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Nº 974/2014, de autoria da Senadora Vanessa Grazziotin, solicitando voto de aplauso e congratulações ao
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Nº 975/2014, de autoria do Senador Roberto Requião, solicitando autorização para desempenho de missão
parlamentar em 15 e 16 do corrente......................................................................................................................................................
Nº 976/2014, de autoria do Senador Mozarildo Cavalcanti, solicitando informações ao Ministro de Estado
da Justiça...........................................................................................................................................................................................................
Nº 977/2014, de autoria do Senador Alvaro Dias, solicitando homenagem de pesar pelo falecimento do Sr.
Carlos Osvaldo Pinto.....................................................................................................................................................................................
Nº 978/2014, de autoria da Senadora Vanessa Grazziotin, solicitando voto de aplauso e congratulações ao
Sr. Sérgio Frota.................................................................................................................................................................................................
Nº 980/2014, de autoria da Senadora Lídice da Mata, solicitando a retirada , em caráter definitivo, do Projeto
de Lei do Senado nº 495/2013. Deferido..............................................................................................................................................
Nº 981/2014, de autoria do Senador José Agripino, solicitando tramitação conjunta do Projeto de Lei do
Senado nº 288/2012 com os Projetos de Lei do Senado nºs 455, 456 e 470/2012.................................................................
2.2.1.4 – Projetos de Lei do Senado
Nº 370/2014, de autoria do Senador Benedito de Lira, que altera a Lei nº 6.088, de 16 de julho de 1974, para
incluir o vale dos rios Paraíba, Mundaú e Jequiá na área de atuação da Companhia de Desenvolvimento do Vale do
São Francisco (Codevasf)...........................................................................................................................................................................
Nº 371/2014, de autoria do Senador Lobão Filho, que altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que
institui o Código de Trânsito Brasileiro, para limitar a fiscalização eletrônica a velocidades superiores a 80 km/h...........
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Nº 372/2014, de autoria do Senador Lobão Filho, que altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que
institui o Código de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre a obrigatoriedade da realização de estudo técnico que comprove a necessidade de instalação de dispositivos eletrônicos de controle de velocidade.........................................................
Nº 373/2014, de autoria do Senador Lobão Filho, que altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que
institui o Código de Trânsito Brasileiro, para instituir vedação ao estabelecimento de critério de remuneração baseado
na quantidade de multas de trânsito aplicadas ou na receita arrecadada com as referidas multas......................................
Nº 374/2014, de autoria da Senadora Vanessa Grazziotin, que altera a Lei nº 11.664, de 29 de abril de 2008,
para dispor sobre a realização de mamografia no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).................................................
Nº 375/2014, de autoria da Senadora Angela Portela, que dispõe sobre a anistia de agricultores de baixa renda
que, para garantir sua segurança alimentar e nutricional, tenham cometido infrações administrativas e penais de menor potencial ofensivo previstas na Lei n° 9.605, de 1998, no período que especifica, e dá outras providências.................
Nº 376/2014, de autoria dos Senadores Inácio Arruda e Vanessa Grazziotin, que altera a Lei nº 8.069, de 13
de julho de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente – para aumentar a pena do crime de corrupção de menores..
Nº 377/2014, de autoria da Senadora Vanessa Grazziotin, que altera a Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011, que
Institui o Regime Diferenciado de Contratações Públicas – RDC, entre outras providências, para exigir, na contratação
integrada de obras e serviços de engenharia, a explicitação de uma "matriz de riscos" no instrumento convocatório e
na minuta contratual..................................................................................................................................................................................
Nº 378/2014, de autoria da Senadora Ana Amélia, que altera a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 (Lei
Orgânica da Saúde), para dispor acerca da humanização das relações e dos processos de atenção e gestão em saúde,
e estabelece o direito do usuário a acompanhante na assistência à saúde, hospitalar e ambulatorial, e a visita aberta
na internação................................................................................................................................................................................................
Nº 379/2014-Complementar, de autoria da Senadora Ana Amélia, que altera a Lei Complementar nº 108, de
29 de maio de 2001, que dispõe sobre a relação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e outras entidades públicas e suas respectivas entidades fechadas
de previdência complementar, e dá outras providências....................................................................................................................
Nº 380/2014-Complementar, de autoria da Senadora Ana Amélia, que altera a Lei Complementar nº 109, de
29 de maio de 2001, que dispõe sobre o Regime de Previdência Complementar e dá outras providências..........................
Nº 381/2014, de autoria do Senado Wilder Morais, que altera a Lei nº 13.018, de 22 de julho de 2014, que institui a Política Nacional de Cultura Viva, para incluir a previsão de apresentação mensal de ações culturais dos pontos
e pontões de cultura nas escolas da rede pública................................................................................................................................
Nº 382/2014, de autoria do Senado Wilder Morais, que altera as Leis n°s 8.171, de 17 de janeiro de 1991, e 12.787,
de 11 de janeiro de 2013, para promover o uso sustentável dos equipamentos de irrigação na agricultura brasileira....
Nº 383/2014, de autoria do Senado Wilder Morais, que autoriza o Poder Executivo a conceder empréstimos
subsidiados a empresas ou pessoas jurídicas que desejem adquirir bicicletas ou construir bicicletários para o uso dos
funcionários, entre outras coisas..............................................................................................................................................................
Nº 384/2014, de autoria do Senador Magno Malta, que altera a Lei nº. 9.427, de 26 de dezembro de 1996, para
determinar às concessionárias e permissionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica o uso de isolamento de cabos de fase nas redes aéreas de distribuição de energia convencionais.................................................................
Nº 385/2014, de autoria do Senador Ivo Cassol, que acresce o §5º ao art. 22 da Lei n° 11.340, de 7 de agosto
de 2006, para dispor que o descumprimento de medida protetiva configura crime de desobediência a decisão judicial,
além sujeitar o agressor à multa mínima de 10 (dez) salários mínimos........................................................................................
Nº 386/2014-Complementar, de autoria da Senadora Vanessa Grazziotin, que altera a Lei Complementar nº
101, de 4 de maio de 2000, e a Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, para facilitar a celebração de convênios, acordos,
ajustes ou contratos voltados para a disposição final ambientalmente adequada de rejeitos...............................................
Nº 387/2014, de autoria do Senador Acir Gurgacz, que altera a Lei nº 11.889, de 24 de dezembro de 2008, para
estabelecer o piso salarial dos Técnicos em Saúde Bucal – TSB e Auxiliares em Saúde Bucal – ASB, e modifica a competência dos TSB...............................................................................................................................................................................................
Nº 388/2014, de autoria do Senador Acir Gurgacz, que altera as Leis nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, (Estatuto da Terra) e nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano e dá outras
providências, para suprimir a participação do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) no parcelamento do solo urbano.............................................................................................................................................................................
2.2.1.5 – Comunicações
Da Liderança do PSDB no Senado Federal, de substituição de membros na Comissão Mista destinada a proferir parecer sobre a Medida Provisória nº 656/2014 (Ofício nº 69/2014). Serão feitas as substituições solicitadas...
Da Liderança do PSDB no Senado Federal, de substituição de membros na Comissão Mista destinada a proferir parecer sobre a Medida Provisória nº 658/2014 (Ofício nº 70/2014). Serão feitas as substituições solicitadas..
Da Liderança do PSDB no Senado Federal, de substituição de membros na Comissão Mista destinada a proferir parecer sobre a Medida Provisória nº 660/2014 (Ofício nº 71/2014). Serão feitas as substituições solicitadas..
Da Liderança do PSDB no Senado Federal, de substituição de membros na Comissão Mista destinada a proferir parecer sobre a Medida Provisória nº 661/2014 (Ofício nº 73/2014). Serão feitas as substituições solicitadas..
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Da Liderança do PSDB no Senado Federal, de indicação de membro para integrar a Comissão de Educação,
Cultura e Esporte (Ofício Nº 74/2014)..................................................................................................................................................
Da Liderança do PMDB e do Bloco Parlamentar da Maioria no Senado Federal, de substituição de membros
na Comissão Mista destinada a proferir parecer sobre a Medida Provisória nº 661/2014 (Ofício nº 220/2014). Serão feitas as substituições solicitadas........................................................................................................................................................
Da Liderança do PT e do Bloco Parlamentar de Apoio ao Governo no Senado Federal, de substituição de
membros na Comissão Mista destinada a proferir parecer sobre a Medida Provisória nº 660/2014 (Ofício nº
90/2014). Serão feitas as substituições solicitadas...............................................................................................................................
Da Liderança do Bloco Parlamentar do PR/PTdoB/PRP na Câmara dos Deputados, de substituição de membro na Comissão Mista destinada a proferir parecer sobre a Medida Provisória nº 656/2014 (Ofício nº 265/2014).
Será feita a substituição solicitada..........................................................................................................................................................
2.2.1.6 – Ofícios de Ministros de Estado
Nº 200/2014, na origem, do Ministro de Estado da Educação, encaminhando informações em resposta ao
Requerimento nº 560/2014, de autoria da Senadora Vanessa Grazziotin.................................................................................
Nº 756/2014, na origem, do Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, encaminhando
informações em resposta ao Requerimento nº 627/2014, de autoria da Senadora Vanessa Grazziotin........................
Nº 1.195/2014, na origem, do Ministro de Estado do Meio Ambiente, encaminhando informações em resposta ao Requerimento nº 633/2014, de autoria da Senadora Vanessa Grazziotin...............................................................
Nº 2.242/2014, na origem, do Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Portos da Presidência da República,
encaminhando informações em resposta ao Requerimento nº 707/2014, de autoria da Senadora Ana Rita.............
Nº 18.102/2014, na origem, do Ministro de Estado das Comunicações, encaminhando informações em resposta ao Requerimento nº 600/2014, de autoria do Senador Aloysio Nunes Ferreira.........................................................
Nº 18.150/2014, na origem, do Ministro de Estado das Comunicações, encaminhando informações em resposta ao Requerimento nº 511/2014, de autoria da Senadora Vanessa Grazziotin...............................................................
Nº 20.820/2014, na origem, do Ministro de Estado das Comunicações, encaminhando informações em resposta ao Requerimento nº 608/2014, de iniciativa da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e
Informática.......................................................................................................................................................................................................
Nº 21.546/2014, na origem, do Ministro de Estado das Comunicações, encaminhando informações em resposta ao Requerimento nº 135/2014, de autoria do Senador Roberto Requião....................................................................
2.2.1.7 – Avisos de Ministros de Estado
Nº 100/2014, do Ministro de Estado dos Transportes, encaminhando informações em resposta ao Requerimento nº 279/2014, de autoria do Senador Jader Barbalho..........................................................................................................
Nº 101/2014, do Ministro de Estado dos Transportes, encaminhando informações em resposta ao Requerimento nº 801/2014, de autoria do Senador Kaká Andrade............................................................................................................
Nº 128/2014, do Ministro de Estado Presidente do Banco Central do Brasil, encaminhando informações em
resposta ao Requerimento nº 640/2014, de iniciativa da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária.........................
Nº 264/2014, do Ministro de Estado de Minas e Energia, encaminhando informações em resposta ao Requerimento nº 623/2014, de autoria da Senadora Vanessa Grazziotin......................................................................................
Nº 267/2014, do Ministro de Estado de Minas e Energia, encaminhando informações em resposta ao Requerimento nº 619/2014, de autoria da Senadora Vanessa Grazziotin......................................................................................
Nº 268/2014, do Ministro de Estado de Minas e Energia, encaminhando informações em resposta ao Requerimento nº 621/2014, de autoria da Senadora Vanessa Grazziotin......................................................................................
Nº 336/2014, do Ministro de Estado da Fazenda, encaminhando informações em resposta ao Requerimento
nº 541/2014, de autoria do Senador Aloysio Nunes Ferreira..........................................................................................................
Nº 337/2014, do Ministro de Estado da Fazenda, encaminhando informações em resposta ao Requerimento
nº 571/2014, de autoria da Senadora Vanessa Grazziotin...............................................................................................................
2.2.1.8 – Projeto de Decreto Legislativo
Nº 198/2014, de autoria do Senador Randolfe Rodrigues, que susta o art. 4º, Decreto nº 8.367, de 28 de novembro de 2014, que amplia os limites constantes do Anexo I, altera o valor do inciso I do art. 8º e os Anexos I, VII, VIII
e X do Decreto nº 8.197, de 20 de fevereiro de 2014, que dispõe sobre a programação orçamentária e financeira e estabelece o cronograma mensal de desembolso do Poder Executivo para o exercício de 2014, e dá outras providências....
2.2.1.9 – Projeto de Resolução
Nº 59/2014, de autoria da Senadora Vanessa Grazziotin, que altera o art. 7º da Resolução do Senado Federal
nº 43, de 2001, para facilitar a contratação de operações de crédito destinadas ao financiamento da disposição final
ambientalmente adequada de rejeitos.....................................................................................................................................................
2.2.2 – Oradores
SENADORA VANESSA GRAZZIOTIN – Homenagem ao Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro–
pelo transcurso de 50 anos de sua criação; e outro assunto..........................................................................................................
SENADOR EDUARDO AMORIM, como Líder – Destaque à importância do Enem e à necessidade de uma educação de qualidade como fundamento para o futuro do País; e outros assuntos.................................................................
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SENADOR ALVARO DIAS – Manifestação contrária em relação ao Projeto de Lei do Congresso Nacional nº
36/2014 o qual promove alteração na meta do superávit primário............................................................................................
2.2.3 – Ofício do Presidente da Câmara dos Deputados
Nº 1.999/2014, na origem, de indicação de membros para integrar a Comissão Mista destinada a emitir relatório sobre o Veto Parcial nº 32/2014, aposto ao Projeto de Lei da Câmara nº 99/2013-Complementar...................
2.2.4 – Comunicação da Presidência
Término do prazo de vigência, ontem, da Medida Provisória nº 653/2014...................................................................
2.2.5 – Oradores (continuação)
SENADOR JORGE VIANA – Defesa do Projeto de Lei do Congresso Nacional nº 36/2014; e outro assunto.......
SENADOR EDUARDO SUPLICY – Registro de carta enviada por S.Exª a diversas autoridades sobre a Comunidade do Quilombo da Fazenda, em Ubatuba-SP................................................................................................................................
2.2.6 – Comunicação da Presidência
Término do prazo de funcionamento da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito destinada a investigar os
fatos referentes à formação de cartel, corrupção de autoridades e outros ilícitos nos contratos, licitações, execução de obras e manutenção de linhas de trens e metrôs no estado de São Paulo e no Distrito Federal, com o uso
de recursos federais e em prejuízo na prestação do serviço público de transporte, criada pelo Requerimento nº
4/2014-CN.........................................................................................................................................................................................................
2.2.7 – Oradores (continuação)
SENADOR HUMBERTO COSTA, como Líder – Repúdio à recomendação técnica do TSE de desaprovação das
contas de campanha da Presidente Dilma Rousseff; e outros assuntos....................................................................................
2.2.8 – Comunicação
Da Comissão Mista destinada a proferir parecer sobre a Medida Provisória nº 656/2014, de designação do
Senador Romero Jucá como Relator da matéria (Ofício nº 2/2014)..........................................................................................
2.2.9 – Oradores (continuação)
SENADOR JOÃO VICENTE CLAUDINO – Considerações sobre a atuação parlamentar de S. Exª. ............................
SENADOR PAULO PAIM – Satisfação com o reconhecimento, pela Unesco, da Roda de Capoeira como Patrimônio Cultural da Humanidade; e outro assunto..............................................................................................................................
2.2.10 – Leitura de requerimento
Nº 979/2014, de iniciativa de Líderes, solicitando urgência para o Projeto de Lei do Senado nº 332/2011.....
2.2.11 – Fala da Presidência (Senador Renan Calheiros)
Anúncio da entrega de novo painel eletrônico na Comissão de Assuntos Econômicos, e no Plenário do Senado Federal. Informações a respeito dos recursos economizados pela atual Mesa do Senado e dos investimentos
feitos no último biênio.................................................................................................................................................................................
2.3 – ORDEM DO DIA
2.3.1 – Item extrapauta (Incluído na pauta com aquiescência do Plenário)
Mensagem nº 42/2014 (nº 104/2014, na origem), de iniciativa da Presidência da República, que submete
à apreciação do Senado Federal a indicação do Senhor MARCO ANTONIO DINIZ BRANDÃO, Ministro de Primeira
Classe da Carreira de Diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador do
Brasil na República Socialista do Vietnã. Aprovada, nos termos do Parecer nº 978/2014-CRE (Votação nominal)
2.3.2 – Item extrapauta (Incluído na pauta com aquiescência do Plenário)
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CONGRESSO NACIONAL
ATO DO PRESIDENTE DA MESA DO CONGRESSO NACIONAL N° 47, DE 2014
ATO DECLARATÓRIO
O Presidente da Mesa do Congresso Nacional, nos termos do parágrafo único do art. 14 da Resolução n°
1, de 2002-CN, faz saber que a Medida Provisória n° 653, de 8 de agosto de 2014, que “Altera a Lei nº 13.021, de
8 de agosto de 2014, que dispõe sobre o exercício e a fiscalização das atividades farmacêuticas”, teve seu prazo
de vigência encenado no dia 8 de dezembro do corrente ano.
Congresso Nacional, em 9 de dezembro de 2014. - Senador Renan Calheiros, Presidente da Mesa do
Congresso Nacional
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Ata da 182ª Sessão, Deliberativa Ordinária,
em 9 de dezembro de 2014
4ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Renan Calheiros, Jorge Viana e Paulo Paim.

(Inicia-se a sessão às 14 horas e 2 minutos e encerra-se às 17 horas e 35 minutos.)
É o seguinte o registro de comparecimento:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Há número regimental. Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos.
Quero cumprimentar os colegas, Senadores e Senadoras que estão aqui presentes, e todos que nos
acompanham pela Rádio e TV Senado e dizer que vamos ter uma tarde de muito trabalho, provavelmente com
votações nominais de autoridades. A Ordem do Dia começa em torno das 16 horas e, depois, teremos uma
sessão do Congresso, às 17 horas, que também deverá ser bastante concorrida.
A Presidência comunica ao Plenário que há expediente sobre a mesa, que, nos termos do art. 241 do
Regimento Interno, vai à publicação no Diário do Senado Federal.
É o seguinte o expediente:
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ABERTURA DE PRAZOS
Fica aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso, por um décimo da composição da
Casa, para que os Projetos de Lei do Senado nºs 78, de 2011; e 247, de 2012, sejam apreciados pelo Plenário, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno. (Ofícios nºs 349 e 353/2014)
São os seguintes os ofícios:
Of. nº 349/14 – CDH
Brasília, 12 de novembro de 2014
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do art. 58, § 2º, I, da Constituição combinado com o § 2º, do artigo 91, do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência que esta Comissão aprovou, com as Emendas de nºs 1 a
5-CDR/CDH, em caráter terminativo, o Projeto de Lei do Senado nº 78, de 2011, que altera a Lei nº 7.853, de 24
de outubro de 1989, que “dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência, sua integração social, sobre a Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, institui a tutela jurisdicional
de interesses coletivos ou difusos dessas pessoas, disciplina a atuação do Ministério Público, define crimes, e dá
outras providências”, e a Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que “estabelece normas gerais e critérios
básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida,
e dá outras providências”, para dispor sobre o direito à moradia das pessoas com deficiência.
Atenciosamente, – Senadora Ana Rita, Presidenta da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa.
OF. N°. 353/14 – CDH
Brasília, 12 de novembro de 2014.
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do art. 58, § 2°, I, da Constituição combinado com o § 2°, do artigo 91, do Regimento Interno
do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência, que esta Comissão aprovou, em caráter terminativo, com as
Emendas nºs 1 e 2-CAS/CDH, o Projeto de Lei do Senado n° 247, de 2012, em caráter terminativo, que altera a
Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências, para instituir medidas destinadas á prevenção do uso inadequado de psicofármacos em crianças e
adolescentes.
Atenciosamente,

REQUERIMENTOS
REQUERIMENTO Nº 972, DE 2014
Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em ata de Voto
de Congratulações e Aplausos para a Desembargadora Graça Figueiredo, que receberá .o prêmio Dom Quixote,
bem como seja encaminhado o referido à mesma, no seguinte endereço: TJAM: Av. André Araújo, s/n° – Aleixo
CEP: 69.060-000.
Justificação
A presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, desembargadora Graça Figueiredo, foi escolhida, por
unanimidade, para receber o Troféu Dom Quixote de la Mancha e Sancho Pança. A premiação é patrocinada
pela Revista Justiça & Cidadania, publicada no Rio de Janeiro, e pela Confraria Dom Quixote. O presidente do
Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, programou a solenidade de outorga do troféu para
o dia 3 de dezembro, às 18h30 (de Brasília), no auditório da Primeira Turma do STF, na capital federal.
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O Troféu Dom Quixote de La Mancha foi criado em 1990 por Orpheu Santos Salles, editor da revista “Justiça & Cidadania” em cada edição, premia aquelas pessoas que se destacaram na defesa da ética, da moralidade,
da dignidade, da justiça e dos direitos de cidadania tanto na vida privada quanto na vida pública.
O convite para a homenagem é enviado pelo próprio presidente do STF. Graça Figueiredo ainda vai indicar um padrinho/madrinha para a entrega do Troféu durante a cerimônia.
Graça Figueiredo se formou em 1975 pela Universidade Federal do Amazonas. Ingressou na magistratura também em 1979 como juiza de direto da 1a Instância da Comarca de Boca do Acre. É pós-graduada em
direito civil e participou do programa de capacitação em Poder Judiciário da Fundação Getúlio Vargas e da Escola Nacional de Magistratura. Ela se tornou desembargadora em 2004 e foi presidente do Tribunal Regional
Eleitoral de 2010 a 2012. Foi a primeira mulher a presidir o Tribunal do Júri na Comarca de Manaus e a segunda
a presidir o TJAM.
Parabéns Sra. Graça Figueiredo, esse prêmio “Dom Quixote” é o reconhecimento de todo o seu trabalho
ao longo de sua vida, da sua competência e do seu comprometimento, o Amazonas precisa de pessoas como
você. Parabéns e que Deus possa continuar abençoando toda a sua trajetória.
Sala das Sessões, em de dezembro de 2014.

(Encaminhe-se)
REQUERIMENTO N° 973, DE 2014
Requeiro, nos termos dos artigos 218 e 219 do Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em ata
de Voto de Pesar pelo falecimento do Sr. Gláucio Bentes Gonçalves, bem como seja encaminhado o referido
voto a sua esposa Walquíria Viana Gonçalves, no seguinte endereço: Rua Rui Barbosa, 1904, Centro, CEP:69151260, Parintins/AM.
Justificação
O município de Parintins acordou mais triste hoje com a notícia do falecimento do meu amigo querido
Gláucio Bentes Gonçalves.
Gláucio sentiu-se mal, com uma queda de pressão, pela manhã e foi internado no hospital Jofre Cohen,
localizado no bairro de Santa Clara. Durante o dia ele apresentou um quadro estável, mas passavam das 22h
quando a família comunicou a notícia do seu falecimento. O boletim médico atestou falência múltipla dos órgãos, como a causa da morte.
Gláucio Bentes Gonçalves foi duas vezes vereador de Parintins, duas vezes prefeito de Parintins e eleito
quatro vezes deputado estadual. Era conselheiro aposentado do TCE, onde atuou de 1995 a 2000. Quando deputado chegou a assumir ainda a função de vice-presidente da Casa. Em 2012, ele lançou o livro “Parintins nas
minhas Lembranças”. Um dos marcos na vida pública de Gláucio Gonçalves foi o seu investimento na educação. Ele construiu aproximadamente 100 escolas entre a cidade e o interior, nas duas vezes em que foi prefeito.
Parintins perde um filho ilustre e a cidade de Parintins está toda em comoção e de luto. Gláucio era uma
pessoa simples, de caráter e muito querida por toda a população parintinense.
Minhas sinceras condolências aos familiares, amigos e aos colegas do Gláucio Gonçalves. Esse voto de
pesar é uma singela, mas justa homenagem, a este grande homem. Externo minha solidariedade à família Gonçalves. Que Deus conforte o coração de cada um de vocês.
Sala das Sessões, em 03 de dezembro de 2014.

(Encaminhe-se)
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REQUERIMENTO N° 974, DE 2014
Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em ata de Voto
de Congratulações e Aplausos para o Conselho Nacional de Combate a Pirataria – CNCP, que está comemorando dez anos, bem como seja encaminhado o referido voto ao Sr. Flávio Crocce Caetano, no seguinte endereço:
Esplanada dos Ministérios, Bloco T, Ministério da Justiça, Ed. Sede, 3° andar, sala 301, Brasília, DF. CEP: 70064-900
Justificação
O Conselho Nacional de Combate a Pirataria está comemorando 10 anos ele foi criado no dia 14 de
outubro de 2004 na estrutura do Ministério da Justiça pelo Congresso Nacional, proveniente da instauração
da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pirataria (CPI da Pirataria). O CNCP é uma entidade governamental
composta por integrantes do poder público e privado, representando os principais setores prejudicados pela
pirataria no pais.
O CNCP surgiu para articulação e implantação de políticas públicas de combate à pirataria, e que ele
também fosse responsável pela formulação de um Plano Nacional de Combate à Pirataria.
O CNPC é o órgão responsável, em nível federal, por elaborar e propor as diretrizes para a formulação de
políticas públicas de enfrentamento da pirataria e demais delitos contra a propriedade intelectual. Parabéns
CNPC pelos relevantes serviços prestados ao combate á pirataria e a ilegalidade podendo assim contribuir para
o desenvolvimento econômico e social do país.
Sala das Sessões, em de Dezembro de 2014.

(À publicação)
REQUERIMENTO Nº 975, DE 2014
Nos termos dos artigos 13 e 40, §1°, I, do Regimento Interno do Senado Federal, c/c o art. 14, § 2° da Resolução n° 1, de 2011-CN, e tendo em vista a alteração de data pra a realização da reunião da MESA DIRETORA
DO PARLAMENTO DO MERCOSUL, para dia 15 de dezembro de 2014, na Cidade de Paraná, na Argentina (conforme documento anexo), requeiro alteração na licença dos trabalhos da Casa, nos dias 15 e 16 do referido mês.
Comunico, ainda, nos termos do art. 39, I, do RISF, que estarei ausente do País entre os dias 14 e 16 de
dezembro de 2014.
Sala das Sessões, 3 de dezembro de 2014.

OF. P/089/2014
Brasília, 02 de dezembro de 2014
Excelentíssimo Senhor
Senador Renan Calheiros
Presidente do Senado Federal Nesta
Nesta
Assunto: Aditamento – Reunião de Mesa Diretora do Parlasul – Cidade do Paraná – Argentina
Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, e em aditamento ao OF. P/087/2014, informo a Vossa Excelência que
houve alteração na agenda da Reunião de Mesa Diretora do Parlamento do Mercosul, na Cidade de Paraná,
na Argentina.
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Assim sendo, solicito a Vossa Excelência que autorize e determine as providências necessárias ao deslocamento do Senador Roberto Requião, entre os dias 14 e 16 de dezembro de 2014, bem como a liberação de
passagens aéreas, cobrindo os. trechos indicados pelo gabinete do referido Senador, e diárias para cobertura
de despesas com hospedagem e alimentação na Cidade de Paraná, na Argentina, onde acontecerá a referida
reunião.
Na oportunidade, renovo-lhe votos de estima e consideração.
Atenciosamente, – Deputado Newton Lima, Presidente
(À publicação)
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(À Mesa para Decisão)
REQUERIMENTO Nº 977, DE 2014
Requeiro, nos termos do art. 218 do Regimento Interno do Senado Federal, de acordo com
as tradições da Casa, homenagem de pesar, consistente em inserção em ata de Voto de Pesar
e apresentação de condolências à família, pelo falecimento do Pastor Carlos Osvaldo Pinto,
ocorrido dia 15 de outubro em Atibaia, São Paulo.
