(Of. 513/2019 - Liderança
do PSDB) (DCN de 26/09/2019, p. 393)
43. Designada, como membro titular, a Senadora Kátia Abreu (PDT), em substituição ao Senador Weverton (PDT), em 25.9.2019, conforme Memorando
nº 126/2019 da Liderança do Bloco Parlamentar Senado Independente. (DCN de 26/09/2019, p. 391)
44. Designada, como membro titular, a Senadora Soraya Thronicke (PSL), em substituição à Senadora Juíza Selma (PODE), em 01.10.2019, conforme
Ofício nº 92/2019 da Liderança do PSL. (DCN de 03/10/2019, p. 231)
45. Designada, como membro suplente, a Deputada Jandira Feghali (PCdoB), em vaga cedida pelo Bloco MDB PP PTB (PP), em 02.10.2019, conforme
Ofício nº 180/2019 da Liderança do Bloco MDB PP PTB. (DCN de 03/10/2019, p. 230)
46. 10/10/2019: Designado como titular o Deputado Julian Lemos (PSL/PB), em substituição ao Deputado Filipe Barros (PSL/PR). (Of.395/2019 Liderança do PSL) (DCN de 17/10/2019, p. 12)
47. 10/10/2019: Designado como titular o Deputado Pr. Marco Feliciano (PODEMOS/SP), em substituição ao Deputado Bacelar (PODEMOS/BA);
designado como suplente o Deputado José Medeiros (PODEMOS/MT), em substituição ao Deputado Pr. Marco Feliciano (PODEMOS/SP). (Of. 244/2019 Liderança do PODEMOS) (DCN de 17/11/2019, p. 11)
48. 15/10/2019: Designados os Senadores Wellington Fagundes, Jorginho Mello e Zequinha Marinho como titular, 1º suplente e 2º suplente
respectivamente. (OF.071/2019, Liderança Bloco Vanguarda. (DCN de 17/10/2019, p. 10)
49. Designado, como membro titular, o Deputado Nereu Crispim (PSL), em substituição à Deputada Caroline de Toni (PSL), em 16.10.2019, conforme
Ofício nº 417/2019 da Liderança do PSL.
50. Designado, como membro suplente, o Deputado David Miranda (PSOL), em vaga cedida pelo Bloco MDB PP PTB, em 17.10.2019, conforme Ofício nº
181/2019 da Liderança do Bloco. (DCN de 24/10/2019, p. 194)
51. Solicitado o desligamento da Deputada Carla Zambelli (PSL), em 18.10.2019, conforme Ofício nº 426/2019 da Liderança do PSL. (DCN de 24/10/2019, p.
192)
52. Designados, como membros titulares, os Deputados Filipe Barros (PSL) e Caroline de Toni (PSL), em substituição aos Deputados Julian Lemos (PSL) e
Nereu Crispim (PSL); e, como suplente, a Deputada Carla Zambelli (PSL), em vaga existente, em 22.10.2019, conforme Ofício nº 429/2019 da Liderança
do PSL. (DCN de 24/10/2019, p. 193)
53. Designado, como membro suplente, o Deputado Pedro Lupion (DEM), em substituição ao Deputado Elmar Nascimento (DEM), em 24.10.2019,
conforme Ofício nº 810/2019 da Liderança do Democratas. (DCN de 24/10/2019, p. 191)
54. Designado, como membro suplente, o Deputado Alexandre Frota (PSDB), em substituição ao Deputado Luiz Carlos (PSDB), em 30/10/2019, conforme
Ofício nº 591/2019 da Liderança do PSDB. (DCN de 31/10/2019, p. 215)
55. Designado, como membro suplente, o Deputado Paulo Ramos (PDT), em substituição ao Deputado Afonso Motta (PDT), em 30/10/2019, conforme
Ofício nº 358/2019 da Liderança do PDT. (DCN de 31/10/2019, p. 214)
56. Designado, como membro suplente, o Deputado Márcio Labre (PSL), em substituição ao Deputado Coronel Tadeu (PSL), em vaga cedida, em
06.11.2019, conforme Ofício nº 483/2019 da Liderança do PSD (com anuência da Liderança do PSL). (DCN de 07/11/2019, p. 69)