Justificação
É com profundo pesar que registramos o falecimento do Pastor Carlos Osvaldo Pinto, no retorno de
sua viagem a Hungria em outubro passado. Esteve internado na UTI de um hospital de Atibaia, onde foi diagnosticado com falência dos rins e infecção generalizada. Ele enfrentou com altivez durante anos uma luta desigual contra o câncer.
Da sua vasta biografia, destacamos algumas passagens relevantes: Bacharel em Teologia, Mestre e Doutor em Teologia e Professor de Línguas Originais e Teologia. Foi reitor e chanceler do Seminário Bíblico Palavra
da Vida e coordenador do Mestrado em Teologia e Exposição Bíblica daquela casa. É autor de diversos livros
de teologia e línguas originais.
O Pastor Carlos Oswaldo, pessoa extremamente honrada, deixou uma lacuna irreparável. Era casado com
Artemis Pinto e deixou três filhos: Lailah, Yerusha e Tirzah.
Nesse contexto, para retratar com maestria e fidelidade o itinerário exitoso do Pastor Carlos Oswaldo,reproduzo,
a seguir, texto da lavra do Pastor Davi Cox.
Carlos Osvaldo
Fora do prédio principal do Seminário Bíblico Palavra da Vida, no lado oeste, existe uma árvore que se
destaca por ser grande e alta – mais alta das outras árvores ao seu redor. Numa certa época do ano, suas folhas
ficam vermelhas, brilhando no sol – algo lindo e marcante em nosso câmpus.
Certo ano, Carlos colecionou sementes dessa árvore, falou para todos nós que o nome dela era Mulungú, e então entregou uma das sementes para cada aluno e equipante. Explicou que representava aquilo que
havíamos recebido no Seminário e nos desafiou a levar esta mensagem lá fora e plantar, semeiando e multiplicando o recado da Bíblia.
Semelhante a essa árvore, o próprio Carlos se destacou em nosso campus. Para nós, ele, junto com Artemis, foi grande, alto, e brilhava no sol de Cristo. Estou lembrando de muitas “sementes” que ele compartilhou
conosco e com muitos outros através dos anos.
Quando ele ainda era aluno no então IBPV, e nossos filhos eram pequenos, ele dava aulas para eles em
Inglês.
Enquanto aluno, escreveu músicas que ainda cantamos hoje.
Ele se destacou como estudioso das línguas originais da Bíblia, muito cedo na sua carreira tendo
que substituir o professor de Hebraico quando este ficou doente.
Na sua lua de mel, como também em muitas outras ocasiões,
Carlos tomou conta da cozinha, demonstrando a sua capacidade de chef.
Fez o mestrado e o doutorado e se envolveu na tradução de duas
versões da Bíblia.
Foi o segundo Reitor do Seminário, levando o ensino no SBPV, durante 16 anos, para um patamar de
excelência.
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Ao mesmo tempo que Carlos brilhava na sala de aula, ele não negligenciou o investimento na vida e
ministério dos alunos no seu “grupão”.
A boa mão do seu Deus estava sobre ele, porque ele estudou, viveu e ministrou a Palavra de Deus.
Cada domingo da Páscoa, cedo de manhã, na Estância Palavra da Vida, Carlos fazia o papel do jardineiro, dramatizando os acontecimentos ao redor do túmulo vazio, impactando os hóspedes com a mensagem da ressureição.
Teve uma memória fora do comum. Quando olhava para fotos de turmas de muitos anos atrás, Carlos
conseguia lembrar as datas de cada turma e o nome de cada aluno.
Em 1995, Carlos escreveu, de maneira muito interessante, o livro sobre 30 anos da história do SBPV. Eu
contava com ele para escrever o livro de 50 anos. Alguém terá que tomar o seu lugar.
Para mim foi impressionante a atenção que Carlos dava para crianças pequenas, lembrando seus nomes
e dando carinho.
Quando no hospital, foi marcante a atenção que Carlos deu para as
enfermeiras e os médicos, compartilhando com eles o amor de Jesus – Aquele que veio a este mundo
para dar a sua vida na cruz, pagando o preço do pecado de todos, para que qualquer um pudesse receber a
verdadeira vida e se tornar filho de Deus.
Duas semanas atrás, um dos nossos netos, estudando no Instituto
Bíblico da Palavra da Vida lá na Hungria, foi aluno da última turma para qual Carlos lecionou.
Dou graças a Deus por uma árvore chamada Carlos Osvaldo, árvore grande, alta, que brilhava no sol e
que compartilhou sementes comigo, com minha família, com alunos, com colegas e com muitos outros espalhados pelo mundo.
Davi Cox
Por sua trajetória pastoral e acadêmica, sempre galgando o caminho da luz e da sabedoria, entendo
que Carlos Osvaldo Pinto se faz merecedor desta homenagem, que tenho a honra de propor, por parte do
Senado Federal.
Sala das Sessões, 9 de dezembro de 2014. – Senador Alvaro Dias.
(À publicação)
REQUERIMENTO Nº 978, DE 2014
Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em ata de Voto
de Congratulações e Aplausos para o Sr. Sérgio Frota, que está comemorando 20 anos do Programa Promoter
e da coluna Sérgio Frota, bem como seja encaminhado o referido voto ao mesmo, no seguinte endereço: Jornal EMTEMPO: Rua Dr. Dalmir Câmara, 623 – São Jorge, CEP: 69.033-070, Manaus/AM.
Justificação
O Programa “Promoter” e a coluna Sérgio frota estão a comemorar 20 anos e para celebrar essa data em
grande estilo, acontecerá em Manaus no dia 16 de Dezembro, na Casa das Artes, um jantar em grande estilo.
Na ocasião, ainda será realizado a entrega do “Troféu Programa Promoter Melhores do Amazonas”.
Sérgio frota é jornalista e colunista do Jornal Amazonas Em Tempo da cidade de Manaus, Top de linha
do colunismo amazonense, apresentador do programa Promoter e Consultor de vinhos.
Parabéns meu amigo querido Sérgio Frota, você é uma grande e notável personalidade do colunismo
social e jornalismo do Amazonas, parabéns por estar duas décadas abrilhantando e informando a nossa cidade a respeito dos mais variados temas, sempre com toques de muito bom gosto, com muita classe em suas
notas, coberturas de eventos e em suas entrevista. Parabéns! Que Deus te dê muita saúde para continuar fazendo muito sucesso.
Sala das Sessões, de Novembro de 2014. – Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/Amazonas.
(Encaminhe-se)
REQUERIMENTO Nº 980, DE 2014
Nos termos do art. 256, I do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro a retirada do Projeto de Lei
do Senado nº 495, de 2013, que altera o art. 78 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, para facultar ao servidor público converter um terço das férias em abono pecuniário, de minha autoria.
Sala das Sessões, – Senadora Lídice da Mata.
(Deferido)
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REQUERIMENTO Nº 981, DE 2013
Requeiro nos termos do art. 258 do Regimento Interno, a tramitação em conjunto dos Projetos de Lei do
Senado nºs 455/12, 456/12 e 470/12, com o Projeto de Lei do Senado nº 288, de 2012, por regularem matéria
correlata e versarem sobre alterações na Lei n.º 9.656, de 1998, que “dispõe sobre os planos e seguros privados
de assistência à saúde”.
Sala das Sessões, de 2013. – Senador José Agripino, Líder do Democratas.
(Inclua-se em Ordem do Dia oportunamente)
PROJETOS DE LEI DO SENADO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 370, DE 2014
Altera a Lei nº 6.088, de 16 de julho de 1974, para incluir o vale dos rios Paraíba, Mundaú e Jequiá
na área de atuação da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco (Codevasf).
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os arts. 2º, 4º e 9º da Lei nº 6.088, de 16 de julho de 1974, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2º A Codevasf terá sede e foro no Distrito Federal e atuação nos vales dos rios São Francisco,
Parnaíba, Itapecuru, Mearim, Paraíba, Mundaú e Jequiá nos Estados de Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal, Piauí, Maranhão e Ceará, podendo instalar e manter,
no País, órgãos e setores de operação e representação.” (NR)
“Art. 4º A Codevasf tem por finalidade o aproveitamento, para fins agrícolas, agropecuários e agroindustriais, dos recursos de água e solo dos vales dos rios que compõem sua área de atuação, diretamente ou por intermédio de entidades públicas e privadas, promovendo o desenvolvimento integrado de áreas prioritárias e a implantação de distritos agroindustriais e agropecuários, podendo, para
esse efeito, coordenar ou executar, diretamente ou mediante contratação, obras de infraestrutura,
particularmente de captação de água para fins de irrigação, de construção de canais primários ou
secundários, e também obras de saneamento básico, eletrificação e transportes, conforme Plano
Diretor em articulação com os órgãos federais competentes.
.......................................................................................................................................................................................... ” (NR)
“Art. 9º ......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
II – promover e divulgar, junto a entidades públicas e privadas, informações sobre recursos naturais
e condições sociais, infraestruturais e econômicas, visando à realização de empreendimentos nos
vales dos rios em que atua;
III – elaborar, em colaboração com os demais órgãos públicos federais, estaduais ou municipais que
atuem na área, os planos anuais e plurianuais de desenvolvimento integrado dos vales dos rios em
que atua, indicando desde logo os programas e projetos prioritários, com relação às atividades previstas nesta Lei;
.......................................................................................................................................................................................... ” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
A Lei nº 6.088, de 16 de julho de 1974, definiu, originalmente, a atuação da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco (Codevasf ) apenas na bacia hidrográfica do rio que lhe emprestou o nome.
Com isso, sua atuação alcançou as parcelas dos territórios dos Estados de Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia,
Minas Gerais, Goiás e do Distrito Federal abrangidas pela bacia desse rio. Ao incentivar o aproveitamento dos
recursos hídricos e do solo do vale do rio São Francisco, a Codevasf passou a promover o desenvolvimento social e econômico e a induzir a modificação da paisagem dessa região.
O sucesso das ações empreendidas pela Codevasf no vale do rio São Francisco motivou a expansão da
área em que a Companhia atua. Assim, a Lei nº 9.954, de 6 de Janeiro de 2000, estendeu a atuação da Codevasf
ao vale do rio Parnaíba, e, portanto, a uma parte dos Estados do Piauí e do Maranhão. A Lei nº 12.040, de 1º de
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outubro de 2009, passou a mencionar explicitamente o Estado do Ceará, que tem uma parte do oeste de seu
território abrangida pela bacia do rio Parnaíba. Mais recentemente, a Lei nº 12.196, de 14 de janeiro de 2010,
estendeu a atuação da Codevasf aos vales dos rios Itapecuru e Mearim.
Neste projeto de lei, propomos a inclusão, na área de atuação da Codevasf, do vale dos rios Paraíba, Mundaú e Jequiá. A experiência bem sucedida da Companhia nas regiões que já formam sua área de atuação nos
faz acreditar que suas atividades no vale desses rios possibilitarão a introdução de novas tecnologias e culturas
e permitirão um melhor aproveitamento dos recursos naturais dessas regiões.
De acordo com dados da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos de Alagoas, as
bacias hidrográficas dos rios Paraíba e Mundaú formam, respectivamente, as regiões hidrográficas que têm o
mesmo nome dos rios mencionados. Já a bacia hidrográfica do rio Jequiá está incluída na região hidrográfica
de São Miguel, formada ainda pelas bacias dos rios Poxim, São Miguel e Niquim e pelo riacho Tabuada.
Dados coletados junto à Codevasf indicam que a bacia hidrográfica do rio Paraíba alcança, total ou parcialmente, 22 municípios de Alagoas e 10 de Pernambuco. A inclusão da bacia do rio Mundaú na área de atuação da Codevasf, por sua vez, beneficiará 17 municípios de Alagoas e 16 de Pernambuco. Finalmente, a bacia
do rio Jequiá alcança 13 municípios de Alagoas. Considerando que o território de alguns deles estende-se por
mais de uma bacia hidrográfica, um total de 60 Municípios dos Estados de Alagoas e de Pernambuco será diretamente beneficiado pela presente proposição.
Estamos seguros de que a inclusão do vale dos rios Paraíba, Mundaú e Jequiá na área de atuação da Codevasf contribuirá para o bom gerenciamento dos recursos hídricos e para o desenvolvimento econômico e
social dessas regiões. Dessa forma, a atuação da Codevasf contribuirá para a expansão da agricultura irrigada
e para a preservação desses rios e trará benefícios econômicos, sociais e ambientais, favorecendo, em particular, os pequenos produtores rurais.
Sala das Sessões, – Senador Benedito de Lira.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 6.088, DE 16 DE JULHO DE 1974
Vide Decreto nº 74.744, de 1974.
Dispõe sobre a criação da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco – CODEVASF – e dá outras providências.
O Presidente da República , faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art 1º Fica o Poder Executivo autorizado a criar, nos termos do Artigo 5º inciso II, do Decreto-lei número
200, de 25 de fevereiro de 1967, e do Art. 5º do Decreto-lei nº 900, de 29 de setembro de 1969, a Companhia
de Desenvolvimento do Vale do São Francisco – CODEVASF, como empresa pública vinculada ao Ministério do
Interior.
Art 2º A CODEVASF terá sede e foro no Distrito Federal e atuação no vale do Rio São Francisco nos Estados de Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas Gerais, Goiás e Distrito Federal, podendo instalar e manter,
no País, órgãos e setores de operação e representação.
Art. 2o A Codevasf terá sede e foro no Distrito Federal e atuação nos vales dos rios São Francisco e Parnaíba, nos Estados de Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal, Piauí e Maranhão, podendo instalar e manter, no País, órgãos e setores de operação e representação. (Redação dada pela
Lei nº 9.954, de 2000).
Art. 2º A Codevasf terá sede e foro no Distrito Federal e atuação nos vales dos rios São Francisco e Parnaíba, nos Estados de Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas Gerais, Goiás, Piauí, Maranhão, Ceará e no
Distrito Federal, podendo instalar e manter, no País, órgãos e setores de operação e representação. (Redação
dada pela Lei nº 12.040, de 2009).
Art. 2o A Codevasf terá sede e foro no Distrito Federal e atuação nos vales dos rios São Francisco, Parnaíba,
Itapecuru e Mearim, nos Estados de Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas Gerais, Goiás, Piauí, Maranhão
e Ceará e no Distrito Federal, podendo instalar e manter, no País, órgãos e setores de operação e representação. (Redação dada pela Lei nº 12.196, de 2010)
Parágrafo único. (VETADO)
Art 3º A CODEVASF será regida por esta Lei, pelos Estatutos a serem aprovados por decreto, no prazo de
noventa dias da data da publicação desta Lei, e pelas normas de direito aplicáveis.
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Art 4º A CODEVASF tem por finalidade o aproveitamento, para fins agrícolas, agropecuários e agro-industriais, dos recursos de água e solo do Vale do São Francisco, diretamente ou por intermédio de entidades
públicas e privadas, promovendo o desenvolvimento integrado de áreas prioritárias e a implantação de distritos
agro-industriais e agropecuários, podendo, para esse efeito, coordenar ou executar, diretamente ou mediante
contratação, obras de infraestrutura, particularmente de captação de água para fins de irrigação, de construção de canais primários ou secundários, e também obras de saneamento básico, eletrificação e transportes,
conforme Plano Diretor em articulação com os órgãos federais competentes.
Art. 4o A Codevasf tem por finalidade o aproveitamento, para fins agrícolas, agropecuários e agroindustriais, dos recursos de água e solo dos vales dos rios São Francisco e Parnaíba, diretamente ou por intermédio de
entidades públicas e privadas, promovendo o desenvolvimento integrado de áreas prioritárias e a implantação
de distritos agroindustriais e agropecuários, podendo, para esse efeito, coordenar, executar, diretamente ou
mediante contratação, obras de infra-estrutura, particularmente de captação de águas para fins de irrigação de
canais primários ou secundários e também obras de saneamento básico, eletrificação e transportes, conforme
Plano Diretor, em articulação com os órgãos federais competentes. (Redação dada pela Lei nº 9.954, de 2000).
Art. 4o A Codevasf tem por finalidade o aproveitamento, para fins agrícolas, agropecuários e agroindustriais, dos recursos de água e solo dos vales dos rios São Francisco, Parnaíba, Itapecuru e Mearim, diretamente ou por intermédio de entidades públicas e privadas, promovendo o desenvolvimento integrado de áreas
prioritárias e a implantação de distritos agroindustriais e agropecuários, podendo, para esse efeito, coordenar
ou executar, diretamente ou mediante contratação, obras de infraestrutura, particularmente de captação de
água para fins de irrigação, de construção de canais primários ou secundários, e também obras de saneamento
básico, eletrificação e transportes, conforme Plano Diretor em articulação com os órgãos federais competentes. (Redação dada pela Lei nº 12.196, de 2010)
§ 1º Na elaboração de seus programas e projetos e no exercício de sua atuação na áreas coincidentes
com a SUDENE, os dois órgãos atuarão coordenadamente, a fim de garantir a unidade de orientação da política
econômica e eficiência dos investimentos públicos e privados, oriundos de incentivos fiscais.
§ 2º No exercício de suas atribuições, poderá a CODEVASF atuar, por delegação dos órgãos competentes, como Agente do Poder Público, desempenhando funções de administração e fiscalização do uso racional
dos recursos de água e solo.
Art 5º A CODEVAF será administrada por um Presidente e 3 (três) Diretores nomeados pelo Presidente
da República.
Parágrafo único. A CODEVASF terá um Conselho, cujas atribuições serão definidas nos Estatutos e que
incluirá representantes dos Ministérios da Agricultura, das Minas e Energia, dos Transportes e da Secretaria de
Planejamento.
Art 6º O capital da CODEVASF será de Cr$300.000.000,00 (trezentos milhões de cruzeiros), a ser integralizado:
a) parte pela incorporação, a CODEVASF, de bem móveis, imóveis e instalações da Superintendência do
Vale do São Francisco – SUVALE, da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE e do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS, que lhe forem transferidos por força do Artigo 16 desta Lei;
b) o restante por subscrição, pelo Tesouro Nacional, nos exercícios de 1974, 1975 e 1976.
§ 1º O capital da CODEVASF poderá ser aumentado por ato do Poder Executivo, mediante a incorporação
de reservas, pela reinversão de lucros e reavaliação do ativo ou por acréscimo de capital da União.
§ 2º Poderão participar dos aumentos de capital pessoas jurídicas de direito público interno, inclusive
entidades da Administração Federal Indireta, observado o disposto no artigo 5º do Decreto-lei nº 900, de 29
de setembro de 1969.
Art 7º O Poder Executivo é autorizado a abrir o crédito especial de Cr$80.000.000,00 (oitenta milhões de
cruzeiros), para atender, no corrente exercício, a subscrição parcial do capital da CODEVASF.
Parágrafo único. A despesa autorizada neste artigo será coberta mediante cancelamento de dotação
orçamentária.
Art 8º Constituirá receita da Empresa o produto da cobrança da utilização da água e da retribuição pela
prestação de serviços.
Art 9º Para a realização dos seus objetivos, poderá a CODEVASF:
I – estimular e orientar a iniciativa privada, promover a organização e participar do capital de empresas
de produção, beneficiamento e industrialização de produtos primários;
II – promover e divulgar, junto a entidades públicas e privadas informações sobre recursos naturias e condições sociais, infraestruturais e econômicas, visando à realização de empreendimentos no Vale do São Francisco;
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III – elaborar, em colaboração com os demais órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, que atuam na área, os planos anuais e plurianuais de desenvolvimento integrado do Vale do São Francisco, indicando
desde logo os programas e projetos prioritários, com relação às atividades previstas na presente Lei;
III – elaborar, em colaboração com os demais órgãos públicos federais, estaduais ou municipais que
atuem na área, os planos anuais e plurianuais de desenvolvimento integrado dos vales dos rios São Francisco e
Parnaíba, indicando desde logo os programas e projetos prioritários, com relação às atividades previstas nesta
Lei. (Redação dada pela Lei nº 9.954, de 2000).
IV – projetar, construir e operar obras e estruturas de barragem, canalização, bombeamento, adução e
tratamento de águas, saneamento básico;
V – projetar, construir e operar projetos de irrigação, regularização, controle de enchentes, controle de
poluição e combate à seca.
Art 10. Constituem recursos da CODEVASF:
I – as receitas operacionais;
II – as receitas patrimoniais;
III – o produto de operações de créditos;
IV – as doações;
V – os de outras origens.
Art 11. A CODEVASF poderá promover a desapropriação de áreas destinadas à implantação de projetos
de desenvolvimento agrícola, agropecuário e agro-industrial, inclusive de irrigação, bem como aliená-las na
forma da legislação vigente.
Art 12. O regime jurídico do pessoal da CODEVASF será o da legislação trabalhista.
Art 13. No desempenho de suas tarefas a CODEVASF atuará, preferencialmente, por intermédio de entidades estaduais, municipais e privadas, recorrendo sempre que possível à execução indireta de trabalhos
mediante contratos e convênios.
Art 14. A prestação de contas da administração da CODEVASF será submetida ao Ministro do Interior,
que providenciará, até 31 de maio do exercício subsequente ao da prestação, o seu envio ao Tribunal de Contas da União.
Art 15. O Poder Executivo adotará as providências necessárias à oportuna extinção da Superintendência
do Vale do São Francisco – SUVALE.
Art 16. Serão transferidos para a CODEVASF, a seu critério, os bens móveis, imóveis e instalações da Superintendência do Vale do São Francisco – SUVALE e aqueles que, localizados no Vale do São Francisco, pertençam à Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE e ao Departamento Nacional de Obras
Contra as Secas – DNOCS.
Art 17. O pessoal da SUVALE poderá ser aproveitado na CODEVASF, assim como o pessoal da SUDENE e
DNOCS, localizado no Vale do São Francisco, cujas atividades estejam vinculadas à sua finalidade, observado
o disposto no art. 12 desta Lei ou localizado em seus órgãos ou entidades de origem, na forma a ser estabelecida em Decreto.
Art 18. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de julho de 1974; 153º da Independência e 86º da República.
(À Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo; em decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 371, DE 2014
Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para
limitar a fiscalização eletrônica a velocidades superiores a 80 km/h.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 218 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:
“Art. 218. .................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
Parágrafo único. As penalidades de que trata este artigo somente serão aplicadas caso a velocidade
apurada seja superior a 80 km/h (oitenta quilômetros por hora).” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor cento e oitenta dias após a data de sua publicação.
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Justificação
É incontestável que as inovações trazidas pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB), instituído pela Lei nº
9.503, de 23 de setembro de 1997, induziram mudanças positivas no comportamento dos motoristas. As regras
por ele determinadas proporcionam instrumentos e condições para que o processo de circulação de bens e
pessoas através do espaço físico brasileiro, tanto rural como urbano, se desenvolva dentro de padrões de segurança, eficiência, fluidez e conforto.
Entretanto, diversos abusos são cometidos no estabelecimento das velocidades máximas permitidas
Brasil afora. Entre as principais, podemos citar: múltiplas mudanças de limites de velocidade ao longo das vias,
a fim de confundir os condutores; estabelecimento de limites muito inferiores aos que a geometria viária permitiria trafegar com segurança; e mesmo, a mudança, no mesmo dispositivo, dos limites ao longo do tempo,
de forma a também confundir os condutores.
Tais condutas fazem parte do que se convencionou chamar de indústria da multa, ou seja, a fiscalização
com fito arrecadatório e não para aumentar a segurança viária.
Dessa forma, de modo a evitar a penalização do condutor por tais práticas, a presente iniciativa propõe
que as infrações por excesso de velocidade sejam computadas apenas para velocidades superiores a 80 km/h,
que é a velocidade regulamentar para vias de trânsito rápido em área urbana.
Por esses motivos pedimos o voto de aprovação dos ilustres Pares do Congresso Nacional.
Sala das Sessões, – Senador Lobão Filho.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997
Institui o Código de Trânsito Brasileiro.
O Presidente da República Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 218. Transitar em velocidade superior à máxima permitida para o local, medida por instrumento ou
equipamento hábil, em rodovias, vias de trânsito rápido, vias arteriais e demais vias: (Redação dada pela Lei
nº 11.334, de 2006)
I – quando a velocidade for superior à máxima em até 20% (vinte por cento): (Redação dada pela Lei nº
11.334, de 2006)
Infração – média; (Redação dada pela Lei nº 11.334, de 2006)
Penalidade – multa; (Redação dada pela Lei nº 11.334, de 2006)
II – quando a velocidade for superior à máxima em mais de 20% (vinte por cento) até 50% (cinqüenta
por cento): (Redação dada pela Lei nº 11.334, de 2006)
Infração – grave; (Redação dada pela Lei nº 11.334, de 2006)
Penalidade – multa; (Redação dada pela Lei nº 11.334, de 2006)
III – quando a velocidade for superior à máxima em mais de 50% (cinqüenta por cento): (Incluído pela
Lei nº 11.334, de 2006)
Infração – gravíssima; (Incluído pela Lei nº 11.334, de 2006)
Penalidade – multa [3 (três) vezes], suspensão imediata do direito de dirigir e apreensão do documento
de habilitação. (Incluído pela Lei nº 11.334, de 2006)
(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania; em decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 372, DE 2014
Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para
dispor sobre a obrigatoriedade da realização de estudo técnico que comprove a necessidade
de instalação de dispositivos eletrônicos de controle de velocidade.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 280 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, passa a vigorar acrescido dos seguintes
parágrafos 5º e 6º:
“Art. 280. .................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
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§ 5º A instalação de equipamentos de fiscalização eletrônica de velocidade do tipo fixo, em local definido e em caráter permanente, deve ser precedida de estudo técnico que comprove a necessidade
de controle ou redução do limite de velocidade no local, nos termos da regulamentação do CONTRAN.
§ 6º O estudo técnico referido no parágrafo anterior deve ficar disponível na internet, no sítio da
autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
O projeto que ora propomos visa consignar no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) a obrigatoriedade de
realização de estudo técnico previamente à instalação de dispositivos eletrônicos de controle de velocidade
do tipo fixo.
A realização de estudo técnico, nos moldes do já exigido pela Resolução do Contran nº 396, de 2011,
garante a existência de critérios e procedimentos para a escolha dos locais para instalação dos dispositivos.
A decisão pela instalação desses dispositivos deve levar em conta, por exemplo, as características do
local e do trecho da via, a classificação viária (art. 60 do CTB), o número de pistas, o número de faixas de trânsito (circulação) no sentido fiscalizado, a geometria, o trecho urbano, o trânsito de pedestres ou de ciclistas e
o fluxo veicular na pista fiscalizada.
Além disso, a resolução também estabelece a necessidade de realização de levantamento sobre a velocidade regulamentada e a praticada nos trechos das vias, o número de acidentes e o potencial de risco do local,
com descrição dos fatores de risco, dentre outras informações que forem julgadas necessárias.
Dessa forma, direciona-se a instalação de equipamentos para locais em que esteja efetivamente comprovada a necessidade de fiscalização de controle de velocidade, como, por exemplo, aqueles que possuem
altos índices de acidentes.
Além disso, a exigência de comprovação da necessidade por meio de estudo técnico coíbe a proliferação
de equipamentos instalados com intuito meramente arrecadatório, prática desleal com o cidadão, que ficou
conhecida como “indústria das multas”.
A inserção no Código de Trânsito Brasileiro da obrigatoriedade de realização desses estudos técnicos
tem por finalidade dar maior status normativo a essa regra e garantir sua existência independentemente de
qualquer mudança de orientação administrativa por parte do Contran.
O projeto tem o mérito, ainda, de obrigar o Poder Público a disponibilizar na internet os estudos técnicos
realizados, garantindo-se assim a consulta irrestrita pelos cidadãos e um maior controle social sobre as decisões
de instalação desses equipamentos.
Por tais motivos, esperamos contar com o apoio dos nobres Pares para a aprovação da proposição ora
apresentada.
Sala das Sessões, – Senador Lobão Filho.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997
Institui o Código de Trânsito Brasileiro.
O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO XVIII
Do Processo Administrativo
Seção I
Da Autuação
Art. 280. Ocorrendo infração prevista na legislação de trânsito, lavrar-se-á auto de infração, do qual constará:
I – tipificação da infração;
II – local, data e hora do cometimento da infração;
III – caracteres da placa de identificação do veículo, sua marca e espécie, e outros elementos julgados
necessários à sua identificação;
IV – o prontuário do condutor, sempre que possível;
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V – identificação do órgão ou entidade e da autoridade ou agente autuador ou equipamento que comprovar a infração;
VI – assinatura do infrator, sempre que possível, valendo esta como notificação do cometimento da infração.