57. Designado, como membro titular, o Deputado Alexandre Frota (PSDB), em substituição à Deputada Sheridan (PSDB), que passa à condição de
suplente, em 06.11.2019, conforme Ofícios nºs 593 e 594/2019 da Liderança do PSDB. (DCN de 07/11/2019, p. 71; DCN de 07/11/2019, p. 70)
58. Designado, como membro suplente, o Deputado Carlos Jordy (PSL), em substituição à Deputada Carla Zambelli (PSL), em 06.11.2019, conforme
Ofício nº 468/2019 da Liderança do PSL. (DCN de 07/11/2019, p. 68)
59. Designado, como membro suplente, o Deputado Márcio Jerry (PCdoB), em 28.11.2019, conforme Ofício nº 225/2019 da Liderança do Bloco PP/MDB/
PTB. (DCN de 05/12/2019, p. 157)
60. Designada, como membro suplente, a Deputada Carla Zambelli (PSL), em substituição ao Deputado Eduardo Bolsonaro (PSL), em 4.12.2019,
conforme Ofício nº 497/2019 da Liderança do PSL. (DCN de 05/12/2019, p. 156)
61. Designado, como membro suplente, o Deputado Elmar Nascimento (DEM), em substituição ao Deputado Pedro Lupion (DEM), em 10.12.2019,
conforme Ofício nº 866/2019 da Liderança do Democratas. (DCN de 12/12/2019, p. 565)
62. Designados, como membros titulares, os Deputados Delegado Waldir (PSL) e Nereu Crispim (PSL), em substituição aos Deputados Filipe Barros
(PSL) e Caroline de Toni (PSL); e, como suplentes, são designados a Deputada Professora Dayane Pimentel (PSL) e o Deputado Julian Lemos (PSL), em
substituição à Deputada Carla Zambelli (PSL) e ao Deputado Carlos Jordy (PSL), em 11.12.2019, conforme Ofício nº 510/2019 da Liderança do PSL. (DCN
de 12/12/2019, p. 564)
63. Designados, como membros titulares, os Deputados Filipe Barros (PSL) e Caroline de Toni (PSL), em substituição aos Deputados Delegado Waldir
(PSL) e Nereu Crispim (PSL); e, como suplente, são designados a Deputada Carla Zambelli (PSL) e o Deputado Carlos Jordy (PSL), em 17.12.2019,
conforme Ofício nº 528/2019 da Liderança do PSL.
64. Designado, como membro titular, o Deputado José Nelto (Podemos), em substituição ao Deputado Pr Marco Feliciano (Podemos), em 5.2.2020,
conforme Ofício nº 15/2020 da Liderança do Podemos. (DCN de 06/02/2020, p. 37)
65. 19/02/2020: Designado como titular o Deputado Otoni de Paula, em substituição ao Deputado Filipe Barros.(Of. 31/2020 da Liderança do PSL). (DCN
de 20/02/2020, p. 30)
66. 03/03/2020: Designado como titular o Deputado Filipe Barros, em substituição ao Deputado Otoni de Paula. (Of. 39/2020 da Liderança do PSL)
67. 10/03/2020: Designados como titulares os Deputados Júnior Bozzella e Nereu Crispim, em substituição aos Deputados Filipe Barros e Caroline de
Toni. Designados como suplentes os Deputados Delegado Waldir e Heitor Freire, em substituição aos Deputados Carla Zambelli e Carlos Jordy. (Of.
47/2020 da Liderança do PSL)
68. Designado, como membro titular, o Senador Jean Paul Prates (PT), em substituição ao Senador Rogério Carvalho (PT), que passa a compor a
Comissão como suplente, em 22.4.2020, conforme Ofício nº 16/2020 da Liderança do Bloco da Resistência Dmocrática.
69. Designada, como membro titular, a Deputada Joice Hasselmann (PSL), em substituição ao Deputado Júnior Bozzella (PSL), que passa à condição de
suplente, em substituição ao Deputado Delegado Waldir (PSL), em 04.06.2020, conforme Ofício nº 68/2020 da Liderança do PSL.