§ 1º (VETADO)
§ 2º A infração deverá ser comprovada por declaração da autoridade ou do agente da autoridade de
trânsito, por aparelho eletrônico ou por equipamento audiovisual, reações químicas ou qualquer outro meio
tecnologicamente disponível, previamente regulamentado pelo CONTRAN.
§ 3º Não sendo possível a autuação em flagrante, o agente de trânsito relatará o fato à autoridade no
próprio auto de infração, informando os dados a respeito do veículo, além dos constantes nos incisos I, II e III,
para o procedimento previsto no artigo seguinte.
§ 4º O agente da autoridade de trânsito competente para lavrar o auto de infração poderá ser servidor
civil, estatutário ou celetista ou, ainda, policial militar designado pela autoridade de trânsito com jurisdição
sobre a via no âmbito de sua competência.
(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania; em decisão terminativa)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 373, DE 2014
Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro,
para instituir vedação ao estabelecimento de critério de remuneração baseado na quantidade
de multas de trânsito aplicadas ou na receita arrecadada com as referidas multas.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 320 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo 2º, redenominando-se o atual parágrafo único para parágrafo 1º:
“Art. 320. .................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
§ 2º É vedado o estabelecimento de qualquer critério de remuneração baseado na quantidade de
multas de trânsito aplicadas, ou na receita arrecadada com as referidas multas, para as pessoas físicas ou jurídicas de direito privado que realizem obras, forneçam produtos ou prestem serviços aos
órgãos ou entidades da Administração Pública.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
O projeto que ora propomos visa instituir no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) uma vedação ao estabelecimento de qualquer critério de remuneração a particulares que seja baseado na quantidade de multas
de trânsito aplicadas, ou na receita arrecadada com as referidas multas.
A vedação é necessária porque tem se tornado uma prática bastante disseminada a contratação pelo
Poder Público de empresas privadas para a instalação e manutenção de equipamentos de fiscalização eletrônica com remuneração vinculada ao número de multas aplicadas pelos seus dispositivos.
Trata-se de um arranjo imoral. A multa de trânsito tornou-se um produto e as empresas privadas recebem de acordo com a “produtividade”. Daí a consagrada expressão “indústria da multa”.
A geração de lucro por meio das multas distorce o caráter preventivo e educativo que a fiscalização do
trânsito deve ter. Cria-se um poderoso incentivo para que os aparelhos de fiscalização sejam instalados onde
haja maior possibilidade aplicação de mais multas e não nos locais que efetivamente precisem de mais fiscalização, como os que concentram maior número de acidentes, por exemplo.
As receitas arrecadadas com a cobrança das multas, que deveriam ser aplicadas também em sinalização,
engenharia de tráfego, de campo, policiamento e educação de trânsito, acabam por se reverter em grande
parte apenas para o mecanismo lucrativo da fiscalização eletrônica. Quando a multa de trânsito passa a ter o
fim de gerar lucros, fica prejudicado o compromisso com um trânsito mais seguro.
Por tais motivos, esperamos contar com o apoio dos nobres Pares para a aprovação da proposição ora
apresentada.
Sala das Sessões, – Senador Lobão Filho.
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LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997
Institui o Código de Trânsito Brasileiro.
O Presidente da Repúblic,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO XX
Disposições Finais e Transitórias
Art. 313. O Poder Executivo promoverá a nomeação dos membros do CONTRAN no prazo de sessenta
dias da publicação deste Código.
Art. 314. O CONTRAN tem o prazo de duzentos e quarenta dias a partir da publicação deste Código para expedir as resoluções necessárias à sua melhor execução, bem como revisar todas as resoluções anteriores à sua publicação, dando prioridade àquelas que visam a diminuir o número de acidentes e a assegurar a proteção de pedestres.
Parágrafo único. As resoluções do CONTRAN, existentes até a data de publicação deste Código, continuam em vigor naquilo em que não conflitem com ele.
Art. 315. O Ministério da Educação e do Desporto, mediante proposta do CONTRAN, deverá, no prazo de
duzentos e quarenta dias contado da publicação, estabelecer o currículo com conteúdo programático relativo
à segurança e à educação de trânsito, a fim de atender o disposto neste Código.
Art. 316. O prazo de notificação previsto no inciso II do parágrafo único do art. 281 só entrará em vigor
após duzentos e quarenta dias contados da publicação desta Lei.
Art. 317. Os órgãos e entidades de trânsito concederão prazo de até um ano para a adaptação dos veículos de condução de escolares e de aprendizagem às normas do inciso III do art. 136 e art. 154, respectivamente.
Art. 318. (VETADO)
Art. 319. Enquanto não forem baixadas novas normas pelo CONTRAN, continua em vigor o disposto
no art. 92 do Regulamento do Código Nacional de Trânsito – Decreto nº 62.127, de 16 de janeiro de 1968.
Art. 320. A receita arrecadada com a cobrança das multas de trânsito será aplicada, exclusivamente, em
sinalização, engenharia de tráfego, de campo, policiamento, fiscalização e educação de trânsito.
Parágrafo único. O percentual de cinco por cento do valor das multas de trânsito arrecadadas será depositado, mensalmente, na conta de fundo de âmbito nacional destinado à segurança e educação de trânsito.
(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania; em decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 374, DE 2014
Altera a Lei nº 11.664, de 29 de abril de 2008, para dispor sobre a realização de mamografia
no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 2º da Lei nº 11.664, de 29 de abril de 2008, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2º ......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
III – a realização de mamografia em todas as mulheres que se encontrem na faixa etária definida pelo
gestor federal do SUS ou, quando solicitado pelo médico assistente, nas mulheres com risco elevado
de câncer de mama ou naquelas para as quais o exame seja necessário para elucidação diagnóstica;
.......................................................................................................................................................................................... (NR)”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor após decorridos noventa dias da data de sua publicação.
Justificação
A Lei nº 11.664, de 2008, que dispõe sobre a efetivação, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), de
ações de prevenção, detecção, tratamento e seguimento dos cânceres do colo uterino e de mama, assegura a
realização de mamografia a todas as mulheres a partir dos 40 anos de idade.
No entanto, o Programa Nacional de Controle do Câncer de Mama, do Ministério da Saúde, só recomenda
esse exame, para fins de rastreamento ou de detecção precoce, em mulheres de 50 a 69 anos. Para mulheres
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na faixa dos 40 aos 49, o Programa indica a mamografia apenas se o exame clínico anual das mamas sugerir
alguma alteração. Já para mulheres com risco elevado de câncer de mama, o rastreamento por mamografia
anual deve ser feito a partir dos 35 anos de idade.
A definição dessas idades é baseada em estudos e em recomendações de instituições respeitadas, a
exemplo da Organização Mundial da Saúde (OMS), que afirma, em relação ao câncer de mama, só existirem
evidências suficientes da eficácia do rastreamento em mulheres entre 50 e 69 anos de idade. Segundo essa
entidade, a realização de exames para detecção de câncer de mama em idades inferiores a 50 anos justifica-se
somente em programas para diagnóstico precoce cuja população-alvo sejam mulheres que apresentem nódulo de mama ou que tenham importante histórico familiar da doença, como a detecção de câncer de mama
em parente de primeiro grau com menos de 50 anos.
Não obstante, uma lei não deve definir idade ou faixa etária a partir da qual determinada ação de saúde
deve ser ofertada. Os critérios a serem considerados para tal definição estão sujeitos a alterações decorrentes
do desenvolvimento tecnológico e do cenário epidemiológico. Por isso, novas técnicas ou novos exames que
futuramente vierem a ser utilizados para o rastreamento de câncer de mama poderão ser indicados para idades diferentes das atualmente recomendadas.
Há que considerar, também, que o SUS deve assegurar a mamografia a todas as pacientes com risco
elevado de câncer de mama ou com alterações mamárias que necessitem de esclarecimento diagnóstico, independentemente da idade.
Ademais, o § 1º do art. 24 da Constituição Federal determina que, no âmbito da legislação concorrente, no qual
se enquadra a Lei nº 11.664, de 2008, a competência da União de legislar limitar-se-á a estabelecer normas gerais.
Dessa forma, julgamos pertinente a iniciativa de retirar do texto legal a referência ao limite mínimo de
idade para assegurar a realização do exame, pois ele deve ser indicado sempre que for importante para a atenção integral à saúde da pessoa.
Sala das Sessões, – Senadora Vanessa Grazziotin.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 11.664, DE 29 DE ABRIL DE 2008
Dispõe sobre a efetivação de ações de saúde que assegurem a prevenção, a detecção, o tratamento e o seguimento dos cânceres do colo uterino e de mama, no âmbito do Sistema Único
de Saúde – SUS.
O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1o As ações de saúde previstas no inciso II do caput do art. 7o da Lei no 8.080, de 19 de setembro de
1990, relativas à prevenção, detecção, tratamento e controle dos cânceres do colo uterino e de mama são asseguradas, em todo o território nacional, nos termos desta Lei.
Art. 2o O Sistema Único de Saúde – SUS, por meio dos seus serviços, próprios, conveniados ou contratados, deve assegurar:
I – a assistência integral à saúde da mulher, incluindo amplo trabalho informativo e educativo sobre a
prevenção, a detecção, o tratamento e controle, ou seguimento pós-tratamento, das doenças a que se refere
o art. 1o desta Lei;
II – a realização de exame citopatológico do colo uterino a todas as mulheres que já tenham iniciado sua
vida sexual, independentemente da idade;
III – a realização de exame mamográfico a todas as mulheres a partir dos 40 (quarenta) anos de idade;
IV – o encaminhamento a serviços de maior complexidade das mulheres cujos exames citopatológicos
ou mamográficos ou cuja observação clínica indicarem a necessidade de complementação diagnóstica, tratamento e seguimento pós-tratamento que não puderem ser realizados na unidade que prestou o atendimento;
V – os subseqüentes exames citopatológicos do colo uterino e mamográficos, segundo a periodicidade
que o órgão federal responsável pela efetivação das ações citadas nesta Lei deve instituir.
Parágrafo único. Os exames citopatológicos do colo uterino e mamográficos poderão ser complementados ou substituídos por outros quando o órgão citado no inciso V do caput deste artigo assim o determinar.
Art. 3o Esta Lei entra em vigor após decorrido 1 (um) ano de sua publicação.
Brasília, 29 de abril de 2008; 187o da Independência e 120o da República. – LUIS INACIO LULA DA SILVA
– José Gomes Temporão.
(À Comissão de Assuntos Sociais; em decisão terminativa)

88

Quarta-feira 10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2014

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 375 , DE 2014
Dispõe sobre a anistia de agricultores de baixa renda que, para garantir sua segurança alimentar e nutricional, tenham cometido infrações administrativas e penais de menor potencial
ofensivo previstas na Lei n° 9.605, de 1998, no período que especifica, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º São anistiados os agricultores de baixa renda que, para garantir sua segurança alimentar e nutricional, tenham cometido infrações administrativas e penais de menor potencial ofensivo previstas na Lei n°
9.605, de 12 de fevereiro de 1998.
§ 1° Consideram-se agricultores de baixa renda aqueles que tenham perfil socioeconômico para serem
inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).
§ 2° As infrações anistiadas são as cometidas quando os agricultores de baixa renda estavam em estado
de necessidade e tenham usado recursos naturais apenas para sua subsistência.
§ 3° Serão beneficiados por esta Lei todos os agricultores de baixa renda que tenham cometido as infrações mencionadas neste artigo entre 12 de fevereiro de 1998 e 1º de maio de 2014.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
O desenvolvimento social e ambiental tem sido uma das prioridades do Estado brasileiro ao longo dos
últimos anos. A Constituição Federal, de 1988, em seu art. 225, reforça essa questão ao estabelecer que o Poder Público e os cidadãos devem defender e preservar o Meio Ambiente, a fim de mantê-lo ecologicamente
equilibrado e, portanto, beneficiar as gerações presentes e futuras.
Ocorre que nem sempre o Estado brasileiro agiu, de modo eficaz, para conscientizar seus cidadãos a respeito da importância da preservação ambiental. A situação agrava-se quando analisada a conscientização dos
segmentos sociais vulneráveis, os quais têm, por um lado, mais necessidade de serviços públicos e, por outro,
menos oportunidades para acessá-los.
Dados recentes do Governo Federal estimam que, aproximadamente, 50% da população pobre e extremamente pobre do Brasil habitem no perímetro rural, em regiões de difícil acesso e com infraestrutura pouco
desenvolvida. Nesse contexto, existem milhares de famílias que ainda se encontram em situação de insegurança alimentar e nutricional e que, para atender a suas necessidades básicas, fazem uso de recursos naturais,
muitas vezes sem a adequada orientação do Estado. Como consequência desse processo, é possível que, ao
garantir sua subsistência, o cidadão pobre viole normas ambientais e que, portanto, responda por infrações
administrativas e penais de menor potencial ofensivo previstas na Lei n° 9.605, de 1998.
Com o objetivo de melhor orientar o público-alvo do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo
Federal a respeito do manejo sustentável do Meio Ambiente, criou-se, em setembro de 2011, o Programa de
Apoio à Conservação Ambiental, também conhecido como Bolsa Verde. O Programa, que integra o Plano Brasil
Sem Miséria, destina-se à população vulnerável que desenvolve atividades sustentáveis dos recursos naturais
em reservas extrativistas, florestas nacionais, reservas de desenvolvimento sustentável federais e assentamentos ambientalmente diferenciados da reforma agrária.
O Bolsa Verde tem sido importante para orientar agricultores familiares pelos serviços ambientais que
prestam ao Brasil. Ocorre, contudo, que ainda existem agricultores pobres e extremamente pobres que não
foram inseridos no Programa, razão por que o Governo Federal tem realizado, em parceria com estados e municípios, busca ativa da população vulnerável que se encontra em situação de insegurança alimentar e que não
tem acesso a essa e a outras políticas públicas.
Diante do exposto, entendo que é necessário conceder anistia a agricultores de baixa renda que, para
garantir sua segurança alimentar e nutricional, tenham cometido infrações administrativas e penais de menor
potencial ofensivo previstas na Lei n° 9.605, de 1998. Essa anistia, contudo, deve ser concedida para período determinado, no qual a maior parte da população vulnerável transgredia a legislação, muitas vezes sem conhecê-la, a fim de garantir sua subsistência. Com a progressiva conscientização ambiental de famílias pobres, como
proposto pelo Bolsa Verde, o número de infrações administrativas e penais de cidadãos pobres tende a diminuir.
Por fim, registra-se que, atualmente, muitas famílias extremamente pobres que transgrediram normas
ambientais para atender a suas necessidades básicas não apresentam condições financeiras para arcarem, minimamente, com as sanções pecuniárias que lhes foram imputadas. Cabe ao Estado brasileiro viabilizar alternativas para o equacionamento dessa questão.
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Este Projeto de Lei estabelece, portanto, tratamento justo e racional aos segmentos sociais mais vulneráveis do País, ao tempo que se compromete com a preservação presente e futura das diversificadas flora e
fauna brasileiras.
Sala das Sessões, – Senadora Angela Portela.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 9.605, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas
ao meio ambiente, e dá outras providências.
O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
Disposições Gerais
Art. 1º (VETADO)
Art. 2º Quem, de qualquer forma, concorre para a prática dos crimes previstos nesta Lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida da sua culpabilidade, bem como o diretor, o administrador, o membro de
conselho e de órgão técnico, o auditor, o gerente, o preposto ou mandatário de pessoa jurídica, que, sabendo
da conduta criminosa de outrem, deixar de impedir a sua prática, quando podia agir para evitá-la.
Art. 3º As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente conforme o disposto nesta Lei, nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual,
ou de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício da sua entidade.
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das pessoas físicas, autoras, co-autoras ou partícipes do mesmo fato.
Art. 4º Poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente.
Art. 5º (VETADO)
CAPÍTULO II
Da Aplicação da Pena
Art. 6º Para imposição e gradação da penalidade, a autoridade competente observará:
I – a gravidade do fato, tendo em vista os motivos da infração e suas conseqüências para a saúde pública
e para o meio ambiente;
II – os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento da legislação de interesse ambiental;
III – a situação econômica do infrator, no caso de multa.
Art. 7º As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade quando:
I – tratar-se de crime culposo ou for aplicada a pena privativa de liberdade inferior a quatro anos;
II – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os
motivos e as circunstâncias do crime indicarem que a substituição seja suficiente para efeitos de reprovação
e prevenção do crime.
Parágrafo único. As penas restritivas de direitos a que se refere este artigo terão a mesma duração da
pena privativa de liberdade substituída.
Art. 8º As penas restritivas de direito são:
I – prestação de serviços à comunidade;
II – interdição temporária de direitos;
III – suspensão parcial ou total de atividades;
IV – prestação pecuniária;
V – recolhimento domiciliar.
Art. 9º A prestação de serviços à comunidade consiste na atribuição ao condenado de tarefas gratuitas
junto a parques e jardins públicos e unidades de conservação, e, no caso de dano da coisa particular, pública
ou tombada, na restauração desta, se possível.
Art. 10. As penas de interdição temporária de direito são a proibição de o condenado contratar com o
Poder Público, de receber incentivos fiscais ou quaisquer outros benefícios, bem como de participar de licitações, pelo prazo de cinco anos, no caso de crimes dolosos, e de três anos, no de crimes culposos.
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Art. 11. A suspensão de atividades será aplicada quando estas não estiverem obedecendo às prescrições
legais.
Art. 12. A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima ou à entidade pública ou
privada com fim social, de importância, fixada pelo juiz, não inferior a um salário mínimo nem superior a trezentos e sessenta salários mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual reparação civil a que
for condenado o infrator.
Art. 13. O recolhimento domiciliar baseia-se na autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado, que deverá, sem vigilância, trabalhar, freqüentar curso ou exercer atividade autorizada, permanecendo
recolhido nos dias e horários de folga em residência ou em qualquer local destinado a sua moradia habitual,
conforme estabelecido na sentença condenatória.
Art. 14. São circunstâncias que atenuam a pena:
I – baixo grau de instrução ou escolaridade do agente;
II – arrependimento do infrator, manifestado pela espontânea reparação do dano, ou limitação significativa da degradação ambiental causada;
III – comunicação prévia pelo agente do perigo iminente de degradação ambiental;
IV – colaboração com os agentes encarregados da vigilância e do controle ambiental.
Art. 15. São circunstâncias que agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime:
I – reincidência nos crimes de natureza ambiental;
II – ter o agente cometido a infração:
a) para obter vantagem pecuniária;
b) coagindo outrem para a execução material da infração;
c) afetando ou expondo a perigo, de maneira grave, a saúde pública ou o meio ambiente;
d) concorrendo para danos à propriedade alheia;
e) atingindo áreas de unidades de conservação ou áreas sujeitas, por ato do Poder Público, a regime especial de uso;
f) atingindo áreas urbanas ou quaisquer assentamentos humanos;
g) em período de defeso à fauna;
h) em domingos ou feriados;
i) à noite;
j) em épocas de seca ou inundações;
l) no interior do espaço territorial especialmente protegido;
m) com o emprego de métodos cruéis para abate ou captura de animais;
n) mediante fraude ou abuso de confiança;
o) mediante abuso do direito de licença, permissão ou autorização ambiental;
p) no interesse de pessoa jurídica mantida, total ou parcialmente, por verbas públicas ou beneficiada
por incentivos fiscais;
q) atingindo espécies ameaçadas, listadas em relatórios oficiais das autoridades competentes;
r) facilitada por funcionário público no exercício de suas funções.
Art. 16. Nos crimes previstos nesta Lei, a suspensão condicional da pena pode ser aplicada nos casos de
condenação a pena privativa de liberdade não superior a três anos.
Art. 17. A verificação da reparação a que se refere o § 2º do art. 78 do Código Penal será feita mediante
laudo de reparação do dano ambiental, e as condições a serem impostas pelo juiz deverão relacionar-se com
a proteção ao meio ambiente.
Art. 18. A multa será calculada segundo os critérios do Código Penal; se revelar-se ineficaz, ainda que
aplicada no valor máximo, poderá ser aumentada até três vezes, tendo em vista o valor da vantagem econômica auferida.
Art. 19. A perícia de constatação do dano ambiental, sempre que possível, fixará o montante do prejuízo
causado para efeitos de prestação de fiança e cálculo de multa.
Parágrafo único. A perícia produzida no inquérito civil ou no juízo cível poderá ser aproveitada no processo penal, instaurando-se o contraditório.
Art. 20. A sentença penal condenatória, sempre que possível, fixará o valor mínimo para reparação dos
danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido ou pelo meio ambiente.
Parágrafo único. Transitada em julgado a sentença condenatória, a execução poderá efetuar-se pelo valor
fixado nos termos do caput, sem prejuízo da liquidação para apuração do dano efetivamente sofrido.
Art. 21. As penas aplicáveis isolada, cumulativa ou alternativamente às pessoas jurídicas, de acordo com
o disposto no art. 3º, são:
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I – multa;
II – restritivas de direitos;
III – prestação de serviços à comunidade.
Art. 22. As penas restritivas de direitos da pessoa jurídica são:
I – suspensão parcial ou total de atividades;
II – interdição temporária de estabelecimento, obra ou atividade;
III – proibição de contratar com o Poder Público, bem como dele obter subsídios, subvenções ou doações.
§ 1º A suspensão de atividades será aplicada quando estas não estiverem obedecendo às disposições
legais ou regulamentares, relativas à proteção do meio ambiente.
§ 2º A interdição será aplicada quando o estabelecimento, obra ou atividade estiver funcionando sem a
devida autorização, ou em desacordo com a concedida, ou com violação de disposição legal ou regulamentar.
§ 3º A proibição de contratar com o Poder Público e dele obter subsídios, subvenções ou doações não
poderá exceder o prazo de dez anos.
Art. 23. A prestação de serviços à comunidade pela pessoa jurídica consistirá em:
I – custeio de programas e de projetos ambientais;
II – execução de obras de recuperação de áreas degradadas;
III – manutenção de espaços públicos;
IV – contribuições a entidades ambientais ou culturais públicas.
Art. 24. A pessoa jurídica constituída ou utilizada, preponderantemente, com o fim de permitir, facilitar
ou ocultar a prática de crime definido nesta Lei terá decretada sua liquidação forçada, seu patrimônio será considerado instrumento do crime e como tal perdido em favor do Fundo Penitenciário Nacional.
CAPÍTULO III
Da Apreensão do Produto e do Instrumento de Infração Administrativa ou de Crime
Art. 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos.
§ 1º Os animais serão libertados em seu habitat ou entregues a jardins zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas, desde que fiquem sob a responsabilidade de técnicos habilitados.
§ 2º Tratando-se de produtos perecíveis ou madeiras, serão estes avaliados e doados a instituições científicas, hospitalares, penais e outras com fins beneficentes.
§ 2o Tratando-se de produtos perecíveis, serão estes avaliados e doados a instituições científicas, hospitalares, penais e outras com fins beneficentes. (Redação dada pela Medida provisória nº 62, de 2002) Prejudicada
§ 2º Tratando-se de produtos perecíveis ou madeiras, serão estes avaliados e doados a instituições científicas, hospitalares, penais e outras com fins beneficentes. (Vide Medida provisória nº 62, de 2002)
§ 3° Os produtos e subprodutos da fauna não perecíveis serão destruídos ou doados a instituições científicas, culturais ou educacionais.
§ 4º Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização
por meio da reciclagem.
§ 5o Tratando-se de madeiras, serão levadas a leilão, e o valor arrecadado, revertido ao órgão ambiental
responsável por sua apreensão. (Incluído pela Medida provisória nº 62, de 2002) Prejudicada
CAPÍTULO IV
Da Ação e do Processo Penal
Art. 26. Nas infrações penais previstas nesta Lei, a ação penal é pública incondicionada.
Parágrafo único. (VETADO)
Art. 27. Nos crimes ambientais de menor potencial ofensivo, a proposta de aplicação imediata de pena
restritiva de direitos ou multa, prevista no art. 76 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, somente poderá
ser formulada desde que tenha havido a prévia composição do dano ambiental, de que trata o art. 74 da mesma lei, salvo em caso de comprovada impossibilidade.
Art. 28. As disposições do art. 89 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, aplicam-se aos crimes de
menor potencial ofensivo definidos nesta Lei, com as seguintes modificações:
I – a declaração de extinção de punibilidade, de que trata o § 5° do artigo referido no caput, dependerá
de laudo de constatação de reparação do dano ambiental, ressalvada a impossibilidade prevista no inciso I do
§ 1° do mesmo artigo;
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II – na hipótese de o laudo de constatação comprovar não ter sido completa a reparação, o prazo de suspensão do processo será prorrogado, até o período máximo previsto no artigo referido no caput, acrescido de
mais um ano, com suspensão do prazo da prescrição;
III – no período de prorrogação, não se aplicarão as condições dos incisos II, III e IV do § 1° do artigo mencionado no caput;
IV – findo o prazo de prorrogação, proceder-se-á à lavratura de novo laudo de constatação de reparação
do dano ambiental, podendo, conforme seu resultado, ser novamente prorrogado o período de suspensão,
até o máximo previsto no inciso II deste artigo, observado o disposto no inciso III;
V – esgotado o prazo máximo de prorrogação, a declaração de extinção de punibilidade dependerá de
laudo de constatação que comprove ter o acusado tomado as providências necessárias à reparação integral
do dano.
CAPÍTULO V
Dos Crimes Contra o Meio Ambiente
Seção I
Dos Crimes contra a Fauna
Art. 29. Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida:
Pena – detenção de seis meses a um ano, e multa.
§ 1º Incorre nas mesmas penas:
I – quem impede a procriação da fauna, sem licença, autorização ou em desacordo com a obtida;
II – quem modifica, danifica ou destrói ninho, abrigo ou criadouro natural;
III – quem vende, expõe à venda, exporta ou adquire, guarda, tem em cativeiro ou depósito, utiliza ou
transporta ovos, larvas ou espécimes da fauna silvestre, nativa ou em rota migratória, bem como produtos e
objetos dela oriundos, provenientes de criadouros não autorizados ou sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente.
§ 2º No caso de guarda doméstica de espécie silvestre não considerada ameaçada de extinção, pode o
juiz, considerando as circunstâncias, deixar de aplicar a pena.
§ 3° São espécimes da fauna silvestre todos aqueles pertencentes às espécies nativas, migratórias e
quaisquer outras, aquáticas ou terrestres, que tenham todo ou parte de seu ciclo de vida ocorrendo dentro
dos limites do território brasileiro, ou águas jurisdicionais brasileiras.
§ 4º A pena é aumentada de metade, se o crime é praticado:
I – contra espécie rara ou considerada ameaçada de extinção, ainda que somente no local da infração;
II – em período proibido à caça;
III – durante a noite;
IV – com abuso de licença;
V – em unidade de conservação;
VI – com emprego de métodos ou instrumentos capazes de provocar destruição em massa.
§ 5º A pena é aumentada até o triplo, se o crime decorre do exercício de caça profissional.
§ 6º As disposições deste artigo não se aplicam aos atos de pesca.
Art. 30. Exportar para o exterior peles e couros de anfíbios e répteis em bruto, sem a autorização da autoridade ambiental competente:
Pena – reclusão, de um a três anos, e multa.
Art. 31. Introduzir espécime animal no País, sem parecer técnico oficial favorável e licença expedida por
autoridade competente:
Pena – detenção, de três meses a um ano, e multa.
Art. 32. Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos:
Pena – detenção, de três meses a um ano, e multa.
§ 1º Incorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que
para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos alternativos.
§ 2º A pena é aumentada de um sexto a um terço, se ocorre morte do animal.
Art. 33. Provocar, pela emissão de efluentes ou carreamento de materiais, o perecimento de espécimes
da fauna aquática existentes em rios, lagos, açudes, lagoas, baías ou águas jurisdicionais brasileiras:
Pena – detenção, de um a três anos, ou multa, ou ambas cumulativamente.
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Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas:
I – quem causa degradação em viveiros, açudes ou estações de aqüicultura de domínio público;
II – quem explora campos naturais de invertebrados aquáticos e algas, sem licença, permissão ou autorização da autoridade competente;
III – quem fundeia embarcações ou lança detritos de qualquer natureza sobre bancos de moluscos ou
corais, devidamente demarcados em carta náutica.
Art. 34. Pescar em período no qual a pesca seja proibida ou em lugares interditados por órgão competente:
Pena – detenção de um ano a três anos ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.
Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem:
I – pesca espécies que devam ser preservadas ou espécimes com tamanhos inferiores aos permitidos;
II – pesca quantidades superiores às permitidas, ou mediante a utilização de aparelhos, petrechos, técnicas e métodos não permitidos;
III – transporta, comercializa, beneficia ou industrializa espécimes provenientes da coleta, apanha e pesca proibidas.
Art. 35. Pescar mediante a utilização de:
I – explosivos ou substâncias que, em contato com a água, produzam efeito semelhante;
II – substâncias tóxicas, ou outro meio proibido pela autoridade competente:
Pena – reclusão de um ano a cinco anos.
Art. 36. Para os efeitos desta Lei, considera-se pesca todo ato tendente a retirar, extrair, coletar, apanhar,
apreender ou capturar espécimes dos grupos dos peixes, crustáceos, moluscos e vegetais hidróbios, suscetíveis ou não de aproveitamento econômico, ressalvadas as espécies ameaçadas de extinção, constantes nas
listas oficiais da fauna e da flora.
Art. 37. Não é crime o abate de animal, quando realizado:
I – em estado de necessidade, para saciar a fome do agente ou de sua família;
II – para proteger lavouras, pomares e rebanhos da ação predatória ou destruidora de animais, desde
que legal e expressamente autorizado pela autoridade competente;
III – (VETADO)
IV – por ser nocivo o animal, desde que assim caracterizado pelo órgão competente.
Seção II
Dos Crimes contra a Flora
Art. 38. Destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente, mesmo que em formação,
ou utilizá-la com infringência das normas de proteção:
Pena – detenção, de um a três anos, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.
Parágrafo único. Se o crime for culposo, a pena será reduzida à metade.
Art. 38-A. Destruir ou danificar vegetação primária ou secundária, em estágio avançado ou médio de
regeneração, do Bioma Mata Atlântica, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção: (Incluído pela
Lei nº 11.428, de 2006).
Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente. (Incluído pela
Lei nº 11.428, de 2006).
Parágrafo único. Se o crime for culposo, a pena será reduzida à metade. (Incluído pela Lei nº 11.428, de
2006).
Art. 39. Cortar árvores em floresta considerada de preservação permanente, sem permissão da autoridade competente:
Pena – detenção, de um a três anos, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.
Art. 40. Causar dano direto ou indireto às Unidades de Conservação e às áreas de que trata o art. 27 do
Decreto nº 99.274, de 6 de junho de 1990, independentemente de sua localização:
Pena – reclusão, de um a cinco anos.
§ 1º Entende-se por Unidades de Conservação as Reservas Biológicas, Reservas Ecológicas, Estações
Ecológicas, Parques Nacionais, Estaduais e Municipais, Florestas Nacionais, Estaduais e Municipais, Áreas de
Proteção Ambiental, Áreas de Relevante Interesse Ecológico e Reservas Extrativistas ou outras a serem criadas
pelo Poder Público.
§ 1o Entende-se por Unidades de Conservação de Proteção Integral as Estações Ecológicas, as Reservas
Biológicas, os Parques Nacionais, os Monumentos Naturais e os Refúgios de Vida Silvestre. (Redação dada pela
Lei nº 9.985, de 2000)
§ 2º A ocorrência de dano afetando espécies ameaçadas de extinção no interior das Unidades de Conservação será considerada circunstância agravante para a fixação da pena.
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§ 2o A ocorrência de dano afetando espécies ameaçadas de extinção no interior das Unidades de Conservação de Proteção Integral será considerada circunstância agravante para a fixação da pena. (Redação dada
pela Lei nº 9.985, de 2000)
§ 3º Se o crime for culposo, a pena será reduzida à metade.
Art. 40-A. (VETADO) (Incluído pela Lei nº 9.985, de 2000)
§ 1o Entende-se por Unidades de Conservação de Uso Sustentável as Áreas de Proteção Ambiental, as
Áreas de Relevante Interesse Ecológico, as Florestas Nacionais, as Reservas Extrativistas, as Reservas de Fauna,
as Reservas de Desenvolvimento Sustentável e as Reservas Particulares do Patrimônio Natural. (Incluído pela
Lei nº 9.985, de 2000)
§ 2o A ocorrência de dano afetando espécies ameaçadas de extinção no interior das Unidades de Conservação de Uso Sustentável será considerada circunstância agravante para a fixação da pena. (Incluído pela
Lei nº 9.985, de 2000)
§ 3o Se o crime for culposo, a pena será reduzida à metade. (Incluído pela Lei nº 9.985, de 2000)
Art. 41. Provocar incêndio em mata ou floresta:
Pena – reclusão, de dois a quatro anos, e multa.
Parágrafo único. Se o crime é culposo, a pena é de detenção de seis meses a um ano, e multa.
Art. 42. Fabricar, vender, transportar ou soltar balões que possam provocar incêndios nas florestas e demais formas de vegetação, em áreas urbanas ou qualquer tipo de assentamento humano:
Pena – detenção de um a três anos ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.
Art. 43. (VETADO)
Art. 44. Extrair de florestas de domínio público ou consideradas de preservação permanente, sem prévia
autorização, pedra, areia, cal ou qualquer espécie de minerais:
Pena – detenção, de seis meses a um ano, e multa.
Art. 45. Cortar ou transformar em carvão madeira de lei, assim classificada por ato do Poder Público, para
fins industriais, energéticos ou para qualquer outra exploração, econômica ou não, em desacordo com as determinações legais:
Pena – reclusão, de um a dois anos, e multa.
Art. 46. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente,
e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento:
Pena – detenção, de seis meses a um ano, e multa.
Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem vende, expõe à venda, tem em depósito, transporta
ou guarda madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo
da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente.
Art. 47. (VETADO)
Art. 48. Impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas e demais formas de vegetação:
Pena – detenção, de seis meses a um ano, e multa.
Art. 49. Destruir, danificar, lesar ou maltratar, por qualquer modo ou meio, plantas de ornamentação de
logradouros públicos ou em propriedade privada alheia:
Pena – detenção, de três meses a um ano, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.
Parágrafo único. No crime culposo, a pena é de um a seis meses, ou multa.
Art. 50. Destruir ou danificar florestas nativas ou plantadas ou vegetação fixadora de dunas, protetora
de mangues, objeto de especial preservação:
Pena – detenção, de três meses a um ano, e multa.
Art. 50-A. Desmatar, explorar economicamente ou degradar floresta, plantada ou nativa, em terras de
domínio público ou devolutas, sem autorização do órgão competente: (Incluído pela Lei nº 11.284, de 2006)
Pena – reclusão de 2 (dois) a 4 (quatro) anos e multa. (Incluído pela Lei nº 11.284, de 2006)
§ 1o Não é crime a conduta praticada quando necessária à subsistência imediata pessoal do agente ou
de sua família. (Incluído pela Lei nº 11.284, de 2006)
§ 2o Se a área explorada for superior a 1.000 ha (mil hectares), a pena será aumentada de 1 (um) ano por
milhar de hectare. (Incluído pela Lei nº 11.284, de 2006)
Art. 51. Comercializar motosserra ou utilizá-la em florestas e nas demais formas de vegetação, sem licença ou registro da autoridade competente:
Pena – detenção, de três meses a um ano, e multa.
Art. 52. Penetrar em Unidades de Conservação conduzindo substâncias ou instrumentos próprios para
caça ou para exploração de produtos ou subprodutos florestais, sem licença da autoridade competente:
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Pena – detenção, de seis meses a um ano, e multa.
Art. 53. Nos crimes previstos nesta Seção, a pena é aumentada de um sexto a um terço se:
I – do fato resulta a diminuição de águas naturais, a erosão do solo ou a modificação do regime climático;
II – o crime é cometido:
a) no período de queda das sementes;
b) no período de formação de vegetações;
c) contra espécies raras ou ameaçadas de extinção, ainda que a ameaça ocorra somente no local da infração;
d) em época de seca ou inundação;
e) durante a noite, em domingo ou feriado.
Seção III
Da Poluição e outros Crimes Ambientais
Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos
à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora:
Pena – reclusão, de um a quatro anos, e multa.
§ 1º Se o crime é culposo:
Pena – detenção, de seis meses a um ano, e multa.
§ 2º Se o crime:
I – tornar uma área, urbana ou rural, imprópria para a ocupação humana;
II – causar poluição atmosférica que provoque a retirada, ainda que momentânea, dos habitantes das
áreas afetadas, ou que cause danos diretos à saúde da população;
III – causar poluição hídrica que torne necessária a interrupção do abastecimento público de água de
uma comunidade;
IV – dificultar ou impedir o uso público das praias;
V – ocorrer por lançamento de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, ou detritos, óleos ou substâncias
oleosas, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou regulamentos:
Pena – reclusão, de um a cinco anos.
§ 3º Incorre nas mesmas penas previstas no parágrafo anterior quem deixar de adotar, quando assim o
exigir a autoridade competente, medidas de precaução em caso de risco de dano ambiental grave ou irreversível.
Art. 55. Executar pesquisa, lavra ou extração de recursos minerais sem a competente autorização, permissão, concessão ou licença, ou em desacordo com a obtida:
Pena – detenção, de seis meses a um ano, e multa.
Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre quem deixa de recuperar a área pesquisada ou explorada,
nos termos da autorização, permissão, licença, concessão ou determinação do órgão competente.
Art. 56. Produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar, fornecer, transportar, armazenar,
guardar, ter em depósito ou usar produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio
ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos:
Pena – reclusão, de um a quatro anos, e multa.
§ 1º Nas mesmas penas incorre quem abandona os produtos ou substâncias referidos no caput, ou os
utiliza em desacordo com as normas de segurança.
§ 1o Nas mesmas penas incorre quem: (Redação dada pela Lei nº 12.305, de 2010)
I – abandona os produtos ou substâncias referidos no caput ou os utiliza em desacordo com as normas
ambientais ou de segurança; (Incluído pela Lei nº 12.305, de 2010)
II – manipula, acondiciona, armazena, coleta, transporta, reutiliza, recicla ou dá destinação final a resíduos perigosos de forma diversa da estabelecida em lei ou regulamento. (Incluído pela Lei nº 12.305, de 2010)
§ 2º Se o produto ou a substância for nuclear ou radioativa, a pena é aumentada de um sexto a um terço.
§ 3º Se o crime é culposo:
Pena – detenção, de seis meses a um ano, e multa.
Art. 57. (VETADO)
Art. 58. Nos crimes dolosos previstos nesta Seção, as penas serão aumentadas:
I – de um sexto a um terço, se resulta dano irreversível à flora ou ao meio ambiente em geral;
II – de um terço até a metade, se resulta lesão corporal de natureza grave em outrem;
III – até o dobro, se resultar a morte de outrem.
Parágrafo único. As penalidades previstas neste artigo somente serão aplicadas se do fato não resultar
crime mais grave.
Art. 59. (VETADO)
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Art. 60. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território nacional,
estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes:
Pena – detenção, de um a seis meses, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.
Art. 61. Disseminar doença ou praga ou espécies que possam causar dano à agricultura, à pecuária, à
fauna, à flora ou aos ecossistemas:
Pena – reclusão, de um a quatro anos, e multa.
Seção IV
Dos Crimes contra o Ordenamento Urbano e o Patrimônio Cultural
Art. 62. Destruir, inutilizar ou deteriorar:
I – bem especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial;
II – arquivo, registro, museu, biblioteca, pinacoteca, instalação científica ou similar protegido por lei, ato
administrativo ou decisão judicial:
Pena – reclusão, de um a três anos, e multa.
Parágrafo único. Se o crime for culposo, a pena é de seis meses a um ano de detenção, sem prejuízo da
multa.
Art. 63. Alterar o aspecto ou estrutura de edificação ou local especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial, em razão de seu valor paisagístico, ecológico, turístico, artístico, histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico ou monumental, sem autorização da autoridade competente ou em
desacordo com a concedida:
Pena – reclusão, de um a três anos, e multa.
Art. 64. Promover construção em solo não edificável, ou no seu entorno, assim considerado em razão de
seu valor paisagístico, ecológico, artístico, turístico, histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico ou
monumental, sem autorização da autoridade competente ou em desacordo com a concedida:
Pena – detenção, de seis meses a um ano, e multa.
Art. 65. Pichar, grafitar ou por outro meio conspurcar edificação ou monumento urbano:
Pena – detenção, de três meses a um ano, e multa.
Parágrafo único. Se o ato for realizado em monumento ou coisa tombada em virtude do seu valor artístico, arqueológico ou histórico, a pena é de seis meses a um ano de detenção, e multa.
Art. 65. Pichar ou por outro meio conspurcar edificação ou monumento urbano: (Redação dada pela Lei
nº 12.408, de 2011)
Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa. (Redação dada pela Lei nº 12.408, de 2011)
§ 1o Se o ato for realizado em monumento ou coisa tombada em virtude do seu valor artístico, arqueológico ou histórico, a pena é de 6 (seis) meses a 1 (um) ano de detenção e multa. (Renumerado do parágrafo
único pela Lei nº 12.408, de 2011)
§ 2o Não constitui crime a prática de grafite realizada com o objetivo de valorizar o patrimônio público
ou privado mediante manifestação artística, desde que consentida pelo proprietário e, quando couber, pelo
locatário ou arrendatário do bem privado e, no caso de bem público, com a autorização do órgão competente
e a observância das posturas municipais e das normas editadas pelos órgãos governamentais responsáveis pela
preservação e conservação do patrimônio histórico e artístico nacional. (Incluído pela Lei nº 12.408, de 2011)
Seção V
Dos Crimes contra a Administração Ambiental
Art. 66. Fazer o funcionário público afirmação falsa ou enganosa, omitir a verdade, sonegar informações
ou dados técnico-científicos em procedimentos de autorização ou de licenciamento ambiental:
Pena – reclusão, de um a três anos, e multa.
Art. 67. Conceder o funcionário público licença, autorização ou permissão em desacordo com as normas
ambientais, para as atividades, obras ou serviços cuja realização depende de ato autorizativo do Poder Público:
Pena – detenção, de um a três anos, e multa.
Parágrafo único. Se o crime é culposo, a pena é de três meses a um ano de detenção, sem prejuízo da multa.
Art. 68. Deixar, aquele que tiver o dever legal ou contratual de fazê-lo, de cumprir obrigação de relevante interesse ambiental:
Pena – detenção, de um a três anos, e multa.
Parágrafo único. Se o crime é culposo, a pena é de três meses a um ano, sem prejuízo da multa.
Art. 69. Obstar ou dificultar a ação fiscalizadora do Poder Público no trato de questões ambientais:
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Pena – detenção, de um a três anos, e multa.
Art. 69-A. Elaborar ou apresentar, no licenciamento, concessão florestal ou qualquer outro procedimento administrativo, estudo, laudo ou relatório ambiental total ou parcialmente falso ou enganoso, inclusive por
omissão: (Incluído pela Lei nº 11.284, de 2006)
Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa. (Incluído pela Lei nº 11.284, de 2006)
§ 1o Se o crime é culposo: (Incluído pela Lei nº 11.284, de 2006)
Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos.(Incluído pela Lei nº 11.284, de 2006)
§ 2o A pena é aumentada de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços), se há dano significativo ao meio ambiente, em decorrência do uso da informação falsa, incompleta ou enganosa. (Incluído pela Lei nº 11.284, de 2006)
CAPÍTULO VI
Da Infração Administrativa
Art. 70. Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente.
§ 1º São autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo os funcionários de órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente – SISNAMA,
designados para as atividades de fiscalização, bem como os agentes das Capitanias dos Portos, do Ministério
da Marinha.
§ 2º Qualquer pessoa, constatando infração ambiental, poderá dirigir representação às autoridades relacionadas no parágrafo anterior, para efeito do exercício do seu poder de polícia.
§ 3º A autoridade ambiental que tiver conhecimento de infração ambiental é obrigada a promover a sua
apuração imediata, mediante processo administrativo próprio, sob pena de co-responsabilidade.
§ 4º As infrações ambientais são apuradas em processo administrativo próprio, assegurado o direito de
ampla defesa e o contraditório, observadas as disposições desta Lei.
Art. 71. O processo administrativo para apuração de infração ambiental deve observar os seguintes prazos máximos:
I – vinte dias para o infrator oferecer defesa ou impugnação contra o auto de infração, contados da data
da ciência da autuação;
II – trinta dias para a autoridade competente julgar o auto de infração, contados da data da sua lavratura,
apresentada ou não a defesa ou impugnação;
III – vinte dias para o infrator recorrer da decisão condenatória à instância superior do Sistema Nacional
do Meio Ambiente – SISNAMA, ou à Diretoria de Portos e Costas, do Ministério da Marinha, de acordo com o
tipo de autuação;
IV – cinco dias para o pagamento de multa, contados da data do recebimento da notificação.
Art. 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6º:
I – advertência;
II – multa simples;
III – multa diária;
IV – apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração;
V – destruição ou inutilização do produto;
VI – suspensão de venda e fabricação do produto;
VII – embargo de obra ou atividade;
VIII – demolição de obra;
IX – suspensão parcial ou total de atividades;
X – (VETADO)
XI – restritiva de direitos.
§ 1º Se o infrator cometer, simultaneamente, duas ou mais infrações, ser-lhe-ão aplicadas, cumulativamente, as sanções a elas cominadas.
§ 2º A advertência será aplicada pela inobservância das disposições desta Lei e da legislação em vigor,
ou de preceitos regulamentares, sem prejuízo das demais sanções previstas neste artigo.
§ 3º A multa simples será aplicada sempre que o agente, por negligência ou dolo:
I – advertido por irregularidades que tenham sido praticadas, deixar de saná-las, no prazo assinalado por
órgão competente do SISNAMA ou pela Capitania dos Portos, do Ministério da Marinha;
II – opuser embaraço à fiscalização dos órgãos do SISNAMA ou da Capitania dos Portos, do Ministério
da Marinha.
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§ 4° A multa simples pode ser convertida em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente.
§ 5º A multa diária será aplicada sempre que o cometimento da infração se prolongar no tempo.
§ 6º A apreensão e destruição referidas nos incisos IV e V do caput obedecerão ao disposto no art. 25
desta Lei.
§ 7º As sanções indicadas nos incisos VI a IX do caput serão aplicadas quando o produto, a obra, a atividade ou o estabelecimento não estiverem obedecendo às prescrições legais ou regulamentares.
§ 8º As sanções restritivas de direito são:
I – suspensão de registro, licença ou autorização;
II – cancelamento de registro, licença ou autorização;
III – perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais;
IV – perda ou suspensão da participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de
crédito;
V – proibição de contratar com a Administração Pública, pelo período de até três anos.
Art. 73. Os valores arrecadados em pagamento de multas por infração ambiental serão revertidos ao
Fundo Nacional do Meio Ambiente, criado pela Lei nº 7.797, de 10 de julho de 1989, Fundo Naval, criado pelo
Decreto nº 20.923, de 8 de janeiro de 1932, fundos estaduais ou municipais de meio ambiente, ou correlatos,
conforme dispuser o órgão arrecadador.
Art. 74. A multa terá por base a unidade, hectare, metro cúbico, quilograma ou outra medida pertinente,
de acordo com o objeto jurídico lesado.
Art. 75. O valor da multa de que trata este Capítulo será fixado no regulamento desta Lei e corrigido periodicamente, com base nos índices estabelecidos na legislação pertinente, sendo o mínimo de R$ 50,00 (cinqüenta reais) e o máximo de R$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões de reais).
Art. 76. O pagamento de multa imposta pelos Estados, Municípios, Distrito Federal ou Territórios substitui a multa federal na mesma hipótese de incidência.
CAPÍTULO VII
Da Cooperação Internacional Para a Preservação do Meio Ambiente
Art. 77. Resguardados a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes, o Governo brasileiro
prestará, no que concerne ao meio ambiente, a necessária cooperação a outro país, sem qualquer ônus, quando solicitado para:
I – produção de prova;
II – exame de objetos e lugares;
III – informações sobre pessoas e coisas;
IV – presença temporária da pessoa presa, cujas declarações tenham relevância para a decisão de uma
causa;
V – outras formas de assistência permitidas pela legislação em vigor ou pelos tratados de que o Brasil
seja parte.
§ 1° A solicitação de que trata este artigo será dirigida ao Ministério da Justiça, que a remeterá, quando
necessário, ao órgão judiciário competente para decidir a seu respeito, ou a encaminhará à autoridade capaz
de atendê-la.
§ 2º A solicitação deverá conter:
I – o nome e a qualificação da autoridade solicitante;
II – o objeto e o motivo de sua formulação;
III – a descrição sumária do procedimento em curso no país solicitante;
IV – a especificação da assistência solicitada;
V – a documentação indispensável ao seu esclarecimento, quando for o caso.
Art. 78. Para a consecução dos fins visados nesta Lei e especialmente para a reciprocidade da cooperação internacional, deve ser mantido sistema de comunicações apto a facilitar o intercâmbio rápido e seguro
de informações com órgãos de outros países.
CAPÍTULO VIII
Disposições Finais
Art. 79. Aplicam-se subsidiariamente a esta Lei as disposições do Código Penal e do Código de Processo
Penal.
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Art. 79-A. Para o cumprimento do disposto nesta Lei, os órgãos ambientais integrantes do SISNAMA, responsáveis pela execução de programas e projetos e pelo controle e fiscalização das atividades suscetíveis de
degradarem a qualidade ambiental, ficam autorizados a celebrar, com força de título executivo extrajudicial,
termo de compromisso com pessoas físicas ou jurídicas responsáveis pela construção, instalação, ampliação
e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, considerados efetiva
ou potencialmente poluidores, bem como os capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental.
(Incluído pela Medida Provisória nº 1.710, de 1998)
§ 1o O termo de compromisso a que se refere este artigo destinar-se-á, exclusivamente, a permitir que as
pessoas físicas e jurídicas mencionadas no caput possam promover as necessárias correções de suas atividades,
para o atendimento das exigências impostas pelas autoridades ambientais competentes, sendo obrigatório
que o respectivo instrumento disponha sobre: (Incluído pela Medida Provisória nº 1.710, de 1998)
I – o nome, a qualificação e o endereço das partes compromissadas e dos respectivos representantes
legais; (Incluído pela Medida Provisória nº 1.710, de 1998)
II – o prazo de vigência do compromisso, que, em função da complexidade das obrigações nele fixadas,
poderá variar entre o mínimo de noventa dias e o máximo de cinco anos, com possibilidade de prorrogação
por igual período; (Incluído pela Medida Provisória nº 1.710, de 1998)
III – a descrição detalhada de seu objeto e o cronograma físico de execução e de implantação das obras
e serviços exigidos; (Incluído pela Medida Provisória nº 1.710, de 1998)
IV – as multas que podem ser aplicadas à pessoa física ou jurídica compromissada e os casos de rescisão, em decorrência do não-cumprimento das obrigações nele pactuadas; (Incluído pela Medida Provisória nº
1.710, de 1998)
V – o foro competente para dirimir litígios entre as partes. (Incluído pela Medida Provisória nº 1.710, de
1998)
§ 2o No tocante aos empreendimentos em curso no dia 30 de março de 1998, envolvendo construção,
instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais,
considerados efetiva ou potencialmente poluidores, bem como os capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, a assinatura do termo de compromisso deverá ser requerida pelas pessoas físicas e jurídicas interessadas, até o dia 31 de dezembro de 1998, mediante requerimento escrito protocolizado junto aos
órgãos competentes do SISNAMA. (Incluído pela Medida Provisória nº 1.710, de 1998)
§ 3o Da data da protocolização do requerimento previsto no parágrafo anterior e enquanto perdurar a
vigência do correspondente termo de compromisso, ficarão suspensas, em relação aos fatos que deram causa à celebração do instrumento, a aplicação e a execução de sanções administrativas contra a pessoa física ou
jurídica que o houver firmado. (Incluído pela Medida Provisória nº 1.710, de 1998)
§ 4o Sob pena de ineficácia, os termos de compromisso deverão ser publicados no órgão oficial competente, mediante extrato. (Incluído pela Medida Provisória nº 1.710, de 1998)
Art. 79-A. Para o cumprimento do disposto nesta Lei, os órgãos ambientais integrantes do SISNAMA, responsáveis pela execução de programas e projetos e pelo controle e fiscalização dos estabelecimentos e das
atividades suscetíveis de degradarem a qualidade ambiental, ficam autorizados a celebrar, com força de título
executivo extrajudicial, termo de compromisso com pessoas físicas ou jurídicas responsáveis pela construção,
instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais,
considerados efetiva ou potencialmente poluidores. (Redação dada pela Medida Provisória nº 1.710-1, de 1998)
§ 1o O termo de compromisso a que se refere este artigo destinar-se-á, exclusivamente, a permitir que as
pessoas físicas e jurídicas mencionadas no caput possam promover as necessárias correções de suas atividades, para o atendimento das exigências impostas pelas autoridades ambientais competentes, sendo obrigatório que o respectivo instrumento disponha sobre: (Redação dada pela Medida Provisória nº 1.710-1, de 1998)
I – o nome, a qualificação e o endereço das partes compromissadas e dos respectivos representantes
legais; (Redação dada pela Medida Provisória nº 1.710-1, de 1998)
II – o prazo de vigência do compromisso, que, em função da complexidade das obrigações nele fixadas,
poderá variar entre o mínimo de noventa dias e o máximo de três anos, com possibilidade de prorrogação por
igual período; (Redação dada pela Medida Provisória nº 1.710-1, de 1998)
III – a descrição detalhada de seu objeto, o valor do investimento previsto e o cronograma físico de execução e de implantação das obras e serviços exigidos, com metas trimestrais a serem atingidas; (Redação dada
pela Medida Provisória nº 1.710-1, de 1998)
IV – as multas que podem ser aplicadas à pessoa física ou jurídica compromissada e os casos de rescisão,
em decorrência do não-cumprimento das obrigações nele pactuadas; (Redação dada pela Medida Provisória
nº 1.710-1, de 1998)
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V – o valor da multa de que trata o inciso anterior não poderá ser superior ao valor do investimento previsto; (Redação dada pela Medida Provisória nº 1.710-1, de 1998)
VI – o foro competente para dirimir litígios entre as partes. (Incluído pela Medida Provisória nº 1.710-1,
de 1998)
§ 2o No tocante aos empreendimentos em curso até o dia 30 de março de 1998, envolvendo construção,
instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais,
considerados efetiva ou potencialmente poluidores, a assinatura do termo de compromisso deverá ser requerida pelas pessoas físicas e jurídicas interessadas, até o dia 31 de dezembro de 1998, mediante requerimento
escrito protocolizado junto aos órgãos competentes do SISNAMA, devendo ser firmado pelo dirigente máximo
do estabelecimento. (Redação dada pela Medida Provisória nº 1.710-1, de 1998)
§ 3o Da data da protocolização do requerimento previsto no parágrafo anterior e enquanto perdurar a
vigência do correspondente termo de compromisso, ficarão suspensas, em relação aos fatos que deram causa
à celebração do instrumento, a aplicação de sanções administrativas contra a pessoa física ou jurídica que o
houver firmado. (Redação dada pela Medida Provisória nº 1.710-1, de 1998)
§ 4o A celebração do termo de compromisso de que trata este artigo não impede a execução de eventuais multas aplicadas antes da protocolização do requerimento. (Redação dada pela Medida Provisória nº
1.710-1, de 1998)
§ 5o Considera-se rescindido de pleno direito o termo de compromisso, quando descumprida qualquer de
suas cláusulas, ressalvado o caso fortuito ou de força maior. (Incluído pela Medida Provisória nº 1.710-1, de 1998)
§ 6o O termo de compromisso deverá ser firmado em até noventa dias, contados da protocolização do
requerimento. (Incluído pela Medida Provisória nº 1.710-1, de 1998)
§ 7o O requerimento de celebração do termo de compromisso deverá conter as informações necessárias
à verificação da sua viabilidade técnica e jurídica, sob pena de indeferimento do plano. (Incluído pela Medida
Provisória nº 1.710-1, de 1998)
§ 8o Sob pena de ineficácia, os termos de compromisso deverão ser publicados no órgão oficial competente, mediante extrato. (Incluído pela Medida Provisória nº 1.710-1, de 1998)
Art. 79-A. Para o cumprimento do disposto nesta Lei, os órgãos ambientais integrantes do SISNAMA, responsáveis pela execução de programas e projetos e pelo controle e fiscalização dos estabelecimentos e das
atividades suscetíveis de degradarem a qualidade ambiental, ficam autorizados a celebrar, com força de título
executivo extrajudicial, termo de compromisso com pessoas físicas ou jurídicas responsáveis pela construção,
instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais,
considerados efetiva ou potencialmente poluidores. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.163-41, de 2001)
§ 1o O termo de compromisso a que se refere este artigo destinar-se-á, exclusivamente, a permitir que as
pessoas físicas e jurídicas mencionadas no caput possam promover as necessárias correções de suas atividades,
para o atendimento das exigências impostas pelas autoridades ambientais competentes, sendo obrigatório
que o respectivo instrumento disponha sobre: (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.163-41, de 2001)
I – o nome, a qualificação e o endereço das partes compromissadas e dos respectivos representantes
legais; (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.163-41, de 2001)
II – o prazo de vigência do compromisso, que, em função da complexidade das obrigações nele fixadas,
poderá variar entre o mínimo de noventa dias e o máximo de três anos, com possibilidade de prorrogação por
igual período; (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.163-41, de 2001)
III – a descrição detalhada de seu objeto, o valor do investimento previsto e o cronograma físico de execução e de implantação das obras e serviços exigidos, com metas trimestrais a serem atingidas; (Redação dada
pela Medida Provisória nº 2.163-41, de 2001)
IV – as multas que podem ser aplicadas à pessoa física ou jurídica compromissada e os casos de rescisão,
em decorrência do não-cumprimento das obrigações nele pactuadas; (Redação dada pela Medida Provisória
nº 2.163-41, de 2001)
V – o valor da multa de que trata o inciso IV não poderá ser superior ao valor do investimento previsto;
(Redação dada pela Medida Provisória nº 2.163-41, de 2001)
VI – o foro competente para dirimir litígios entre as partes. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.163-41,
de 2001)
§ 2o No tocante aos empreendimentos em curso até o dia 30 de março de 1998, envolvendo construção,
instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais,
considerados efetiva ou potencialmente poluidores, a assinatura do termo de compromisso deverá ser requerida pelas pessoas físicas e jurídicas interessadas, até o dia 31 de dezembro de 1998, mediante requerimento
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escrito protocolizado junto aos órgãos competentes do SISNAMA, devendo ser firmado pelo dirigente máximo
do estabelecimento. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.163-41, de 2001)
§ 3o Da data da protocolização do requerimento previsto no § 2o e enquanto perdurar a vigência do correspondente termo de compromisso, ficarão suspensas, em relação aos fatos que deram causa à celebração do
instrumento, a aplicação de sanções administrativas contra a pessoa física ou jurídica que o houver firmado.