Secretário: Marcelo Assaife \ Lenita Cunha
Telefone(s): 3303-3514
E-mail: coceti@senado.leg.br
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CONSELHOS E ÓRGÃOS
Conselho do Diploma do Mérito Educativo Darcy Ribeiro
Resolução do Senado Federal nº 2, de 1999-CN, regulamentada pelo Ato Conjunto
dos Presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados nº 2, de 2001
COMPOSIÇÃO
Número de membros: titulares

CÂMARA DOS DEPUTADOS

SENADO FEDERAL

MDB
VAGO

MDB
VAGO

PSDB
VAGO

PDT
VAGO

PT
VAGO

PTB
VAGO
Presidente do Congresso Nacional
VAGO
Atualização: 31/01/2015

Notas:
*. Vago (Art. 3º da Res. 02/1999-CN).

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento
Telefone(s): 3303-5255
Fax: 3303-5260
scop@senado.leg.br
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Conselho da Ordem do Congresso Nacional
Decreto Legislativo nº 70, de 1972, regulamentado pelo Ato nº 1, de 1973-CN
COMPOSIÇÃO
Grão-Mestre: Presidente do Senado Federal
Chanceler: Presidente da Câmara dos Deputados
MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

MESA DO SENADO FEDERAL

Presidente
Deputado Rodrigo Maia (DEM/RJ)

Presidente
Senador Davi Alcolumbre (DEM/AP)

1º Vice-Presidente
Deputado Marcos Pereira (REPUBLICANOS/SP)

1º Vice-Presidente
Senador Antonio Anastasia (PSD/MG)

2º Vice-Presidente
Deputado Luciano Bivar (PSL/PE)

2º Vice-Presidente
Senador Lasier Martins (PODEMOS/RS)

1ª Secretária
Deputada Soraya Santos (PL/RJ)

1º Secretário
Senador Sérgio Petecão (PSD/AC)

2º Secretário
Deputado Mário Heringer (PDT/MG)

2º Secretário
Senador Eduardo Gomes (MDB/TO)

3º Secretário
Deputado Fábio Faria

3º Secretário
Senador Flávio Bolsonaro (REPUBLICANOS/RJ)

4º Secretário
Deputado André Fufuca (PP/MA)

4º Secretário
Senador Luis Carlos Heinze (PP/RS)

Líder da Maioria
Deputado Aguinaldo Ribeiro (PP/PB)

Líder da Maioria
Senador Eduardo Braga (MDB/AM)

Líder da Minoria
Deputado José Guimarães (PT/CE)

Líder da Minoria
Senador Randolfe Rodrigues (REDE/AP)

Presidente da Comissão de
Constituição e Justiça e de Cidadania
Deputado Felipe Francischini (PSL/PR)

Presidente da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania
Senadora Simone Tebet (MDB/MS)

Presidente da Comissão de Relações
Exteriores e de Defesa Nacional
Deputado Eduardo Bolsonaro (PSL/SP)

Presidente da Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional
Senador Nelsinho Trad (PSD/MS)
Atualização: 19/02/2019

Notas:
*. A composição da Conselho com Eleição Geral em 7/2/2017 foi encerrada em virtude do final da legislatura.

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Órgãos do Parlamento (SAOP)
Telefone(s): 3303-5255/ 3303-5256
Fax: 3303-5260
saop@senado.leg.br
Secretaria Legislativa do Congresso Nacional (55 61 3303-4050)
http://www.senado.leg.br/ordiacn

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 03EE4C8300388023.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.089483/2020-15-1 (ANEXO: 001)

10 Setembro 2020

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

Quinta-feira

1203

Conselho de Comunicação Social
Lei nº 8.389, de 1991,
Regimento Interno aprovado nos termos do Ato da Mesa nº 1, de 2013
COMPOSIÇÃO
Número de membros: 13 titulares e 13 suplentes.
Eleição Geral: 05/06/2002
Eleição Geral: 22/12/2004
Eleição Geral: 17/07/2012
Eleição Geral: 08/07/2015
Eleição Geral: 03/03/2020

LEI Nº 8.389/91, ART. 4º

TITULARES

SUPLENTES

Representante das empresas de
rádio (inciso I)

VAGO

VAGO

Representante das empresas de
televisão (inciso II)

VAGO

VAGO

Representante das empresas de
imprensa escrita (inciso III)

VAGO

VAGO

Engenheiro com notórios
conhecimentos na área de
comunicação social (inciso IV)

VAGO

VAGO

Representante da categoria
VAGO
profissional dos jornalistas (inciso V)

VAGO

Representante da categoria
VAGO
profissional dos radialistas (inciso VI)

VAGO

Representante da categoria
profissional dos artistas (inciso VII)

VAGO

VAGO

Representante das categorias
profissionais de cinema e vídeo
(inciso VIII)