(Redação dada pela Medida Provisória nº 2.163-41, de 2001)
§ 4o A celebração do termo de compromisso de que trata este artigo não impede a execução de eventuais multas aplicadas antes da protocolização do requerimento. (Redação dada pela Medida Provisória nº
2.163-41, de 2001)
§ 5o Considera-se rescindido de pleno direito o termo de compromisso, quando descumprida qualquer
de suas cláusulas, ressalvado o caso fortuito ou de força maior. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.163-41,
de 2001)
§ 6o O termo de compromisso deverá ser firmado em até noventa dias, contados da protocolização do
requerimento. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.163-41, de 2001)
§ 7o O requerimento de celebração do termo de compromisso deverá conter as informações necessárias
à verificação da sua viabilidade técnica e jurídica, sob pena de indeferimento do plano. (Incluído pela Medida
Provisória nº 2.163-41, de 2001)
§ 8o Sob pena de ineficácia, os termos de compromisso deverão ser publicados no órgão oficial competente, mediante extrato. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.163-41, de 2001)
Art. 80. O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de noventa dias a contar de sua publicação.
Art. 81. (VETADO)
Art. 82. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 12 de fevereiro de 1998; 177º da Independência e 110º da República. – FERNANDO HENRIQUE
CARDOSO – Gustavo Krause.
(Às Comissões de Agricultura e Reforma Agrária; e de Constituição, Justiça e Cidadania, cabendo à última decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 376, DE 2014
Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente – para aumentar a pena do crime de corrupção de menores.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 244-B da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, passa a viger com a seguinte redação:
“Art. 244-B. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando
infração penal ou induzindo-o a praticá-la:
Pena – reclusão, de dois a seis anos.
.......................................................................................................................................................................................... ” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Justificação
Notório os avanços conquistados ao longo desses anos promovidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), notadamente quanto ao acesso dos jovens à educação, a redução do trabalho infantil e a regulamentação das medidas socioeducativas.
Contudo, observa-se a necessidade de preenchermos uma lacuna legislativa, qual seja, estabelecermos
uma pena mais rigorosa aos agentes infratores que se utilizam de crianças e adolescentes, aliciando-os e corrompendo-os, para a prática de ações criminosas.
O objetivo da proposta é coibir essa prática criminosa tão danosa à sociedade brasileira, assegurando
maior proteção à criança e aos adolescentes, na medida em que propõe o aumento da punição dos agentes
infratores que corrompem jovens para a prática criminosa, alterando a pena-base, que atualmente é de um a
quatro anos, passando, de dois para seis anos de reclusão.
Com essa mudança, haverá aumento do tempo de condenação dos agentes que se utilizam de crianças
e adolescentes para se esconderem de suas ações criminosas, alargando o caráter preventivo e pedagógico da
pena, corroborando para inibir ainda mais essa prática tão nociva a nossos jovens.
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Ressalta-se, ainda, que o aumento da pena-base do referido tipo penal retira dos agentes criminosos
a possibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos ou multa, como
atualmente é possível, dependendo das circunstâncias fáticas e jurídicas do caso concreto.
Sabemos que a utilização de jovens na prática de crimes é uma trágica realidade da sociedade brasileira.
Nos grandes centros urbanos crianças e adolescentes são frequentemente recrutados por traficantes, assaltantes e assassinos, que arquitetam suas empreitadas criminosas e se valem desses inimputáveis para cometê-las.
Todo esse quadro demonstra a necessidade de uma urgente mudança em nossa legislação penal. Assim,
propomos o agravamento da pena do crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B da Lei nº 8.069,
de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Aprovado o presente projeto, a atual pena de um a quatros anos de reclusão passará para dois a seis anos de reclusão.
Com o endurecimento da resposta penal, a expectativa é diminuir os casos de corrupção de crianças e
adolescentes. Assim, contamos com o apoio dos Nobres Senadores e Senadoras para a aprovação da presente
proposição.
Sala das Sessões, – Senador Inácio Arruda – Senadora Vanessa Grazziotin.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990
Texto compilado
Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências.
O Presidente da República: Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 244-B. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la: (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)
Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)
§ 1o Incorre nas penas previstas no caput deste artigo quem pratica as condutas ali tipificadas utilizando-se
de quaisquer meios eletrônicos, inclusive salas de bate-papo da internet. (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)
§ 2o As penas previstas no caput deste artigo são aumentadas de um terço no caso de a infração cometida ou induzida estar incluída no rol do art. 1o da Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990. (Incluído pela Lei nº
12.015, de 2009)
(Às Comissões de Direitos Humanos e Legislação Participativa; e de Constituição, Justiça e Cidadania,
cabendo à última decisão terminativa)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 377, DE 2014
Altera a Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011, que Institui o Regime Diferenciado de Contratações
Públicas – RDC, entre outras providências, para exigir, na contratação integrada de obras e serviços de engenharia, a explicitação de uma “matriz de riscos” no instrumento convocatório e
na minuta contratual.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 9º da Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011, passa a vigorar com a seguinte alteração:
“Art. 9º. .....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
§ 2º ............................................................................................................................................................................................
I – ...............................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
e) a matriz de riscos, a qual deverá constar também na minuta contratual, em que sejam detalhados
os riscos inerentes à consecução do objeto licitado, bem como a repartição prévia das responsabilidades e dos ônus cabíveis a cada uma das partes.
....................................................................................................................................................................................................”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
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Justificação
Este Projeto é a materialização de uma demanda que vem se fazendo cada vez mais presente na contratação integrada de obras e serviços de engenharia pela Administração Pública sob a égide do Regime Diferenciado de Contratações Públicas – RDC: tornar explícito aos licitantes quais os riscos envolvidos na contratação
do objeto da licitação.
A elaboração da matriz de riscos nos empreendimentos de engenharia já é prática usual na iniciativa
privada e também no setor público de diversos países. É, primeiramente, uma questão de transparência. Ainda
que saibamos que, na contratação com o particular, a Administração possui certas prerrogativas, não é razoável
esperar que aquele se submeta a riscos sem conhecê-los e sem que haja a repartição prévia das responsabilidades e dos ônus cabíveis a cada uma das partes no caso de ocorrência de algum sinistro ou situação economicamente desfavorável. Além disso, a presente proposta prestigia os princípios da isonomia do certame e da
segurança jurídica do contrato, estatuídos, respectivamente, no art. 37, XXI, da Constituição Federal combinado
com o art. 1º, § 1º, IV, da Lei nº 12.462, de 2011; e no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.
O assunto já foi objeto de diversos julgados e decisões do Tribunal de Contas da União, em cujos teores
sempre se converge para o entendimento de que contratações integradas de obras e serviços de engenharia
evidentemente necessitam do estabelecimento, nos instrumentos convocatórios, de uma matriz de alocação
dos riscos envolvidos no processo de execução da obra, a serem assumidos pelos contratantes. Aquela Corte
de Contas vem reiteradamente recomendando aos órgãos e entidades da Administração, no caso aqui discutido, que insiram matrizes de riscos nos instrumentos convocatórios e nas minutas contratuais.
Isso se deve principalmente a dois fatores legais inerentes às contratações integradas previstas no RDC:
a responsabilidade da executora pelo projeto básico e a proibição de aditivo contratual para correção de erro
na elaboração desse instrumento, exceto nos casos previstos no art. 9º, § 4º, da Lei ora em discussão. Assim, se
a executora, e não a Administração, é responsável pelo projeto básico e, por isso mesmo, não pode, em regra,
fazer aditivos contratuais para correção de erros na elaboração do referido instrumento, resta plenamente justificada a conveniência de que ela seja detalhadamente informada pela Administração acerca dos riscos inerentes
ao objeto da licitação – o que deverá ocorrer por meio do instrumento convocatório – e tenha estabelecida,
na minuta de contrato, a repartição das responsabilidades e dos ônus de cada parte no caso de ocorrência de
algum sinistro ou situação economicamente desfavorável.
Imbuída da convicção de que a medida proposta contribuirá para o aperfeiçoamento das referidas contratações públicas, conto com o apoio dos nobres Pares para a aprovação deste projeto de lei.
Sala das Sessões, – Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/Amazonas.
LEGISLAÇÃO CITADA
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº , DE 2014
Altera a Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011, que Institui o Regime Diferenciado de Contratações Públicas – RDC, entre outras providências, para exigir, na contratação integrada de
obras e serviços de engenharia, a explicitação de uma “matriz de riscos” no instrumento convocatório e na minuta contratual.
LEI Nº 12.462, DE 4 DE AGOSTO DE 2011
Institui o Regime Diferenciado de Contratações Públicas – RDC; altera a Lei no 10.683, de 28
de maio de 2003, que dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios, a legislação da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e a legislação da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero); cria a Secretaria de Aviação Civil, cargos de
Ministro de Estado, cargos em comissão e cargos de Controlador de Tráfego Aéreo; autoriza a
contratação de controladores de tráfego aéreo temporários; altera as Leis nos 11.182, de 27 de
setembro de 2005, 5.862, de 12 de dezembro de 1972, 8.399, de 7 de janeiro de 1992, 11.526,
de 4 de outubro de 2007, 11.458, de 19 de março de 2007, e 12.350, de 20 de dezembro de
2010, e a Medida Provisória no 2.185-35, de 24 de agosto de 2001; e revoga dispositivos da Lei
no 9.649, de 27 de maio de 1998
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Art. 9o Nas licitações de obras e serviços de engenharia, no âmbito do RDC, poderá ser utilizada a contratação integrada, desde que técnica e economicamente justificada e cujo objeto envolva, pelo menos, uma
das seguintes condições: (Redação dada pela Lei nº 12.980, de 2014)
I – inovação tecnológica ou técnica; (Incluído pela Lei nº 12.980, de 2014)
II – possibilidade de execução com diferentes metodologias; ou (Incluído pela Lei nº 12.980, de 2014)
III – possibilidade de execução com tecnologias de domínio restrito no mercado. (Incluído pela Lei nº
12.980, de 2014)
§ 1o A contratação integrada compreende a elaboração e o desenvolvimento dos projetos básico e executivo, a execução de obras e serviços de engenharia, a montagem, a realização de testes, a pré-operação e
todas as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto.
§ 2o No caso de contratação integrada:
I – o instrumento convocatório deverá conter anteprojeto de engenharia que contemple os documentos
técnicos destinados a possibilitar a caracterização da obra ou serviço, incluindo:
a) a demonstração e a justificativa do programa de necessidades, a visão global dos investimentos e as
definições quanto ao nível de serviço desejado;
b) as condições de solidez, segurança, durabilidade e prazo de entrega, observado o disposto no caput
e no § 1o do art. 6o desta Lei;
c) a estética do projeto arquitetônico; e
d) os parâmetros de adequação ao interesse público, à economia na utilização, à facilidade na execução,
aos impactos ambientais e à acessibilidade;
II – o valor estimado da contratação será calculado com base nos valores praticados pelo mercado, nos
valores pagos pela administração pública em serviços e obras similares ou na avaliação do custo global da
obra, aferida mediante orçamento sintético ou metodologia expedita ou paramétrica. (Redação dada pela Lei
nº 12.980, de 2014)
III – será adotado o critério de julgamento de técnica e preço. (Revogado pela Medida Provisória nº 630,
de 2013)
III – (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 12.980, de 2014)
§ 3o Caso seja permitida no anteprojeto de engenharia a apresentação de projetos com metodologias
diferenciadas de execução, o instrumento convocatório estabelecerá critérios objetivos para avaliação e julgamento das propostas.
§ 4o Nas hipóteses em que for adotada a contratação integrada, é vedada a celebração de termos aditivos aos contratos firmados, exceto nos seguintes casos:
I – para recomposição do equilíbrio econômico-financeiro decorrente de caso fortuito ou força maior; e
II – por necessidade de alteração do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica aos objetivos da contratação, a pedido da administração pública, desde que não decorrentes de erros ou omissões por
parte do contratado, observados os limites previstos no § 1o do art. 65 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993.
(Às Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania; e de Assuntos Econômicos, cabendo à última decisão terminativa)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 378, DE 2014
Altera a Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990 (Lei Orgânica da Saúde), para dispor acerca
da humanização das relações e dos processos de atenção e gestão em saúde, e estabelece o
direito do usuário a acompanhante na assistência à saúde, hospitalar e ambulatorial, e a visita aberta na internação.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 7º da Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso XIV:
“Art. 7º.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
XIV – humanização das relações e dos processos de atenção e gestão em saúde.” (NR)
Art. 2º O usuário de serviço de saúde tem direito à presença de acompanhante na assistência à saúde,
hospitalar e ambulatorial, na forma do regulamento.
§ 1º O acompanhante será indicado livremente pelo usuário, admitida a possibilidade de revezamento.
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§ 2º O serviço de saúde deve proporcionar condições adequadas para a permanência do acompanhante, inclusive em tempo integral.
§ 3º A pessoa internada tem direito à visita aberta, diária, em todas as unidades de internação e serviços
congêneres, na forma do regulamento.
§ 4º Aplicam-se as disposições deste artigo aos serviços públicos e privados de assistência à saúde, respeitados a dinâmica do serviço e o critério médico.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor após decorridos cento e oitenta dias de sua publicação.
Justificação
O Sistema Único de Saúde (SUS) enfrenta o desafio da humanização, especialmente no que se refere à
qualidade do cuidado e à dignidade do usuário, do trabalhador e do gestor em saúde.
A esse respeito, foi formulada a Política Nacional de Humanização, que existe desde 2003, e redigida a
“Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde”, aprovada pelo Conselho Nacional de Saúde (CNS) em sua 198ª Reunião Ordinária, realizada no dia 17 de junho de 2009. Esses documentos têm por base princípios de cidadania,
entre eles o direito ao atendimento humanizado, acolhedor e livre de qualquer discriminação.
Além da diretriz da humanização, que há muito deveria estar inscrita entre os princípios basilares do SUS,
com vistas a solidificar as iniciativas nesse sentido e dar força às normas infralegais existentes, também consideramos necessário dispor, em lei, acerca do direito do paciente a acompanhante e a visitas abertas.
O acompanhante representa a rede social do usuário e, portanto, deve estar com ele durante toda sua
permanência nos ambientes de assistência à saúde. Já a visita aberta, de acordo com o Ministério da Saúde, é
um dispositivo da Política Nacional de Humanização, que amplia o acesso dos visitantes às unidades de internação para garantir o elo entre o paciente, sua família e sua rede social e os serviços de saúde.
A presença de visitantes e de acompanhantes nos serviços de saúde mantém a inserção social do paciente e torna a comunidade também responsável e coprodutora do cuidado em saúde. Ela auxilia, ainda, na
identificação das necessidades da pessoa internada, o que possibilita elaborar e acompanhar com mais eficácia o projeto terapêutico.
Por essas razões, crianças, adolescentes, mulheres durante o trabalho de parto, parto e pós-parto, pessoas com deficiência e idosos, já têm assegurado, por lei, o direito a acompanhante durante todo o período
de internação.
Assim, resta estender esse direito ao conjunto dos usuários de serviços de saúde, em prol de novos padrões de comportamento, solidariedade e humanização do cuidado.
Sala das Sessões, – Senadora Ana Amélia.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990
Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização
e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências.
CAPÍTULO II
Dos Princípios e Diretrizes
Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que
integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198
da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios:
I – universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência;
II – integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços
preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade
do sistema;
III – preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral;
IV – igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie;
V – direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde;
VI – divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário;
VII – utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática;
VIII – participação da comunidade;
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IX – descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo:
a) ênfase na descentralização dos serviços para os municípios;
b) regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde;
X – integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico;
XI – conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população;
XII – capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência; e
XIII – organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos.
(À Comissão de Assuntos Sociais; em decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 379, DE 2014 – Complementar
Altera a Lei Complementar nº 108, de 29 de maio de 2001, que dispõe sobre a relação entre a
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, suas autarquias, fundações, sociedades
de economia mista e outras entidades públicas e suas respectivas entidades fechadas de previdência complementar, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° A Lei Complementar nº 108, de 29 de maio de 2001, passam a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 11. A composição do conselho deliberativo será paritária entre representantes dos participantes e assistidos e dos patrocinadores.
§ 1º O conselheiro presidente será eleito anualmente por e dentre os membros do conselho deliberativo, por maioria absoluta.
§ 2º A presidência do conselho deliberativo será alternada entre os representantes.
§ 3º A escolha dos representantes dos participantes e assistidos dar-se-á por meio de eleição direta
entre os seus pares.” (NR)
“Art. 12. O mandato dos membros do conselho deliberativo será de quatro anos, com garantia de
estabilidade no emprego e no mandato, permitida uma recondução.
.......................................................................................................................................................................................... ” (NR)
“Art. 13. ....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
VIII – aprovação dos planos de custeio e dos planos de benefícios;
IX – aprovação do orçamento anual e do balanço do exercício.
§ 1º A definição das matérias previstas no inciso II deverá ser aprovada pelo patrocinador.
§ 2º As matérias previstas nos incisos II e VIII deverão ser aprovadas pelo voto da maioria absoluta
dos membros do conselho deliberativo.” (NR)
“Art. 14. ....................................................................................................................................................................................
Parágrafo único. O conselho fiscal deverá apresentar e tornar público relatórios de controles internos, com periodicidade mínima semestral.” (NR)
“Art. 15. A composição do conselho fiscal será paritária entre representantes de patrocinadores e de
participantes e assistidos.
§ 1º O conselheiro presidente será escolhido anualmente por e dentre os membros do conselho
fiscal, por maioria absoluta.
§ 2º A presidência do conselho fiscal será alternada entre os representantes.
§ 3º A escolha dos representantes dos participantes e assistidos dar-se-á por meio de eleição direta
entre os seus pares.” (NR)
“Art. 16. O mandato dos membros do conselho fiscal será de quatro anos, com garantia de estabilidade no emprego e no mandato, vedada a recondução.” (NR)
“Art. 19. ....................................................................................................................................................................................
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§ 1º A diretoria-executiva será paritária entre representantes dos patrocinadores e dos participantes
e assistidos e será composta, no máximo, por seis membros, definidos em função do patrimônio da
entidade e do seu número de participantes, inclusive assistidos.
.......................................................................................................................................................................................... ” (NR)
“Art. 22. A entidade de previdência complementar informará ao órgão regulador e fiscalizador os
responsáveis pelas aplicações de recursos da entidade e pela administração dos planos de benefícios, escolhidos dentre os membros da diretoria-executiva.
.......................................................................................................................................................................................... ” (NR)
“Art. 24. A fiscalização e controle dos planos de benefícios e das entidades fechadas de previdência
complementar de que trata esta Lei Complementar competem ao órgão regulador e fiscalizador
das entidades fechadas de previdência complementar e, subsidiariamente, ao Tribunal de Contas
da União.” (NR)
“Art. 25. ....................................................................................................................................................................................
Parágrafo único. Os resultados da fiscalização e do controle exercidos pelos patrocinadores serão
encaminhados aos órgãos mencionados no artigo anterior.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor 90 (noventa) dias após a data de sua publicação.
Justificação
Passados mais de treze anos da aprovação da Lei Complementar nº 108, de 2001, observamos que o setor de previdência complementar dos órgãos e empresas vinculadas à União, aos Estados, ao Distrito Federal
e aos Municípios, conseguiu avançar e se institucionalizar de maneira inegável.
Não obstante, é preciso registrar que são necessários ajustes e alguns aperfeiçoamentos em seus dispositivos, de maneira a não comprometer os avanços até aqui conquistados e, ao mesmo tempo, garantir o
adequado desenvolvimento deste importante setor social e econômico.
Primeiramente o que propomos diz respeito à estrutura de governança das entidades fechadas de previdência. Ocorre que as contribuições dos patrocinadores nunca superam as dos participantes, ao contrário
são paritárias. No entanto, os representantes dos patrocinadores têm mais poder no órgão máximo de decisão
das entidades, pois detêm o voto de qualidade, que desempata a seu favor as decisões, em caso de empate.
Assim, propomos que não apenas seja eliminado esse voto de qualidade, restabelecendo o equilíbrio entre
participantes e patrocinadores, mas que também as presidências dos conselhos deliberativo e fiscal passem
por rotatividade anual.
Outro aspecto que merece ajustes é o da estabilidade dos dirigentes. A legislação não esclarece que
estabilidade deve ser garantida ao conselheiro deliberativo e não especifica em quais os casos o conselheiro pode ser destituído de seu cargo. A alteração proposta explicita que a estabilidade concedida refere-se ao
mandato e ao emprego. Esta prerrogativa é necessária principalmente para os membros eleitos pelos participantes e assistidos, pois a garantia lhes dará maior autonomia e liberdade de votar e defender os interesses
dos participantes que os elegeram, principalmente quando a decisão tratar de matérias que podem não ter a
concordância dos patrocinadores.
Também estamos propondo duas novas atribuições ao conselho deliberativo: a aprovação do orçamento anual e do balanço das entidades de previdência e a aprovação do plano de custeio, ou seja, das contribuições pessoais e patronais necessárias para a cobertura dos benefícios previstos no plano. O plano de custeio,
de periodicidade mínima anual, é matéria de extrema relevância tanto para o patrocinador como para os participantes, pois define o quanto cada um vai desembolsar para cobertura dos benefícios. A relevância desta
matéria recomenda que deva ser aprovada pelo órgão máximo de decisão da entidade. O orçamento anual
e o balanço do exercício são peças elaboradas pela diretoria-executiva e as melhores práticas de governança
corporativa recomendam que sejam aprovadas pela instância decisória superior, que é o conselho deliberativo.
Desta maneira, evita-se que a própria diretoria aprove as peças que ela mesma elabora.
Ainda em relação ao processo decisório do conselho deliberativo, ocorre, por vezes, haver interesses
conflitantes entre patrocinadores e participantes, como as alterações regulamentares, estatutárias e no plano
de custeio. São questões que envolvem a governança e o desenho dos planos. Dada a importância da matéria,
propomos que tais decisões sejam tomadas necessariamente com o voto da maioria absoluta dos membros do
conselho deliberativo, de tal maneira que nem os representantes dos patrocinadores nem os representantes
dos participantes e assistidos decidam sozinhos sobre estes temas.
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Relativamente ao sistema de controle interno das entidades de previdência, desde a edição da Lei Complementar nº 108, de 2001, os conselhos fiscais têm aprofundado seu papel, atividade fundamental para dar
segurança aos participantes. Desse modo, introduzimos dispositivo que determina a apresentação e a publicidade de todos os relatórios produzidos pelo conselho, de modo que todos os interessados tenham acesso
às informações produzidas.
Atualmente, a lei exige que se defina o diretor responsável pela aplicação dos recursos, mas não exige a
definição do responsável pela gestão do plano de benefícios. Julgamos que, por serem atividades de equivalente
relevância nas entidades, seus responsáveis também devem ser informados ao órgão regulador e fiscalizador.
Por fim, entendemos que a figura do Tribunal de Contas da União como órgão adicional de fiscalização
e controle das entidades fechadas de previdência complementar cujos patrocinadores são entes públicos é
uma ação que, em nossa opinião, é extremamente salutar. A independência e a qualidade técnica de um órgão
como o TCU sem dúvida nenhuma agregarão maior poder de supervisão sobre as entidades.
Entendemos que esse conjunto de medidas é relevante para a boa gestão da previdência complementar
no Brasil e contribuirá para o aprimoramento deste importante setor.
Sala das Sessões, – Senador Ana Amélia.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI COMPLEMENTAR Nº 108, DE 29 DE MAIO DE 2001
Dispõe sobre a relação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e outras entidades públicas e suas respectivas entidades fechadas de previdência complementar, e dá outras providências.
O Presidente da República Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei
Complementar:
CAPÍTULO I
Introdução
Art. 1o A relação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente, enquanto patrocinadores de entidades fechadas de previdência complementar, e suas respectivas entidades fechadas, a que se referem
os §§ 3o, 4o, 5o e 6o do art. 202 da Constituição Federal, será disciplinada pelo disposto nesta Lei Complementar.
Art. 2o As regras e os princípios gerais estabelecidos na Lei Complementar que regula o caput do art.
202 da Constituição Federal aplicam-se às entidades reguladas por esta Lei Complementar, ressalvadas as disposições específicas.
CAPÍTULO II
Dos Planos de Benefícios
Seção I
Disposições Especiais
Art. 3o Observado o disposto no artigo anterior, os planos de benefícios das entidades de que trata esta
Lei Complementar atenderão às seguintes regras:
I – carência mínima de sessenta contribuições mensais a plano de benefícios e cessação do vínculo com
o patrocinador, para se tornar elegível a um benefício de prestação que seja programada e continuada; e
II – concessão de benefício pelo regime de previdência ao qual o participante esteja filiado por intermédio de seu patrocinador, quando se tratar de plano na modalidade benefício definido, instituído depois da
publicação desta Lei Complementar.
Parágrafo único. Os reajustes dos benefícios em manutenção serão efetuados de acordo com critérios
estabelecidos nos regulamentos dos planos de benefícios, vedado o repasse de ganhos de produtividade, abono e vantagens de qualquer natureza para tais benefícios.
Art. 4o Nas sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente pela União,
pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, a proposta de instituição de plano de benefícios ou adesão a plano de benefícios em execução será submetida ao órgão fiscalizador, acompanhada de manifestação
favorável do órgão responsável pela supervisão, pela coordenação e pelo controle do patrocinador.

Dezembro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 10

109

Parágrafo único. As alterações no plano de benefícios que implique elevação da contribuição de patrocinadores serão objeto de prévia manifestação do órgão responsável pela supervisão, pela coordenação e pelo
controle referido no caput.
Art. 5o É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, suas autarquias, fundações,
empresas públicas, sociedades de economia mista e outras entidades públicas o aporte de recursos a entidades de previdência privada de caráter complementar, salvo na condição de patrocinador.
Seção II
Do Custeio
Art. 6o O custeio dos planos de benefícios será responsabilidade do patrocinador e dos participantes,
inclusive assistidos.
§ 1o A contribuição normal do patrocinador para plano de benefícios, em hipótese alguma, excederá a
do participante, observado o disposto no art. 5o da Emenda Constitucional no 20, de 15 de dezembro de 1998,
e as regras específicas emanadas do órgão regulador e fiscalizador.
§ 2o Além das contribuições normais, os planos poderão prever o aporte de recursos pelos participantes,
a título de contribuição facultativa, sem contrapartida do patrocinador.
§ 3o É vedado ao patrocinador assumir encargos adicionais para o financiamento dos planos de benefícios, além daqueles previstos nos respectivos planos de custeio.
Art. 7o A despesa administrativa da entidade de previdência complementar será custeada pelo patrocinador
e pelos participantes e assistidos, atendendo a limites e critérios estabelecidos pelo órgão regulador e fiscalizador.
Parágrafo único. É facultada aos patrocinadores a cessão de pessoal às entidades de previdência complementar que patrocinam, desde que ressarcidos os custos correspondentes.
CAPÍTULO III
Das Entidades de Previdência Complementar Patrocinadas Pelo Poder Público e Suas Empresas
Seção I
Da Estrutura Organizacional
Art. 8o A administração e execução dos planos de benefícios compete às entidades fechadas de previdência complementar mencionadas no art. 1o desta Lei Complementar.
Parágrafo único. As entidades de que trata o caput organizar-se-ão sob a forma de fundação ou sociedade civil, sem fins lucrativos.
Art. 9o A estrutura organizacional das entidades de previdência complementar a que se refere esta Lei
Complementar é constituída de conselho deliberativo, conselho fiscal e diretoria-executiva.
Seção II
Do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal
Art. 10. O conselho deliberativo, órgão máximo da estrutura organizacional, é responsável pela definição
da política geral de administração da entidade e de seus planos de benefícios.
Art. 11. A composição do conselho deliberativo, integrado por no máximo seis membros, será paritária
entre representantes dos participantes e assistidos e dos patrocinadores, cabendo a estes a indicação do conselheiro presidente, que terá, além do seu, o voto de qualidade.
§ 1o A escolha dos representantes dos participantes e assistidos dar-se-á por meio de eleição direta entre seus pares.
§ 2o Caso o estatuto da entidade fechada, respeitado o número máximo de conselheiros de que trata o
caput e a participação paritária entre representantes dos participantes e assistidos e dos patrocinadores, preveja outra composição, que tenha sido aprovada na forma prevista no seu estatuto, esta poderá ser aplicada,
mediante autorização do órgão regulador e fiscalizador.
Art. 12. O mandato dos membros do conselho deliberativo será de quatro anos, com garantia de estabilidade, permitida uma recondução.
§ 1o O membro do conselho deliberativo somente perderá o mandato em virtude de renúncia, de condenação judicial transitada em julgado ou processo administrativo disciplinar.
§ 2o A instauração de processo administrativo disciplinar, para apuração de irregularidades no âmbito
de atuação do conselho deliberativo da entidade fechada, poderá determinar o afastamento do conselheiro
até sua conclusão.
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§ 3o O afastamento de que trata o parágrafo anterior não implica prorrogação ou permanência no cargo
além da data inicialmente prevista para o término do mandato.
§ 4o O estatuto da entidade deverá regulamentar os procedimentos de que tratam os parágrafos anteriores deste artigo.
Art. 13. Ao conselho deliberativo compete a definição das seguintes matérias:
I – política geral de administração da entidade e de seus planos de benefícios;
II – alteração de estatuto e regulamentos dos planos de benefícios, bem como a implantação e a extinção deles e a retirada de patrocinador;
III – gestão de investimentos e plano de aplicação de recursos;
IV – autorizar investimentos que envolvam valores iguais ou superiores a cinco por cento dos recursos garantidores;
V – contratação de auditor independente atuário e avaliador de gestão, observadas as disposições regulamentares aplicáveis;
VI – nomeação e exoneração dos membros da diretoria-executiva; e
VII – exame, em grau de recurso, das decisões da diretoria-executiva.
Parágrafo único. A definição das matérias previstas no inciso II deverá ser aprovada pelo patrocinador.
Art. 14. O conselho fiscal é órgão de controle interno da entidade.
Art. 15. A composição do conselho fiscal, integrado por no máximo quatro membros, será paritária entre
representantes de patrocinadores e de participantes e assistidos, cabendo a estes a indicação do conselheiro
presidente, que terá, além do seu, o voto de qualidade.
Parágrafo único. Caso o estatuto da entidade fechada, respeitado o número máximo de conselheiros de
que trata o caput e a participação paritária entre representantes dos participantes e assistidos e dos patrocinadores, preveja outra composição, que tenha sido aprovada na forma prevista no seu estatuto, esta poderá
ser aplicada, mediante autorização do órgão regulador e fiscalizador.
Art. 16. O mandato dos membros do conselho fiscal será de quatro anos, vedada a recondução.
Art. 17. A renovação dos mandatos dos conselheiros deverá obedecer ao critério de proporcionalidade,
de forma que se processe parcialmente a cada dois anos.
§ 1o Na primeira investidura dos conselhos, após a publicação desta Lei Complementar, os seus membros
terão mandato com prazo diferenciado.
§ 2o O conselho deliberativo deverá renovar três de seus membros a cada dois anos e o conselho fiscal
dois membros com a mesma periodicidade, observada a regra de transição estabelecida no parágrafo anterior.
Art. 18. Aplicam-se aos membros dos conselhos deliberativo e fiscal os mesmos requisitos previstos nos
incisos I a III do art. 20 desta Lei Complementar.
Seção III
Da Diretoria-Executiva
Art. 19. A diretoria-executiva é o órgão responsável pela administração da entidade, em conformidade
com a política de administração traçada pelo conselho deliberativo.
§ 1o A diretoria-executiva será composta, no máximo, por seis membros, definidos em função do patrimônio da entidade e do seu número de participantes, inclusive assistidos.
§ 2o O estatuto da entidade fechada, respeitado o número máximo de diretores de que trata o parágrafo
anterior, deverá prever a forma de composição e o mandato da diretoria-executiva, aprovado na forma prevista
no seu estatuto, observadas as demais disposições desta Lei Complementar.
Art. 20. Os membros da diretoria-executiva deverão atender aos seguintes requisitos mínimos:
I – comprovada experiência no exercício de atividade na área financeira, administrativa, contábil, jurídica, de fiscalização, atuarial ou de auditoria;
II – não ter sofrido condenação criminal transitada em julgado;
III – não ter sofrido penalidade administrativa por infração da legislação da seguridade social, inclusive
da previdência complementar ou como servidor público; e
IV – ter formação de nível superior.
Art. 21. Aos membros da diretoria-executiva é vedado:
I – exercer simultaneamente atividade no patrocinador;
II – integrar concomitantemente o conselho deliberativo ou fiscal da entidade e, mesmo depois do término do seu mandato na diretoria-executiva, enquanto não tiver suas contas aprovadas; e
III – ao longo do exercício do mandato prestar serviços a instituições integrantes do sistema financeiro.
Art. 22. A entidade de previdência complementar informará ao órgão regulador e fiscalizador o responsável pelas aplicações dos recursos da entidade, escolhido entre os membros da diretoria-executiva.
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Parágrafo único. Os demais membros da diretoria-executiva responderão solidariamente com o dirigente indicado na forma do caput pelos danos e prejuízos causados à entidade para os quais tenham concorrido.
Art. 23. Nos doze meses seguintes ao término do exercício do cargo, o ex-diretor estará impedido de
prestar, direta ou indiretamente, independentemente da forma ou natureza do contrato, qualquer tipo de
serviço às empresas do sistema financeiro que impliquem a utilização das informações a que teve acesso em
decorrência do cargo exercido, sob pena de responsabilidade civil e penal.
§ 1o Durante o impedimento, ao ex-diretor que não tiver sido destituído ou que pedir afastamento será
assegurada a possibilidade de prestar serviço à entidade, mediante remuneração equivalente à do cargo de
direção que exerceu ou em qualquer outro órgão da Administração Pública.
§ 2o Incorre na prática de advocacia administrativa, sujeitando-se às penas da lei, o ex-diretor que violar
o impedimento previsto neste artigo, exceto se retornar ao exercício de cargo ou emprego que ocupava junto ao patrocinador, anteriormente à indicação para a respectiva diretoria-executiva, ou se for nomeado para
exercício em qualquer órgão da Administração Pública.
CAPÍTULO IV
Da Fiscalização
Art. 24. A fiscalização e controle dos planos de benefícios e das entidades fechadas de previdência complementar de que trata esta Lei Complementar competem ao órgão regulador e fiscalizador das entidades fechadas de previdência complementar.
Art. 25. As ações exercidas pelo órgão referido no artigo anterior não eximem os patrocinadores da
responsabilidade pela supervisão e fiscalização sistemática das atividades das suas respectivas entidades de
previdência complementar.
Parágrafo único. Os resultados da fiscalização e do controle exercidos pelos patrocinadores serão encaminhados ao órgão mencionado no artigo anterior.
CAPÍTULO V
Disposições Gerais
Art. 26. As entidades fechadas de previdência complementar patrocinadas por empresas privadas permissionárias ou concessionárias de prestação de serviços públicos subordinam-se, no que couber, às disposições desta Lei Complementar, na forma estabelecida pelo órgão regulador e fiscalizador.
Art. 27. As entidades de previdência complementar patrocinadas por entidades públicas, inclusive empresas públicas e sociedades de economia mista, deverão rever, no prazo de dois anos, a contar de 16 de dezembro
de 1998, seus planos de benefícios e serviços, de modo a ajustá-los atuarialmente a seus ativos, sob pena de
intervenção, sendo seus dirigentes e seus respectivos patrocinadores responsáveis civil e criminalmente pelo
descumprimento do disposto neste artigo.
Art. 28. A infração de qualquer disposição desta Lei Complementar ou de seu regulamento, para a qual
não haja penalidade expressamente cominada, sujeita a pessoa física ou jurídica responsável, conforme o caso
e a gravidade da infração, às penalidades administrativas previstas na Lei Complementar que disciplina o caput
do art. 202 da Constituição Federal.
Art. 29. As entidades de previdência privada patrocinadas por empresas controladas, direta ou indiretamente, pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, que possuam planos de benefícios definidos com
responsabilidade da patrocinadora, não poderão exercer o controle ou participar de acordo de acionistas que
tenha por objeto formação de grupo de controle de sociedade anônima, sem prévia e expressa autorização da
patrocinadora e do seu respectivo ente controlador.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica às participações acionárias detidas na data de publicação desta Lei Complementar.
Art. 30. As entidades de previdência complementar terão o prazo de um ano para adaptar sua organização estatutária ao disposto nesta Lei Complementar, contados a partir da data de sua publicação.
Art. 31. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 32. Revoga-se a Lei no 8.020, de 12 de abril de 1990.
Brasília, 29 de maio de 2001; 180o da Independência e 113o da República. – FERNANDO HENRIQUE
CARDOSO – José Gregori – Pedro Malan – Roberto Brant.
Este texto não substitui o publicado no DOU de 30.5.2001

(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania)
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 380, DE 2014 – Complementares
Altera a Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001, que dispõe sobre o Regime de Previdência Complementar e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° A Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 7º Os planos de benefícios atenderão a padrões mínimos fixados por esta lei e pelo órgão regulador e fiscalizador, com o objetivo de assegurar transparência, solvência, liquidez e equilíbrio
econômico-financeiro e atuarial.
§ 1o O órgão regulador e fiscalizador deverá assegurar o cumprimento dos padrões mínimos de que
trata o caput por meio de supervisão direta e indireta nas entidades fechadas de previdência complementar, bem como quaisquer outras ações de política públicas de caráter regulatório.
§ 2o Ao editar normas para fins de atendimento aos padrões mínimos com o objetivo de normatizar planos de benefícios, o órgão regulador e fiscalizador sempre assegurará o ato jurídico perfeito
conforme art. 17 desta lei.” (NR)
“Art. 15. ....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
Parágrafo único. O direito acumulado corresponde às reservas constituídas pelo participante ou à
reserva matemática, o que lhe for mais favorável, e não se confunde com o direito adquirido.” (NR)
“Art. 17. As alterações processadas nos regulamentos dos planos aplicam-se a todos os participantes
das entidades fechadas que ingressaram no plano a partir da data de aprovação pelo órgão regulador e fiscalizador.
§ 1o Ao participante que tenha cumprido os requisitos para obtenção dos benefícios previstos no
plano é assegurada a aplicação das disposições regulamentares vigentes na data da contratação do
plano de benefício, nos termos do § 1º do art. 10 desta lei.
§ 2o As entidades fechadas não poderão propor qualquer alteração na estrutura de plano de benefícios sem a anuência da patrocinadora e dos participantes e assistidos, bem como das respectivas
entidades que devidamente comprovem a representação de participantes ou assistidos.” (NR)
“Art. 18. ....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
§ 2o Observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, o cálculo das reservas
técnicas atenderá às peculiaridades de cada plano de benefícios e deverá estar expresso em nota
técnica atuarial, de apresentação obrigatória e publicada juntamente com o balanço anual do plano, incluindo as hipóteses utilizadas, que deverão guardar relação com as características da massa
e da atividade desenvolvida pelo patrocinador ou instituidor.
.......................................................................................................................................................................................... .” (NR)
“Art. 20. ....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
§ 2o A não utilização da reserva especial por três exercícios consecutivos determinará a revisão obrigatória do plano de benefícios da entidade, admitindo-se:
I – a redução parcial de contribuições;
II – redução integral ou suspensão da cobrança de contribuições no montante equivalente a, pelo
menos, três exercícios; ou
III – melhoria dos benefícios.
§ 3º Se a revisão do plano de benefícios implicar redução de contribuições deverá ser levada em
consideração a proporção existente entre as contribuições dos patrocinadores e dos participantes,
inclusive dos assistidos, que deverão ser materializadas por meio da aprovação de novas premissas
atuariais, bem como, do plano de custeio.” (NR)
“Art. 21. O resultado deficitário nos planos ou nas entidades fechadas será equacionado por patrocinadores, participantes e assistidos, na proporção existente entre as suas contribuições, sem prejuízo
de ação regressiva contra dirigentes ou terceiros que deram causa a dano ou prejuízo à entidade de
previdência complementar.
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§ 1o O equacionamento referido no caput deste artigo poderá ser feito, dentre outras formas, por meio
do aumento do valor das contribuições, instituição de contribuição adicional ou redução do valor
dos benefícios a conceder, observadas as normas estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador.
§ 2o A redução dos valores dos benefícios não se aplica aos assistidos, sendo cabível, nesse caso, a
instituição de contribuição adicional para cobertura do acréscimo ocorrido em razão da revisão do
plano.
§ 3o O resultado deficitário nos planos ou nas entidades fechadas não poderá ser equacionado por
participantes e assistidos quando decorrer de ações realizadas pela patrocinadora.
§ 4o O equacionamento referido no § 3o poderá ser feito, dentre outras formas, por meio de aporte
financeiro das patrocinadoras, observadas as normas estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador.
§ 5o Em qualquer hipótese de retorno à entidade dos recursos equivalentes ao déficit previsto neste
artigo, os respectivos valores deverão ser aplicados necessariamente na redução proporcional das
contribuições devidas ao plano ou em melhoria dos benefícios.
§ 6o As contribuições, dívidas e quaisquer encargos devidos pelas patrocinadoras e instituidoras aos
planos de benefícios prescrevem em 30 anos, na forma do código civil.” (NR)
“Art. 22. Ao final de cada exercício, coincidente com o ano civil, as entidades fechadas deverão levantar as demonstrações contábeis, as avaliações atuariais e a consolidação das respectivas notas técnicas de cada plano de benefícios, por pessoa jurídica ou profissional legalmente habilitado, devendo
os resultados ser encaminhados ao órgão regulador e fiscalizador e ao Tribunal de Contas da União.
§ 1o As demonstrações contábeis, as avaliações atuariais e a consolidação das respectivas notas técnicas de cada plano de benefícios, por pessoa jurídica ou profissional legalmente habilitado, deverão
ser disponibilizadas nos respectivos sítios eletrônicos.
§ 2o Os participantes e assistidos deverão ser informados e notificados sobre a data a partir da qual
serão publicadas as demonstrações, avaliações e notas técnicas de que trata este artigo.” (NR)
“Art. 24. A divulgação das informações pertinentes aos planos de benefícios aos participantes e assistidos dar-se-á uma vez ao ano, ou toda vez em que ocorrer qualquer alteração no plano, na forma,
nos prazos e pelos meios estabelecidos pelo órgão regulador e fiscalizador.
Parágrafo único. As informações requeridas formalmente por participante ou assistido para defesa
de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal específico deverão ser atendidas pela
entidade no prazo máximo de 10 dias úteis contados da protocolização do requerimento, podendo
tal prazo ser prorrogado uma única vez.” (NR)
“Art. 25. O órgão regulador e fiscalizador poderá autorizar a extinção de plano de benefícios ou a
retirada de patrocínio, ficando os patrocinadores e instituidores obrigados ao cumprimento da totalidade dos compromissos assumidos com a entidade relativamente aos direitos dos participantes,
assistidos e obrigações legais, até a data da retirada ou extinção do plano.
§ 1º Para atendimento do disposto no caput deste artigo, a situação de solvência econômico-financeira e atuarial da entidade deverá ser atestada por profissional devidamente habilitado, cujos
relatórios deverão ser encaminhados concomitantemente ao órgão regulador e fiscalizador e ao
Tribunal de Contas da União.
§ 2o O órgão regulador e fiscalizador não poderá autorizar a extinção de plano de benefícios sem
exigir dos patrocinadores e instituidores caução inidônea de garantia econômica que supram a totalidade dos compromissos assumidos com a entidade relativamente aos direitos dos participantes,
assistidos e obrigações legais, até a data da retirada ou extinção do plano.
§ 3º O órgão regulador e fiscalizador, mediante o atendimento das condições constantes nos §§ 1º
e 2º deste artigo, poderá autorizar a manutenção do plano de benefícios mediante a assunção da
totalidade dos compromissos futuros pelos seus participantes e assistidos, ou a transferência de sua
administração para outra entidade de previdência privada.” (NR)
“Art. 33. ....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
§ 3o Excetuado o disposto no inciso I deste artigo, é vedada a autorização das hipóteses expressas
neste artigo sem antes ouvir, no que couber, o Tribunal de Contas da União e Comissão de Valores
Imobiliários – CVM.” (NR)
“Art. 35. ....................................................................................................................................................................................
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§ 1º A composição do conselho deliberativo será paritária entre representantes dos participantes e
assistidos e dos patrocinadores ou instituidores.
§ 2º O conselheiro presidente será eleito anualmente por e dentre os membros do conselho deliberativo, por maioria absoluta, e a presidência será alternada entre os representantes dos participantes
e assistidos e dos patrocinadores ou instituidores.
§ 3º A escolha dos representantes dos participantes e assistidos dar-se-á por meio de eleição direta
entre os seus pares.
§ 4º O mandato dos membros do conselho deliberativo será de quatro anos, com garantia de estabilidade no emprego e no mandato, permitida uma recondução.
§ 5º Os membros do conselho deliberativo e do conselho fiscal deverão atender aos seguintes requisitos mínimos:
I – comprovada experiência no exercício de atividades nas áreas financeira, administrativa, contábil,
jurídica, de fiscalização ou de auditoria;
II – não ter sofrido condenação criminal transitada em julgado; e
III – não ter sofrido penalidade administrativa por infração da legislação da seguridade social, inclusive da previdência complementar ou como servidor público.
§ 6º Os membros da diretoria-executiva deverão ter formação de nível superior e atender aos requisitos do parágrafo anterior.
§ 7º Serão informados ao órgão regulador e fiscalizador os responsáveis pelas aplicações dos recursos da entidade e pela administração dos planos de benefícios, escolhidos dentre os membros da
diretoria-executiva.
§ 8º Os demais membros da diretoria-executiva responderão solidariamente com os dirigentes indicados na forma do parágrafo anterior pelos danos e prejuízos causados à entidade para os quais
tenham concorrido.
§ 9º Sem prejuízo do disposto no § 1º do art. 31 desta Lei Complementar, os membros da diretoria-executiva e dos conselhos deliberativo e fiscal poderão ser remunerados pelas entidades fechadas,
de acordo com a legislação aplicável.” (NR)
“Art. 64. O órgão fiscalizador competente, o Banco Central do Brasil, a Comissão de Valores Mobiliários, a Secretaria da Receita Federal e o Tribunal de Contas da União, constatando a existência de
práticas irregulares ou indícios de crimes em entidades de previdência complementar, noticiará ao
Ministério Público, enviando-lhe os documentos comprobatórios.
.......................................................................................................................................................................................... ” (NR)
“Art. 68. ....................................................................................................................................................................................
§ 1º Os benefícios serão considerados direito adquirido do participante quando implementadas todas as condições estabelecidas para elegibilidade consignadas no regulamento do respectivo plano
do momento de sua adesão, observado o disposto no art. 17 desta Lei Complementar.
.......................................................................................................................................................................................... ” (NR)
Art. 2° A Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001, fica acrescida dos seguintes artigos:
“Art. 35-A. Ao conselho deliberativo compete a definição das seguintes matérias:
I – política geral de administração da entidade e de seus planos de previdência e benefícios;
II – aprovação de estatuto e regulamentos dos planos de benefícios, bem como suas alterações, implantação e extinção deles e retirada de patrocinador;
III – gestão de investimentos e plano de aplicação de recursos;
IV – autorização de investimentos que envolvam valores iguais ou superiores a cinco por cento dos
recursos garantidores;
V – contratação de auditor independente atuário e avaliador de gestão, observadas as disposições
regulamentares aplicáveis;
VI – nomeação e exoneração dos membros da diretoria-executiva;
VII – exame, em grau de recurso, das decisões da diretoria-executiva;
VIII – aprovação dos planos de custeio dos planos de benefícios;
IX – aprovação do orçamento anual e do balanço do exercício.
Parágrafo único. As matérias previstas nos incisos II, IV, VII e VIII devem ser deliberadas por maioria
absoluta de votos dos conselheiros deliberativos.
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Art. 35-B. O conselho fiscal é o órgão de fiscalização e controle interno da entidade.
Parágrafo único. O conselho fiscal deverá apresentar e tornar público relatórios de controles internos, com periodicidade mínima semestral.
Art. 35-C. A composição do conselho fiscal será paritária entre representantes de patrocinadores ou
instituidores e de participantes e assistidos.
§ 1º O conselheiro presidente será escolhido anualmente por e dentre os membros do conselho fiscal, por maioria absoluta e a presidência será alternada entre os representantes.
§ 3º A escolha dos representantes dos participantes e assistidos dar-se-á por eleição direta entre os
seus pares.
§ 4º O mandato dos membros do conselho fiscal será de quatro anos, com garantia de estabilidade
no emprego e no mandato, vedada a recondução.”
Art. 3º Esta Lei entra em vigor 90 (noventa) dias após a data de sua publicação.
Justificação
Passados mais de treze anos da aprovação da Lei Complementar nº 109, de 2001, observamos que o setor de previdência complementar dos órgãos e empresas vinculadas à União, aos Estados, ao Distrito Federal
e aos Municípios, conseguiu avançar e se institucionalizar de maneira inegável.
Não obstante, é preciso registrar que são necessários ajustes e alguns aperfeiçoamentos em seus dispositivos, de maneira a não comprometer os avanços até aqui conquistados e, ao mesmo tempo, garantir o
adequado desenvolvimento deste importante setor social e econômico.
Primeiramente, trabalhamos para garantir aos participantes e assistidos a proteção de seus direitos, assegurando o respeito ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido. Vários dispositivos da atual legislação ferem
tais princípios. Além disso, a proposta torna obrigatória a anuência das partes envolvidas preliminarmente à
apresentação de qualquer proposta formal de alteração dos planos de benefício. Essa medida visa prevenir
ações de grande repercussão na vida dos trabalhadores, sem que haja negociação prévia.
Ainda com relação aos direitos dos participantes e assistidos, estabelecemos no projeto a obrigatoriedade de divulgação de quaisquer mudanças nas regras dos planos de benefício. Ainda nesse sentido, propomos
que, ao ser requerida informação específica de interesse pessoal relativa à defesa de seus direitos, os participantes e assistidos deverão ser atendidos no prazo máximo de 10 dias.
Outro mecanismo sugerido é o da divulgação das notas técnicas atuariais juntamente ao balanço anual
dos planos. Atualmente, a publicação desse documento não é obrigatória e sua divulgação está longe de ser
satisfatória. Trata-se de um documento importantíssimo, pois nele estão explicitados todos os procedimentos
técnicos que embasam as definições e decisões acerca dos benefícios presentes e futuros pelos quais a entidade de previdência é responsável.
Para dirimir definitivamente a polêmica questão da destinação dos superávits e utilização da reserva
especial, também proponho o detalhamento dos aspectos aceitos como revisão dos planos de benefício, deixando expressamente de contemplar a opção de reversão de valores. Entendemos que esta opção fere princípios da dinâmica previdenciária.
Com relação aos possíveis déficits, deixo claro na minha proposta que, quando suas causas apontarem
para responsabilidade da patrocinadora, o equacionamento do problema deverá ser arcado exclusivamente
por ela. Não é possível que um prejuízo com essa natureza seja imposto aos participantes e assistidos.
No texto do projeto, também recomendamos ajustes que permitam dar mais garantias e preservação
dos direitos de participantes e assistidos no caso de pedido de retirada de patrocinadora. O cumprimento total
dos compromissos assumidos deverá ser comprovado junto ao órgão fiscalizador por meio de caução inidônea de garantia. Esse mecanismo deverá dar mais tranquilidade a todos que vivem essa situação dramática.
Também propomos alterações no que diz respeito à estrutura de governança das entidades fechadas de
previdência. Ocorre que as contribuições dos patrocinadores nunca superam as dos participantes, ao contrário
são paritárias. No entanto, os representantes dos patrocinadores têm mais poder no órgão máximo de decisão
das entidades, pois detêm o voto de qualidade, que desempata a seu favor as decisões, em caso de empate.
Assim, o projeto dispõe que seja estabelecido um novo equilíbrio entre participantes e patrocinadores, por
meio da rotatividade anual da presidência dos conselhos deliberativo e fiscal.
Outro aspecto que merece ajustes é o da estabilidade dos dirigentes. A legislação não esclarece qual a
estabilidade que deve ser garantida ao conselheiro deliberativo e especifica em quais os casos o conselheiro pode ser destituído de seu cargo. A alteração proposta explicita que a estabilidade concedida refere-se ao
mandato e ao emprego. Esta prerrogativa é necessária principalmente para os membros eleitos pelos parti-
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cipantes e assistidos, pois a garantia lhes dará maior autonomia e liberdade de votar e defender os interesses
dos participantes que os elegeram, principalmente quando a decisão tratar de matérias que podem não ter a
concordância dos patrocinadores.