VAGO

VAGO

Representante da sociedade civil
(inciso IX)

VAGO

VAGO

Representante da sociedade civil
(inciso IX)

VAGO

VAGO

Representante da sociedade civil
(inciso IX)

VAGO

VAGO

Representante da sociedade civil
(inciso IX)

VAGO

VAGO

Representante da sociedade civil
(inciso IX)

VAGO

VAGO
Atualização: 09/03/2020
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SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Órgãos do Parlamento (SAOP)
Telefone(s): 3303-5258
Fax: 3303-5260
CCSCN@senado.leg.br
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COMPOSIÇÃO DA MESA DO CONGRESSO NACIONAL
Senador Davi Alcolumbre (DEM-AP)
PRESIDENTE
Deputado Marcos Pereira (REPUBLICANOS-SP)
1º VICE-PRESIDENTE
Senador Lasier Martins (PODEMOS-RS)
2º VICE-PRESIDENTE
Deputada Soraya Santos (PL-RJ)
1ª SECRETÁRIA
Senador Eduardo Gomes (MDB-TO)
2º SECRETÁRIO
Deputado Expedito Netto (PSD-RO)
3º SECRETÁRIO
Senador Luis Carlos Heinze (PP-RS)
4º SECRETÁRIO

COMPOSIÇÃO DA MESA DO SENADO FEDERAL

COMPOSIÇÃO DA MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Senador Davi Alcolumbre (DEM-AP)
PRESIDENTE

Deputado(a) Rodrigo Maia (DEM -RJ)
PRESIDENTE

Senador Antonio Anastasia (PSD-MG)
1º VICE-PRESIDENTE

Deputado(a) Marcos Pereira (REPUBLIC -SP)
1º VICE-PRESIDENTE

Senador Lasier Martins (PODEMOS-RS)
2º VICE-PRESIDENTE

Deputado(a) Luciano Bivar (PSL -PE)
2º VICE-PRESIDENTE

Senador Sérgio Petecão (PSD-AC)
1º SECRETÁRIO

Deputado(a) Soraya Santos (PL -RJ)
1º SECRETÁRIO

Senador Eduardo Gomes (MDB-TO)
2º SECRETÁRIO

Deputado(a) Mário Heringer (PDT -MG)
2º SECRETÁRIO

Senador Flávio Bolsonaro (REPUBLICANOS-RJ)
3º SECRETÁRIO

Deputado(a) Expedito Netto (PSD -RO)
3º SECRETÁRIO

Senador Luis Carlos Heinze (PP-RS)
4º SECRETÁRIO

Deputado(a) André Fufuca (PP -MA)
4º SECRETÁRIO

SUPLENTES DE SECRETÁRIO

SUPLENTES DE SECRETÁRIO

1º - Senador Marcos do Val (PODEMOS-ES)

1º - Deputado(a) Rafael Motta (PSB -RN)

2º - Senador Weverton (PDT-MA)

2º - Deputado(a) Geovania de Sá (PSDB -SC)

3º - Senador Jaques Wagner (PT-BA)

3º - Deputado(a) Isnaldo Bulhões Jr. (MDB -AL)

4º - Senadora Leila Barros (PSB-DF)

4º - Deputado(a) Paulão (PT -AL)
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LIDERANÇAS E VICE-LIDERANÇAS NO CONGRESSO NACIONAL
Líder do Governo

Líder da Maioria

Líder da Minoria

Senador Eduardo Gomes - MDB / TO

Senador Roberto Rocha - PSDB / MA

Deputado Carlos Zarattini - PT / SP

Vice-Líderes

Vice-Líderes

Vice-Líderes

Senador Flávio Bolsonaro
- REPUBLICANOS / RJ

Deputado Carlos Henrique Gaguim - DEM / TO

Senador Jean Paul Prates - PT / RN
Deputado Afonso Florence - PT / BA

Senador Marcio Bittar - MDB / AC
Senador Sérgio Petecão - PSD / AC
Deputado Celso Russomanno
- REPUBLICANOS / SP
Deputado Claudio Cajado - PP / BA
Deputado Pedro Lupion - DEM / PR
Deputado Pr. Marco Feliciano
- REPUBLICANOS / SP
Deputado Ricardo Barros - PP / PR
Deputado Rogério Peninha
Mendonça - MDB / SC
Senador Marcos Rogério - DEM / RO
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