O projeto também estabelece duas novas atribuições ao conselho deliberativo: a aprovação do orçamento anual e do balanço das entidades de previdência e a aprovação do plano de custeio, ou seja, das contribuições pessoais e patronais necessárias para a cobertura dos benefícios previstos no plano. O plano de custeio,
de periodicidade mínima anual, é matéria de extrema relevância tanto para o patrocinador como para os participantes, pois define o quanto cada um vai desembolsar para cobertura dos benefícios. A relevância desta
manteria recomenda que deva ser aprovada pelo órgão máximo de decisão da entidade. O orçamento anual
e o balanço do exercício são peças elaboradas pela diretoria-executiva e as melhores práticas de governança
corporativa recomendam que sejam aprovadas pela instância decisória superior, que é o conselho deliberativo.
Desta maneira, evita-se que a própria diretoria aprove as peças que ela mesma elabora.
Ainda em relação ao processo decisório do conselho deliberativo, ocorre, por vezes, haver interesses
conflitantes entre patrocinadores e participantes, como as alterações regulamentares, estatutárias e no plano
de custeio. São questões que envolvem a governança e o desenho dos planos. Dada a importância da matéria, entendemos que tais decisões devam ser tomadas necessariamente com o voto da maioria absoluta dos
membros do conselho deliberativo, de tal maneira que nem os representantes dos patrocinadores nem os representantes dos participantes e assistidos decidam sozinhos sobre estes temas.
Relativamente ao sistema de controle interno das entidades de previdência, desde a edição da Lei Complementar nº 109, de 2001, os conselhos fiscais têm aprofundado seu papel, atividade fundamental para dar
segurança aos participantes. Desse modo, introduzimos dispositivo que determina a apresentação e a publicidade de todos os relatórios produzidos pelo conselho, de modo que todos os interessados tenham acesso
às informações produzidas.
Atualmente, a lei exige que se defina o diretor responsável pela aplicação dos recursos, mas não exige a
definição do responsável pela gestão do plano de benefícios. Julgamos que, por serem atividades de equivalente
relevância nas entidades, seus responsáveis também devem ser informados ao órgão regulador e fiscalizador.
Acreditamos que esse conjunto de medidas é relevante para a boa gestão da previdência complementar no Brasil e que contribuirá para o aprimoramento deste importante setor. Por isso, pedimos sua aprovação
para que esse setor dê um passo importante para seu amadurecimento e consolidação.
Sala das Sessões, – Senadora Ana Amélia.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI COMPLEMENTAR Nº 109, DE 29 DE MAIO DE 2001
Mensagem de veto nº 494
Vide Decreto nº 7.123, de 2010
Dispõe sobre o Regime de Previdência Complementar e dá outras providências.
O Presidente da República Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei
Complementar:
CAPÍTULO I
Introdução
Art. 1o O regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de forma autônoma
em relação ao regime geral de previdência social, é facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício, nos termos do caput do art. 202 da Constituição Federal, observado o disposto nesta Lei
Complementar.
Art. 2o O regime de previdência complementar é operado por entidades de previdência complementar
que têm por objetivo principal instituir e executar planos de benefícios de caráter previdenciário, na forma
desta Lei Complementar.
Art. 3o A ação do Estado será exercida com o objetivo de:
I – formular a política de previdência complementar;
II – disciplinar, coordenar e supervisionar as atividades reguladas por esta Lei Complementar, compatibilizando-as com as políticas previdenciária e de desenvolvimento social e econômico-financeiro;
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III – determinar padrões mínimos de segurança econômico-financeira e atuarial, com fins específicos de
preservar a liquidez, a solvência e o equilíbrio dos planos de benefícios, isoladamente, e de cada entidade de
previdência complementar, no conjunto de suas atividades;
IV – assegurar aos participantes e assistidos o pleno acesso às informações relativas à gestão de seus
respectivos planos de benefícios;
V – fiscalizar as entidades de previdência complementar, suas operações e aplicar penalidades; e
VI – proteger os interesses dos participantes e assistidos dos planos de benefícios.
Art. 4o As entidades de previdência complementar são classificadas em fechadas e abertas, conforme
definido nesta Lei Complementar.
Art. 5o A normatização, coordenação, supervisão, fiscalização e controle das atividades das entidades de
previdência complementar serão realizados por órgão ou órgãos regulador e fiscalizador, conforme disposto
em lei, observado o disposto no inciso VI do art. 84 da Constituição Federal.
CAPÍTULO II
Dos Planos de Benefícios
Seção I
Disposições Comuns
Art. 6o As entidades de previdência complementar somente poderão instituir e operar planos de benefícios para os quais tenham autorização específica, segundo as normas aprovadas pelo órgão regulador e
fiscalizador, conforme disposto nesta Lei Complementar.
Art. 7o Os planos de benefícios atenderão a padrões mínimos fixados pelo órgão regulador e fiscalizador,
com o objetivo de assegurar transparência, solvência, liquidez e equilíbrio econômico-financeiro e atuarial.
Parágrafo único. O órgão regulador e fiscalizador normatizará planos de benefícios nas modalidades de
benefício definido, contribuição definida e contribuição variável, bem como outras formas de planos de benefícios que reflitam a evolução técnica e possibilitem flexibilidade ao regime de previdência complementar.
Art. 8o Para efeito desta Lei Complementar, considera-se:
I – participante, a pessoa física que aderir aos planos de benefícios; e
II – assistido, o participante ou seu beneficiário em gozo de benefício de prestação continuada.
Art. 9o As entidades de previdência complementar constituirão reservas técnicas, provisões e fundos, de
conformidade com os critérios e normas fixados pelo órgão regulador e fiscalizador.
§ 1o A aplicação dos recursos correspondentes às reservas, às provisões e aos fundos de que trata o caput será feita conforme diretrizes estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional.
§ 2o É vedado o estabelecimento de aplicações compulsórias ou limites mínimos de aplicação.
Art. 10. Deverão constar dos regulamentos dos planos de benefícios, das propostas de inscrição e dos
certificados de participantes condições mínimas a serem fixadas pelo órgão regulador e fiscalizador.
§ 1o A todo pretendente será disponibilizado e a todo participante entregue, quando de sua inscrição
no plano de benefícios:
I – certificado onde estarão indicados os requisitos que regulam a admissão e a manutenção da qualidade de participante, bem como os requisitos de elegibilidade e forma de cálculo dos benefícios;
II – cópia do regulamento atualizado do plano de benefícios e material explicativo que descreva, em
linguagem simples e precisa, as características do plano;
III – cópia do contrato, no caso de plano coletivo de que trata o inciso II do art. 26 desta Lei Complementar; e
IV – outros documentos que vierem a ser especificados pelo órgão regulador e fiscalizador.
§ 2o Na divulgação dos planos de benefícios, não poderão ser incluídas informações diferentes das que
figurem nos documentos referidos neste artigo.
Art. 11. Para assegurar compromissos assumidos junto aos participantes e assistidos de planos de benefícios, as entidades de previdência complementar poderão contratar operações de resseguro, por iniciativa
própria ou por determinação do órgão regulador e fiscalizador, observados o regulamento do respectivo plano
e demais disposições legais e regulamentares.
Parágrafo único. Fica facultada às entidades fechadas a garantia referida no caput por meio de fundo de
solvência, a ser instituído na forma da lei.
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Seção II
Dos Planos de Benefícios de Entidades Fechadas
Art. 12. Os planos de benefícios de entidades fechadas poderão ser instituídos por patrocinadores e instituidores, observado o disposto no art. 31 desta Lei Complementar.
Art. 13. A formalização da condição de patrocinador ou instituidor de um plano de benefício dar-se-á
mediante convênio de adesão a ser celebrado entre o patrocinador ou instituidor e a entidade fechada, em
relação a cada plano de benefícios por esta administrado e executado, mediante prévia autorização do órgão
regulador e fiscalizador, conforme regulamentação do Poder Executivo.
§ 1o Admitir-se-á solidariedade entre patrocinadores ou entre instituidores, com relação aos respectivos
planos, desde que expressamente prevista no convênio de adesão.
§ 2o O órgão regulador e fiscalizador, dentre outros requisitos, estabelecerá o número mínimo de participantes admitido para cada modalidade de plano de benefício.
Art. 14. Os planos de benefícios deverão prever os seguintes institutos, observadas as normas estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador:
I – benefício proporcional diferido, em razão da cessação do vínculo empregatício com o patrocinador
ou associativo com o instituidor antes da aquisição do direito ao benefício pleno, a ser concedido quando cumpridos os requisitos de elegibilidade;
II – portabilidade do direito acumulado pelo participante para outro plano;
III – resgate da totalidade das contribuições vertidas ao plano pelo participante, descontadas as parcelas
do custeio administrativo, na forma regulamentada; e
IV – faculdade de o participante manter o valor de sua contribuição e a do patrocinador, no caso de
perda parcial ou total da remuneração recebida, para assegurar a percepção dos benefícios nos níveis correspondentes àquela remuneração ou em outros definidos em normas regulamentares.
§ 1o Não será admitida a portabilidade na inexistência de cessação do vínculo empregatício do participante com o patrocinador.
§ 2o O órgão regulador e fiscalizador estabelecerá período de carência para o instituto de que trata o
inciso II deste artigo.
§ 3o Na regulamentação do instituto previsto no inciso II do caput deste artigo, o órgão regulador e fiscalizador observará, entre outros requisitos específicos, os seguintes:
I – se o plano de benefícios foi instituído antes ou depois da publicação desta Lei Complementar;
II – a modalidade do plano de benefícios.
§ 4o O instituto de que trata o inciso II deste artigo, quando efetuado para entidade aberta, somente será
admitido quando a integralidade dos recursos financeiros correspondentes ao direito acumulado do participante for utilizada para a contratação de renda mensal vitalícia ou por prazo determinado, cujo prazo mínimo
não poderá ser inferior ao período em que a respectiva reserva foi constituída, limitado ao mínimo de quinze
anos, observadas as normas estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador.
Art. 15. Para efeito do disposto no inciso II do caput do artigo anterior, fica estabelecido que:
I – a portabilidade não caracteriza resgate; e
II – é vedado que os recursos financeiros correspondentes transitem pelos participantes dos planos de
benefícios, sob qualquer forma.
Parágrafo único. O direito acumulado corresponde às reservas constituídas pelo participante ou à reserva matemática, o que lhe for mais favorável.
Art. 16. Os planos de benefícios devem ser, obrigatoriamente, oferecidos a todos os empregados dos
patrocinadores ou associados dos instituidores.
§ 1o Para os efeitos desta Lei Complementar, são equiparáveis aos empregados e associados a que se
refere o caput os gerentes, diretores, conselheiros ocupantes de cargo eletivo e outros dirigentes de patrocinadores e instituidores.
§ 2o É facultativa a adesão aos planos a que se refere o caput deste artigo.
§ 3o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos planos em extinção, assim considerados aqueles
aos quais o acesso de novos participantes esteja vedado.
Art. 17. As alterações processadas nos regulamentos dos planos aplicam-se a todos os participantes das
entidades fechadas, a partir de sua aprovação pelo órgão regulador e fiscalizador, observado o direito acumulado de cada participante.
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Parágrafo único. Ao participante que tenha cumprido os requisitos para obtenção dos benefícios previstos no plano é assegurada a aplicação das disposições regulamentares vigentes na data em que se tornou
elegível a um benefício de aposentadoria.
Art. 18. O plano de custeio, com periodicidade mínima anual, estabelecerá o nível de contribuição necessário à constituição das reservas garantidoras de benefícios, fundos, provisões e à cobertura das demais
despesas, em conformidade com os critérios fixados pelo órgão regulador e fiscalizador.
§ 1o O regime financeiro de capitalização é obrigatório para os benefícios de pagamento em prestações
que sejam programadas e continuadas.
§ 2o Observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, o cálculo das reservas técnicas
atenderá às peculiaridades de cada plano de benefícios e deverá estar expresso em nota técnica atuarial, de
apresentação obrigatória, incluindo as hipóteses utilizadas, que deverão guardar relação com as características
da massa e da atividade desenvolvida pelo patrocinador ou instituidor.
§ 3o As reservas técnicas, provisões e fundos de cada plano de benefícios e os exigíveis a qualquer título
deverão atender permanentemente à cobertura integral dos compromissos assumidos pelo plano de benefícios, ressalvadas excepcionalidades definidas pelo órgão regulador e fiscalizador.
Art. 19. As contribuições destinadas à constituição de reservas terão como finalidade prover o pagamento de benefícios de caráter previdenciário, observadas as especificidades previstas nesta Lei Complementar.
Parágrafo único. As contribuições referidas no caput classificam-se em:
I – normais, aquelas destinadas ao custeio dos benefícios previstos no respectivo plano; e
II – extraordinárias, aquelas destinadas ao custeio de déficits, serviço passado e outras finalidades não
incluídas na contribuição normal.
Art. 20. O resultado superavitário dos planos de benefícios das entidades fechadas, ao final do exercício, satisfeitas as exigências regulamentares relativas aos mencionados planos, será destinado à constituição
de reserva de contingência, para garantia de benefícios, até o limite de vinte e cinco por cento do valor das
reservas matemáticas.
§ 1o Constituída a reserva de contingência, com os valores excedentes será constituída reserva especial
para revisão do plano de benefícios.
§ 2o A não utilização da reserva especial por três exercícios consecutivos determinará a revisão obrigatória do plano de benefícios da entidade.
§ 3o Se a revisão do plano de benefícios implicar redução de contribuições, deverá ser levada em consideração a proporção existente entre as contribuições dos patrocinadores e dos participantes, inclusive dos
assistidos.
Art. 21. O resultado deficitário nos planos ou nas entidades fechadas será equacionado por patrocinadores,
participantes e assistidos, na proporção existente entre as suas contribuições, sem prejuízo de ação regressiva
contra dirigentes ou terceiros que deram causa a dano ou prejuízo à entidade de previdência complementar.
§ 1o O equacionamento referido no caput poderá ser feito, dentre outras formas, por meio do aumento
do valor das contribuições, instituição de contribuição adicional ou redução do valor dos benefícios a conceder, observadas as normas estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador.
§ 2o A redução dos valores dos benefícios não se aplica aos assistidos, sendo cabível, nesse caso, a instituição de contribuição adicional para cobertura do acréscimo ocorrido em razão da revisão do plano.
§ 3o Na hipótese de retorno à entidade dos recursos equivalentes ao déficit previsto no caput deste artigo, em conseqüência de apuração de responsabilidade mediante ação judicial ou administrativa, os respectivos valores deverão ser aplicados necessariamente na redução proporcional das contribuições devidas ao
plano ou em melhoria dos benefícios.
Art. 22. Ao final de cada exercício, coincidente com o ano civil, as entidades fechadas deverão levantar
as demonstrações contábeis e as avaliações atuariais de cada plano de benefícios, por pessoa jurídica ou profissional legalmente habilitado, devendo os resultados ser encaminhados ao órgão regulador e fiscalizador e
divulgados aos participantes e aos assistidos.
Art. 23. As entidades fechadas deverão manter atualizada sua contabilidade, de acordo com as instruções do órgão regulador e fiscalizador, consolidando a posição dos planos de benefícios que administram e
executam, bem como submetendo suas contas a auditores independentes.
Parágrafo único. Ao final de cada exercício serão elaboradas as demonstrações contábeis e atuariais
consolidadas, sem prejuízo dos controles por plano de benefícios.
Art. 24. A divulgação aos participantes, inclusive aos assistidos, das informações pertinentes aos planos
de benefícios dar-se-á ao menos uma vez ao ano, na forma, nos prazos e pelos meios estabelecidos pelo órgão
regulador e fiscalizador.
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Parágrafo único. As informações requeridas formalmente pelo participante ou assistido, para defesa de
direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal específico deverão ser atendidas pela entidade no
prazo estabelecido pelo órgão regulador e fiscalizador.
Art. 25. O órgão regulador e fiscalizador poderá autorizar a extinção de plano de benefícios ou a retirada
de patrocínio, ficando os patrocinadores e instituidores obrigados ao cumprimento da totalidade dos compromissos assumidos com a entidade relativamente aos direitos dos participantes, assistidos e obrigações legais,
até a data da retirada ou extinção do plano.
Parágrafo único. Para atendimento do disposto no caput deste artigo, a situação de solvência econômico-financeira e atuarial da entidade deverá ser atestada por profissional devidamente habilitado, cujos relatórios
serão encaminhados ao órgão regulador e fiscalizador.
Seção III
Dos Planos de Benefícios de Entidades Abertas
Art. 26. Os planos de benefícios instituídos por entidades abertas poderão ser:
I – individuais, quando acessíveis a quaisquer pessoas físicas; ou
II – coletivos, quando tenham por objetivo garantir benefícios previdenciários a pessoas físicas vinculadas, direta ou indiretamente, a uma pessoa jurídica contratante.
§ 1o O plano coletivo poderá ser contratado por uma ou várias pessoas jurídicas.
§ 2o O vínculo indireto de que trata o inciso II deste artigo refere-se aos casos em que uma entidade
representativa de pessoas jurídicas contrate plano previdenciário coletivo para grupos de pessoas físicas vinculadas a suas filiadas.
§ 3o Os grupos de pessoas de que trata o parágrafo anterior poderão ser constituídos por uma ou mais
categorias específicas de empregados de um mesmo empregador, podendo abranger empresas coligadas,
controladas ou subsidiárias, e por membros de associações legalmente constituídas, de caráter profissional ou
classista, e seus cônjuges ou companheiros e dependentes econômicos.
§ 4o Para efeito do disposto no parágrafo anterior, são equiparáveis aos empregados e associados os diretores, conselheiros ocupantes de cargos eletivos e outros dirigentes ou gerentes da pessoa jurídica contratante.
§ 5o A implantação de um plano coletivo será celebrada mediante contrato, na forma, nos critérios, nas
condições e nos requisitos mínimos a serem estabelecidos pelo órgão regulador.
§ 6o É vedada à entidade aberta a contratação de plano coletivo com pessoa jurídica cujo objetivo principal seja estipular, em nome de terceiros, planos de benefícios coletivos.
Art. 27. Observados os conceitos, a forma, as condições e os critérios fixados pelo órgão regulador, é assegurado aos participantes o direito à portabilidade, inclusive para plano de benefício de entidade fechada, e
ao resgate de recursos das reservas técnicas, provisões e fundos, total ou parcialmente.
§ 1o A portabilidade não caracteriza resgate.
§ 2o É vedado, no caso de portabilidade:
I – que os recursos financeiros transitem pelos participantes, sob qualquer forma; e
II – a transferência de recursos entre participantes.
Art. 28. Os ativos garantidores das reservas técnicas, das provisões e dos fundos serão vinculados à ordem do órgão fiscalizador, na forma a ser regulamentada, e poderão ter sua livre movimentação suspensa pelo
referido órgão, a partir da qual não poderão ser alienados ou prometidos alienar sem sua prévia e expressa
autorização, sendo nulas, de pleno direito, quaisquer operações realizadas com violação daquela suspensão.
§ 1o Sendo imóvel, o vínculo será averbado à margem do respectivo registro no Cartório de Registro
Geral de Imóveis competente, mediante comunicação do órgão fiscalizador.
§ 2o Os ativos garantidores a que se refere o caput, bem como os direitos deles decorrentes, não poderão ser gravados, sob qualquer forma, sem prévia e expressa autorização do órgão fiscalizador, sendo nulos os
gravames constituídos com infringência do disposto neste parágrafo.
Art. 29. Compete ao órgão regulador, entre outras atribuições que lhe forem conferidas por lei:
I – fixar padrões adequados de segurança atuarial e econômico-financeira, para preservação da liquidez
e solvência dos planos de benefícios, isoladamente, e de cada entidade aberta, no conjunto de suas atividades;
II – estabelecer as condições em que o órgão fiscalizador pode determinar a suspensão da comercialização ou a transferência, entre entidades abertas, de planos de benefícios; e
III – fixar condições que assegurem transparência, acesso a informações e fornecimento de dados relativos aos planos de benefícios, inclusive quanto à gestão dos respectivos recursos.
Art. 30. É facultativa a utilização de corretores na venda dos planos de benefícios das entidades abertas.
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Parágrafo único. Aos corretores de planos de benefícios aplicam-se a legislação e a regulamentação da
profissão de corretor de seguros.
CAPÍTULO III
Das Entidades Fechadas de Previdência Complementar
Art. 31. As entidades fechadas são aquelas acessíveis, na forma regulamentada pelo órgão regulador e
fiscalizador, exclusivamente:
I – aos empregados de uma empresa ou grupo de empresas e aos servidores da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, entes denominados patrocinadores; e
II – aos associados ou membros de pessoas jurídicas de caráter profissional, classista ou setorial, denominadas instituidores.
§ 1o As entidades fechadas organizar-se-ão sob a forma de fundação ou sociedade civil, sem fins lucrativos.
§ 2o As entidades fechadas constituídas por instituidores referidos no inciso II do caput deste artigo deverão, cumulativamente:
I – terceirizar a gestão dos recursos garantidores das reservas técnicas e provisões mediante a contratação
de instituição especializada autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou outro órgão competente;
II – ofertar exclusivamente planos de benefícios na modalidade contribuição definida, na forma do parágrafo único do art. 7o desta Lei Complementar.
§ 3o Os responsáveis pela gestão dos recursos de que trata o inciso I do parágrafo anterior deverão manter segregados e totalmente isolados o seu patrimônio dos patrimônios do instituidor e da entidade fechada.
§ 4o Na regulamentação de que trata o caput, o órgão regulador e fiscalizador estabelecerá o tempo
mínimo de existência do instituidor e o seu número mínimo de associados.
Art. 32. As entidades fechadas têm como objeto a administração e execução de planos de benefícios
de natureza previdenciária.
Parágrafo único. É vedada às entidades fechadas a prestação de quaisquer serviços que não estejam no
âmbito de seu objeto, observado o disposto no art. 76.
Art. 33. Dependerão de prévia e expressa autorização do órgão regulador e fiscalizador:
I – a constituição e o funcionamento da entidade fechada, bem como a aplicação dos respectivos estatutos, dos regulamentos dos planos de benefícios e suas alterações;
II – as operações de fusão, cisão, incorporação ou qualquer outra forma de reorganização societária, relativas às entidades fechadas;
III – as retiradas de patrocinadores; e
IV – as transferências de patrocínio, de grupo de participantes, de planos e de reservas entre entidades
fechadas.
§ 1o Excetuado o disposto no inciso III deste artigo, é vedada a transferência para terceiros de participantes, de assistidos e de reservas constituídas para garantia de benefícios de risco atuarial programado, de
acordo com normas estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador.
§ 2o Para os assistidos de planos de benefícios na modalidade contribuição definida que mantiveram esta
característica durante a fase de percepção de renda programada, o órgão regulador e fiscalizador poderá, em
caráter excepcional, autorizar a transferência dos recursos garantidores dos benefícios para entidade de previdência complementar ou companhia seguradora autorizada a operar planos de previdência complementar,
com o objetivo específico de contratar plano de renda vitalícia, observadas as normas aplicáveis.
Art. 34. As entidades fechadas podem ser qualificadas da seguinte forma, além de outras que possam
ser definidas pelo órgão regulador e fiscalizador:
I – de acordo com os planos que administram:
a) de plano comum, quando administram plano ou conjunto de planos acessíveis ao universo de participantes; e
b) com multiplano, quando administram plano ou conjunto de planos de benefícios para diversos grupos de participantes, com independência patrimonial;
II – de acordo com seus patrocinadores ou instituidores:
a) singulares, quando estiverem vinculadas a apenas um patrocinador ou instituidor; e
b) multipatrocinadas, quando congregarem mais de um patrocinador ou instituidor.
Art. 35. As entidades fechadas deverão manter estrutura mínima composta por conselho deliberativo,
conselho fiscal e diretoria-executiva. (Regulamento)
§ 1o O estatuto deverá prever representação dos participantes e assistidos nos conselhos deliberativo e
fiscal, assegurado a eles no mínimo um terço das vagas.
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§ 2o Na composição dos conselhos deliberativo e fiscal das entidades qualificadas como multipatrocinadas, deverá ser considerado o número de participantes vinculados a cada patrocinador ou instituidor, bem
como o montante dos respectivos patrimônios.
§ 3o Os membros do conselho deliberativo ou do conselho fiscal deverão atender aos seguintes requisitos mínimos:
I – comprovada experiência no exercício de atividades nas áreas financeira, administrativa, contábil, jurídica, de fiscalização ou de auditoria;
II – não ter sofrido condenação criminal transitada em julgado; e
III – não ter sofrido penalidade administrativa por infração da legislação da seguridade social ou como
servidor público.
§ 4o Os membros da diretoria-executiva deverão ter formação de nível superior e atender aos requisitos
do parágrafo anterior.
§ 5o Será informado ao órgão regulador e fiscalizador o responsável pelas aplicações dos recursos da
entidade, escolhido entre os membros da diretoria-executiva.
§ 6o Os demais membros da diretoria-executiva responderão solidariamente com o dirigente indicado
na forma do parágrafo anterior pelos danos e prejuízos causados à entidade para os quais tenham concorrido.
§ 7o Sem prejuízo do disposto no § 1o do art. 31 desta Lei Complementar, os membros da diretoria-executiva e dos conselhos deliberativo e fiscal poderão ser remunerados pelas entidades fechadas, de acordo
com a legislação aplicável.
§ 8o Em caráter excepcional, poderão ser ocupados até trinta por cento dos cargos da diretoria-executiva
por membros sem formação de nível superior, sendo assegurada a possibilidade de participação neste órgão
de pelo menos um membro, quando da aplicação do referido percentual resultar número inferior à unidade.
CAPÍTULO IV
Das Entidades Abertas de Previdência Complementar
Art. 36. As entidades abertas são constituídas unicamente sob a forma de sociedades anônimas e têm
por objetivo instituir e operar planos de benefícios de caráter previdenciário concedidos em forma de renda
continuada ou pagamento único, acessíveis a quaisquer pessoas físicas.
Parágrafo único. As sociedades seguradoras autorizadas a operar exclusivamente no ramo vida poderão ser autorizadas a operar os planos de benefícios a que se refere o caput, a elas se aplicando as disposições
desta Lei Complementar.
Art. 37. Compete ao órgão regulador, entre outras atribuições que lhe forem conferidas por lei, estabelecer:
I – os critérios para a investidura e posse em cargos e funções de órgãos estatutários de entidades abertas,
observado que o pretendente não poderá ter sofrido condenação criminal transitada em julgado, penalidade
administrativa por infração da legislação da seguridade social ou como servidor público;
II – as normas gerais de contabilidade, auditoria, atuária e estatística a serem observadas pelas entidades
abertas, inclusive quanto à padronização dos planos de contas, balanços gerais, balancetes e outras demonstrações financeiras, critérios sobre sua periodicidade, sobre a publicação desses documentos e sua remessa
ao órgão fiscalizador;
III – os índices de solvência e liquidez, bem como as relações patrimoniais a serem atendidas pelas entidades abertas, observado que seu patrimônio líquido não poderá ser inferior ao respectivo passivo não operacional; e
IV – as condições que assegurem acesso a informações e fornecimento de dados relativos a quaisquer
aspectos das atividades das entidades abertas.
Art. 38. Dependerão de prévia e expressa aprovação do órgão fiscalizador:
I – a constituição e o funcionamento das entidades abertas, bem como as disposições de seus estatutos
e as respectivas alterações;
II – a comercialização dos planos de benefícios;
III – os atos relativos à eleição e conseqüente posse de administradores e membros de conselhos estatutários; e
IV – as operações relativas à transferência do controle acionário, fusão, cisão, incorporação ou qualquer
outra forma de reorganização societária.
Parágrafo único. O órgão regulador disciplinará o tratamento administrativo a ser emprestado ao exame
dos assuntos constantes deste artigo.
Art. 39. As entidades abertas deverão comunicar ao órgão fiscalizador, no prazo e na forma estabelecidos:
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I – os atos relativos às alterações estatutárias e à eleição de administradores e membros de conselhos
estatutários; e
II – o responsável pela aplicação dos recursos das reservas técnicas, provisões e fundos, escolhido dentre
os membros da diretoria-executiva.
Parágrafo único. Os demais membros da diretoria-executiva responderão solidariamente com o dirigente indicado na forma do inciso II deste artigo pelos danos e prejuízos causados à entidade para os quais
tenham concorrido.
Art. 40. As entidades abertas deverão levantar no último dia útil de cada mês e semestre, respectivamente, balancetes mensais e balanços gerais, com observância das regras e dos critérios estabelecidos pelo
órgão regulador.
Parágrafo único. As sociedades seguradoras autorizadas a operar planos de benefícios deverão apresentar nas demonstrações financeiras, de forma discriminada, as atividades previdenciárias e as de seguros, de
acordo com critérios fixados pelo órgão regulador.
CAPÍTULO V
Da Fiscalização
Art. 41. No desempenho das atividades de fiscalização das entidades de previdência complementar, os
servidores do órgão regulador e fiscalizador terão livre acesso às respectivas entidades, delas podendo requisitar e apreender livros, notas técnicas e quaisquer documentos, caracterizando-se embaraço à fiscalização,
sujeito às penalidades previstas em lei, qualquer dificuldade oposta à consecução desse objetivo.
§ 1o O órgão regulador e fiscalizador das entidades fechadas poderá solicitar dos patrocinadores e instituidores informações relativas aos aspectos específicos que digam respeito aos compromissos assumidos
frente aos respectivos planos de benefícios.
§ 2o A fiscalização a cargo do Estado não exime os patrocinadores e os instituidores da responsabilidade
pela supervisão sistemática das atividades das suas respectivas entidades fechadas.
§ 3o As pessoas físicas ou jurídicas submetidas ao regime desta Lei Complementar ficam obrigadas a
prestar quaisquer informações ou esclarecimentos solicitados pelo órgão regulador e fiscalizador.
§ 4o O disposto neste artigo aplica-se, sem prejuízo da competência das autoridades fiscais, relativamente ao pleno exercício das atividades de fiscalização tributária.
Art. 42. O órgão regulador e fiscalizador poderá, em relação às entidades fechadas, nomear administrador especial, a expensas da entidade, com poderes próprios de intervenção e de liquidação extrajudicial, com
o objetivo de sanear plano de benefícios específico, caso seja constatada na sua administração e execução alguma das hipóteses previstas nos arts. 44 e 48 desta Lei Complementar.
Parágrafo único. O ato de nomeação de que trata o caput estabelecerá as condições, os limites e as atribuições do administrador especial.
Art. 43. O órgão fiscalizador poderá, em relação às entidades abertas, desde que se verifique uma das
condições previstas no art. 44 desta Lei Complementar, nomear, por prazo determinado, prorrogável a seu critério, e a expensas da respectiva entidade, um diretor-fiscal.
§ 1o O diretor-fiscal, sem poderes de gestão, terá suas atribuições estabelecidas pelo órgão regulador,
cabendo ao órgão fiscalizador fixar sua remuneração.
§ 2o Se reconhecer a inviabilidade de recuperação da entidade aberta ou a ausência de qualquer condição para o seu funcionamento, o diretor-fiscal proporá ao órgão fiscalizador a decretação da intervenção ou
da liquidação extrajudicial.
§ 3o O diretor-fiscal não está sujeito à indisponibilidade de bens, nem aos demais efeitos decorrentes da
decretação da intervenção ou da liquidação extrajudicial da entidade aberta.
CAPÍTULO VI
Da Intervenção e da Liquidação Extrajudicial
Seção I
Da Intervenção
Art. 44. Para resguardar os direitos dos participantes e assistidos poderá ser decretada a intervenção na
entidade de previdência complementar, desde que se verifique, isolada ou cumulativamente:
I – irregularidade ou insuficiência na constituição das reservas técnicas, provisões e fundos, ou na sua
cobertura por ativos garantidores;
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II – aplicação dos recursos das reservas técnicas, provisões e fundos de forma inadequada ou em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos competentes;
III – descumprimento de disposições estatutárias ou de obrigações previstas nos regulamentos dos
planos de benefícios, convênios de adesão ou contratos dos planos coletivos de que trata o inciso II do art. 26
desta Lei Complementar;
IV – situação econômico-financeira insuficiente à preservação da liquidez e solvência de cada um dos
planos de benefícios e da entidade no conjunto de suas atividades;
V – situação atuarial desequilibrada;
VI – outras anormalidades definidas em regulamento.
Art. 45. A intervenção será decretada pelo prazo necessário ao exame da situação da entidade e encaminhamento de plano destinado à sua recuperação.
Parágrafo único. Dependerão de prévia e expressa autorização do órgão competente os atos do interventor que impliquem oneração ou disposição do patrimônio.
Art. 46. A intervenção cessará quando aprovado o plano de recuperação da entidade pelo órgão competente ou se decretada a sua liquidação extrajudicial.
Seção II
Da Liquidação Extrajudicial
Art. 47. As entidades fechadas não poderão solicitar concordata e não estão sujeitas a falência, mas somente a liquidação extrajudicial.
Art. 48. A liquidação extrajudicial será decretada quando reconhecida a inviabilidade de recuperação da
entidade de previdência complementar ou pela ausência de condição para seu funcionamento.
Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se por ausência de condição para
funcionamento de entidade de previdência complementar:
I – (VETADO)
II – (VETADO)
III – o não atendimento às condições mínimas estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador.
Art. 49. A decretação da liquidação extrajudicial produzirá, de imediato, os seguintes efeitos:
I – suspensão das ações e execuções iniciadas sobre direitos e interesses relativos ao acervo da entidade liquidanda;
II – vencimento antecipado das obrigações da liquidanda;
III – não incidência de penalidades contratuais contra a entidade por obrigações vencidas em decorrência da decretação da liquidação extrajudicial;
IV – não fluência de juros contra a liquidanda enquanto não integralmente pago o passivo;
V – interrupção da prescrição em relação às obrigações da entidade em liquidação;
VI – suspensão de multa e juros em relação às dívidas da entidade;
VII – inexigibilidade de penas pecuniárias por infrações de natureza administrativa;
VIII – interrupção do pagamento à liquidanda das contribuições dos participantes e dos patrocinadores,
relativas aos planos de benefícios.
§ 1o As faculdades previstas nos incisos deste artigo aplicam-se, no caso das entidades abertas de previdência complementar, exclusivamente, em relação às suas atividades de natureza previdenciária.
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica às ações e aos débitos de natureza tributária.
Art. 50. O liquidante organizará o quadro geral de credores, realizará o ativo e liquidará o passivo.
§ 1o Os participantes, inclusive os assistidos, dos planos de benefícios ficam dispensados de se habilitarem a seus respectivos créditos, estejam estes sendo recebidos ou não.
§ 2o Os participantes, inclusive os assistidos, dos planos de benefícios terão privilégio especial sobre os
ativos garantidores das reservas técnicas e, caso estes não sejam suficientes para a cobertura dos direitos respectivos, privilégio geral sobre as demais partes não vinculadas ao ativo.
§ 3o Os participantes que já estiverem recebendo benefícios, ou que já tiverem adquirido este direito
antes de decretada a liquidação extrajudicial, terão preferência sobre os demais participantes.
§ 4o Os créditos referidos nos parágrafos anteriores deste artigo não têm preferência sobre os créditos
de natureza trabalhista ou tributária.
Art. 51. Serão obrigatoriamente levantados, na data da decretação da liquidação extrajudicial de entidade de previdência complementar, o balanço geral de liquidação e as demonstrações contábeis e atuariais
necessárias à determinação do valor das reservas individuais.
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Art. 52. A liquidação extrajudicial poderá, a qualquer tempo, ser levantada, desde que constatados fatos
supervenientes que viabilizem a recuperação da entidade de previdência complementar.
Art. 53. A liquidação extrajudicial das entidades fechadas encerrar-se-á com a aprovação, pelo órgão
regulador e fiscalizador, das contas finais do liquidante e com a baixa nos devidos registros.
Parágrafo único. Comprovada pelo liquidante a inexistência de ativos para satisfazer a possíveis créditos
reclamados contra a entidade, deverá tal situação ser comunicada ao juízo competente e efetivados os devidos
registros, para o encerramento do processo de liquidação.
Seção III
Disposições Especiais
Art. 54. O interventor terá amplos poderes de administração e representação e o liquidante plenos poderes de administração, representação e liquidação.
Art. 55. Compete ao órgão fiscalizador decretar, aprovar e rever os atos de que tratam os arts. 45, 46 e
48 desta Lei Complementar, bem como nomear, por intermédio do seu dirigente máximo, o interventor ou o
liquidante.
Art. 56. A intervenção e a liquidação extrajudicial determinam a perda do mandato dos administradores
e membros dos conselhos estatutários das entidades, sejam titulares ou suplentes.
Art. 57. Os créditos das entidades de previdência complementar, em caso de liquidação ou falência de
patrocinadores, terão privilégio especial sobre a massa, respeitado o privilégio dos créditos trabalhistas e tributários.
Parágrafo único. Os administradores dos respectivos patrocinadores serão responsabilizados pelos danos
ou prejuízos causados às entidades de previdência complementar, especialmente pela falta de aporte das contribuições a que estavam obrigados, observado o disposto no parágrafo único do art. 63 desta Lei Complementar.
Art. 58. No caso de liquidação extrajudicial de entidade fechada motivada pela falta de aporte de contribuições de patrocinadores ou pelo não recolhimento de contribuições de participantes, os administradores
daqueles também serão responsabilizados pelos danos ou prejuízos causados.
Art. 59. Os administradores, controladores e membros de conselhos estatutários das entidades de previdência complementar sob intervenção ou em liquidação extrajudicial ficarão com todos os seus bens indisponíveis, não podendo, por qualquer forma, direta ou indireta, aliená-los ou onerá-los, até a apuração e liquidação final de suas responsabilidades.
§ 1o A indisponibilidade prevista neste artigo decorre do ato que decretar a intervenção ou liquidação
extrajudicial e atinge todos aqueles que tenham estado no exercício das funções nos doze meses anteriores.
§ 2o A indisponibilidade poderá ser estendida aos bens de pessoas que, nos últimos doze meses, os tenham adquirido, a qualquer título, das pessoas referidas no caput e no parágrafo anterior, desde que haja seguros elementos de convicção de que se trata de simulada transferência com o fim de evitar os efeitos desta
Lei Complementar.
§ 3o Não se incluem nas disposições deste artigo os bens considerados inalienáveis ou impenhoráveis
pela legislação em vigor.
§ 4o Não são também atingidos pela indisponibilidade os bens objeto de contrato de alienação, de promessas de compra e venda e de cessão de direitos, desde que os respectivos instrumentos tenham sido levados ao competente registro público até doze meses antes da data de decretação da intervenção ou liquidação
extrajudicial.
§ 5o Não se aplica a indisponibilidade de bens das pessoas referidas no caput deste artigo no caso de
liquidação extrajudicial de entidades fechadas que deixarem de ter condições para funcionar por motivos totalmente desvinculados do exercício das suas atribuições, situação esta que poderá ser revista a qualquer momento, pelo órgão regulador e fiscalizador, desde que constatada a existência de irregularidades ou indícios
de crimes por elas praticados.
Art. 60. O interventor ou o liquidante comunicará a indisponibilidade de bens aos órgãos competentes
para os devidos registros e publicará edital para conhecimento de terceiros.
Parágrafo único. A autoridade que receber a comunicação ficará, relativamente a esses bens, impedida de:
I – fazer transcrições, inscrições ou averbações de documentos públicos ou particulares;
II – arquivar atos ou contratos que importem em transferência de cotas sociais, ações ou partes beneficiárias;
III – realizar ou registrar operações e títulos de qualquer natureza; e
IV – processar a transferência de propriedade de veículos automotores, aeronaves e embarcações.
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Art. 61. A apuração de responsabilidades específicas referida no caput do art. 59 desta Lei Complementar será feita mediante inquérito a ser instaurado pelo órgão regulador e fiscalizador, sem prejuízo do disposto
nos arts. 63 a 65 desta Lei Complementar.
§ 1o Se o inquérito concluir pela inexistência de prejuízo, será arquivado no órgão fiscalizador.
§ 2o Concluindo o inquérito pela existência de prejuízo, será ele, com o respectivo relatório, remetido
pelo órgão regulador e fiscalizador ao Ministério Público, observados os seguintes procedimentos:
I – o interventor ou o liquidante, de ofício ou a requerimento de qualquer interessado que não tenha
sido indiciado no inquérito, após aprovação do respectivo relatório pelo órgão fiscalizador, determinará o levantamento da indisponibilidade de que trata o art. 59 desta Lei Complementar;
II – será mantida a indisponibilidade com relação às pessoas indiciadas no inquérito, após aprovação do
respectivo relatório pelo órgão fiscalizador.
Art. 62. Aplicam-se à intervenção e à liquidação das entidades de previdência complementar, no que
couber, os dispositivos da legislação sobre a intervenção e liquidação extrajudicial das instituições financeiras,
cabendo ao órgão regulador e fiscalizador as funções atribuídas ao Banco Central do Brasil.
CAPÍTULO VII
Do Regime Disciplinar
Art. 63. Os administradores de entidade, os procuradores com poderes de gestão, os membros de conselhos estatutários, o interventor e o liquidante responderão civilmente pelos danos ou prejuízos que causarem,
por ação ou omissão, às entidades de previdência complementar.
Parágrafo único. São também responsáveis, na forma do caput, os administradores dos patrocinadores
ou instituidores, os atuários, os auditores independentes, os avaliadores de gestão e outros profissionais que
prestem serviços técnicos à entidade, diretamente ou por intermédio de pessoa jurídica contratada.
Art. 64. O órgão fiscalizador competente, o Banco Central do Brasil, a Comissão de Valores Mobiliários
ou a Secretaria da Receita Federal, constatando a existência de práticas irregulares ou indícios de crimes em
entidades de previdência complementar, noticiará ao Ministério Público, enviando-lhe os documentos comprobatórios.
Parágrafo único. O sigilo de operações não poderá ser invocado como óbice à troca de informações entre
os órgãos mencionados no caput, nem ao fornecimento de informações requisitadas pelo Ministério Público.
Art. 65. A infração de qualquer disposição desta Lei Complementar ou de seu regulamento, para a qual
não haja penalidade expressamente cominada, sujeita a pessoa física ou jurídica responsável, conforme o caso
e a gravidade da infração, às seguintes penalidades administrativas, observado o disposto em regulamento:
I – advertência;
II – suspensão do exercício de atividades em entidades de previdência complementar pelo prazo de até
cento e oitenta dias;
III – inabilitação, pelo prazo de dois a dez anos, para o exercício de cargo ou função em entidades de
previdência complementar, sociedades seguradoras, instituições financeiras e no serviço público; e
IV – multa de dois mil reais a um milhão de reais, devendo esses valores, a partir da publicação desta Lei
Complementar, ser reajustados de forma a preservar, em caráter permanente, seus valores reais.
§ 1o A penalidade prevista no inciso IV será imputada ao agente responsável, respondendo solidariamente a entidade de previdência complementar, assegurado o direito de regresso, e poderá ser aplicada cumulativamente com as constantes dos incisos I, II ou III deste artigo.
§ 2o Das decisões do órgão fiscalizador caberá recurso, no prazo de quinze dias, com efeito suspensivo,
ao órgão competente.
§ 3o O recurso a que se refere o parágrafo anterior, na hipótese do inciso IV deste artigo, somente será
conhecido se for comprovado pelo requerente o pagamento antecipado, em favor do órgão fiscalizador, de
trinta por cento do valor da multa aplicada. (Vide Súmula Vinculante nº 21)
§ 4o Em caso de reincidência, a multa será aplicada em dobro.
Art. 66. As infrações serão apuradas mediante processo administrativo, na forma do regulamento, aplicando-se, no que couber, o disposto na Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999. (Regulamento)
Art. 67. O exercício de atividade de previdência complementar por qualquer pessoa, física ou jurídica,
sem a autorização devida do órgão competente, inclusive a comercialização de planos de benefícios, bem como
a captação ou a administração de recursos de terceiros com o objetivo de, direta ou indiretamente, adquirir ou
conceder benefícios previdenciários sob qualquer forma, submete o responsável à penalidade de inabilitação
pelo prazo de dois a dez anos para o exercício de cargo ou função em entidade de previdência complementar,
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sociedades seguradoras, instituições financeiras e no serviço público, além de multa aplicável de acordo com
o disposto no inciso IV do art. 65 desta Lei Complementar, bem como noticiar ao Ministério Público.
CAPÍTULO VIII
Disposições Gerais
Art. 68. As contribuições do empregador, os benefícios e as condições contratuais previstos nos estatutos, regulamentos e planos de benefícios das entidades de previdência complementar não integram o contrato
de trabalho dos participantes, assim como, à exceção dos benefícios concedidos, não integram a remuneração
dos participantes.
§ 1o Os benefícios serão considerados direito adquirido do participante quando implementadas todas
as condições estabelecidas para elegibilidade consignadas no regulamento do respectivo plano.
§ 2o A concessão de benefício pela previdência complementar não depende da concessão de benefício
pelo regime geral de previdência social.
Art. 69. As contribuições vertidas para as entidades de previdência complementar, destinadas ao custeio
dos planos de benefícios de natureza previdenciária, são dedutíveis para fins de incidência de imposto sobre
a renda, nos limites e nas condições fixadas em lei.
§ 1o Sobre as contribuições de que trata o caput não incidem tributação e contribuições de qualquer
natureza.
§ 2o Sobre a portabilidade de recursos de reservas técnicas, fundos e provisões entre planos de benefícios de entidades de previdência complementar, titulados pelo mesmo participante, não incidem tributação
e contribuições de qualquer natureza.
Art. 70. (VETADO)
Art. 71. É vedado às entidades de previdência complementar realizar quaisquer operações comerciais
e financeiras:
I – com seus administradores, membros dos conselhos estatutários e respectivos cônjuges ou companheiros, e com seus parentes até o segundo grau;
II – com empresa de que participem as pessoas a que se refere o inciso anterior, exceto no caso de participação de até cinco por cento como acionista de empresa de capital aberto; e
III – tendo como contraparte, mesmo que indiretamente, pessoas físicas e jurídicas a elas ligadas, na
forma definida pelo órgão regulador.
Parágrafo único. A vedação deste artigo não se aplica ao patrocinador, aos participantes e aos assistidos,
que, nessa condição, realizarem operações com a entidade de previdência complementar.
Art. 72. Compete privativamente ao órgão regulador e fiscalizador das entidades fechadas zelar pelas
sociedades civis e fundações, como definido no art. 31 desta Lei Complementar, não se aplicando a estas o
disposto nos arts. 26 e 30 do Código Civil e 1.200 a 1.204 do Código de Processo Civil e demais disposições em
contrário.
Art. 73. As entidades abertas serão reguladas também, no que couber, pela legislação aplicável às sociedades seguradoras.
Art. 74. Até que seja publicada a lei de que trata o art. 5o desta Lei Complementar, as funções do órgão
regulador e do órgão fiscalizador serão exercidas pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, por intermédio, respectivamente, do Conselho de Gestão da Previdência Complementar (CGPC) e da Secretaria de
Previdência Complementar (SPC), relativamente às entidades fechadas, e pelo Ministério da Fazenda, por intermédio do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) e da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP),
em relação, respectivamente, à regulação e fiscalização das entidades abertas.
Art. 75. Sem prejuízo do benefício, prescreve em cinco anos o direito às prestações não pagas nem reclamadas na época própria, resguardados os direitos dos menores dependentes, dos incapazes ou dos ausentes,
na forma do Código Civil.
Art. 76. As entidades fechadas que, na data da publicação desta Lei Complementar, prestarem a seus
participantes e assistidos serviços assistenciais à saúde poderão continuar a fazê-lo, desde que seja estabelecido um custeio específico para os planos assistenciais e que a sua contabilização e o seu patrimônio sejam
mantidos em separado em relação ao plano previdenciário.
§ 1o Os programas assistenciais de natureza financeira deverão ser extintos a partir da data de publicação
desta Lei Complementar, permanecendo em vigência, até o seu termo, apenas os compromissos já firmados.
§ 2o Consideram-se programas assistenciais de natureza financeira, para os efeitos desta Lei Complementar, aqueles em que o rendimento situa-se abaixo da taxa mínima atuarial do respectivo plano de benefícios.
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Art. 77. As entidades abertas sem fins lucrativos e as sociedades seguradoras autorizadas a funcionar
em conformidade com a Lei no 6.435, de 15 de julho de 1977, terão o prazo de dois anos para se adaptar ao
disposto nesta Lei Complementar.
§ 1o No caso das entidades abertas sem fins lucrativos já autorizadas a funcionar, é permitida a manutenção de sua organização jurídica como sociedade civil, sendo-lhes vedado participar, direta ou indiretamente,
de pessoas jurídicas, exceto quando tiverem participação acionária:
I – minoritária, em sociedades anônimas de capital aberto, na forma regulamentada pelo Conselho Monetário Nacional, para aplicação de recursos de reservas técnicas, fundos e provisões;
II – em sociedade seguradora e/ou de capitalização.
§ 2o É vedado à sociedade seguradora e/ou de capitalização referida no inciso II do parágrafo anterior
participar majoritariamente de pessoas jurídicas, ressalvadas as empresas de suporte ao seu funcionamento e
as sociedades anônimas de capital aberto, nas condições previstas no inciso I do parágrafo anterior.
§ 3o A entidade aberta sem fins lucrativos e a sociedade seguradora e/ou de capitalização por ela controlada devem adaptar-se às condições estabelecidas nos §§ 1o e 2o, no mesmo prazo previsto no caput deste artigo.
§ 4o As reservas técnicas de planos já operados por entidades abertas de previdência privada sem fins
lucrativos, anteriormente à data de publicação da Lei no 6.435, de 15 de julho de 1977, poderão permanecer
garantidas por ativos de propriedade da entidade, existentes à época, dentro de programa gradual de ajuste
às normas estabelecidas pelo órgão regulador sobre a matéria, a ser submetido pela entidade ao órgão fiscalizador no prazo máximo de doze meses a contar da data de publicação desta Lei Complementar.
§ 5o O prazo máximo para o término para o programa gradual de ajuste a que se refere o parágrafo anterior não
poderá superar cento e vinte meses, contados da data de aprovação do respectivo programa pelo órgão fiscalizador.
§ 6o As entidades abertas sem fins lucrativos que, na data de publicação desta Lei Complementar, já
vinham mantendo programas de assistência filantrópica, prévia e expressamente autorizados, poderão, para
efeito de cobrança, adicionar às contribuições de seus planos de benefícios valor destinado àqueles programas,
observadas as normas estabelecidas pelo órgão regulador.
§ 7o A aplicabilidade do disposto no parágrafo anterior fica sujeita, sob pena de cancelamento da autorização previamente concedida, à prestação anual de contas dos programas filantrópicos e à aprovação pelo
órgão competente.
§ 8o O descumprimento de qualquer das obrigações contidas neste artigo sujeita os administradores das
entidades abertas sem fins lucrativos e das sociedades seguradora e/ou de capitalização por elas controladas
ao Regime Disciplinar previsto nesta Lei Complementar, sem prejuízo da responsabilidade civil por danos ou
prejuízos causados, por ação ou omissão, à entidade.
Art. 78. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 79. Revogam-se as Leis no 6.435, de 15 de julho de 1977, e no 6.462, de 9 de novembro de 1977.
Brasília, 29 de maio de 2001; 180o da Independência e 113o da República. – FERNANDO HENRIQUE CARDOSO – José Gregori – Pedro Malan – Roberto Brant.
Este texto não substitui o publicado no DOU de 30.5.2001

(Às Comissões de Assuntos Sociais; e de Assuntos Econômicos)
PROJETO DE LEI DO SENADO PROJETO Nº 381, DE 2014
Altera a Lei nº 13.018, de 22 de julho de 2014, que institui a Política Nacional de Cultura Viva,
para incluir a previsão de apresentação mensal de ações culturais dos pontos e pontões de
cultura nas escolas da rede pública.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 4º da Lei nº 13.018, de 22 de julho de 2014, passa a vigorar acrescido do seguinte §5º, renumerando-se os parágrafos subsequentes:
“Art. 4º ......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
§5º Os pontos e pontões de cultura estabelecerão parceria com escolas da rede pública de educação básica, do ensino fundamental, médio e superior, e do ensino técnico, a fim de contemplá-las
mensalmente com a apresentação de ações culturais, nos termos do regulamento.
.......................................................................................................................................................................................... ”(NR)
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Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
A Lei nº 13.018, de 22 de julho de 2014, trata, em seu art. 4º, dos instrumentos compreendidos pela Política Nacional de Cultura Viva.
O inciso I do artigo referido define como pontos de cultura as entidades jurídicas de direito privado sem
fins lucrativos, grupos ou coletivos sem constituição jurídica, de natureza ou finalidade cultural, que desenvolvam e articulem atividades culturais em suas comunidades.
Já o inciso II conceitua os pontões de cultura como as entidades com constituição jurídica, de natureza ou finalidade cultural ou educativa, que desenvolvam, acompanhem e articulem atividades culturais, em
parceria com as redes regionais, identitárias e temáticas de pontos de cultura e outras redes temáticas, que se
destinam à mobilização, à troca de experiências, ao desenvolvimento de ações conjuntas com governos locais
e à articulação entre os diferentes pontos de cultura que poderão se agrupar em nível estadual ou regional ou
por áreas temáticas de interesse comum, visando à capacitação, ao mapeamento e a ações conjuntas.
Também se encontra inscrita no §4º a previsão de que os pontos e pontões de cultura poderão estabelecer parceria e intercâmbio com as escolas e instituições da rede de educação básica, do ensino fundamental,
médio e superior, do ensino técnico e com entidades de pesquisa e extensão. Adiante, o §6º prevê que, para
recebimento de recursos públicos, os pontos e pontões de cultura serão selecionados por edital público.
Espaços culturais propiciam ao cidadão o contato com bens e serviços culturais. Ocorre que, no Brasil de
hoje, nem todas as cidades os possuem. Sua distribuição espelha as desigualdades que caracterizam o acesso
da população brasileira à produção cultural.
De acordo com o Suplemento de Cultura da Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC) do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – Perfil dos Municípios Brasileiros (2012), grande parte da
população brasileira, especialmente aquela faixa de menor renda, encontra-se excluída do processo cultural.
A distribuição dos equipamentos públicos culturais no Brasil é insuficiente e se concentra principalmente nas
áreas mais ricas do território nacional. Dos 5.565 municípios brasileiros, 66,1% não possuem centros culturais,
77,6% não possuem teatros ou salas de espetáculos e espantosos 89,3% não possuem salas de cinema.
A inserção obrigatória nas escolas públicas das ações dos pontos e pontões de cultura busca propiciar
simultaneamente igualdade de oportunidades e de acesso aos bens culturais a uma grande parcela da população, alienada do consumo cultural, e contribuir no pleno desenvolvimento de crianças, jovens e adolescentes.
O estabelecimento de parcerias entre esses instrumentos e as escolas públicas busca se valer da penetração
que a rede pública de educação nos municípios brasileiros possui para suprir a insuficiência e a concentração
dos equipamentos públicos culturais brasileiros. Ao integrar a cultura a outras políticas públicas, o projeto reconhece os direitos culturais como necessidade básica e direito dos cidadãos.
Romper esse quadro de desigualdades significa disponibilizar a toda a população brasileira, especialmente à faixa de baixa renda, o acesso à cultura, garantindo a povos, comunidades, grupos e populações o pleno
exercício de seus direitos culturais, em harmonia com o disposto no art. 4º da Lei nº 13.018, de 2014, e no art.
215 da Constituição Federal, o qual estabelece como dever do Estado o apoio e o incentivo à valorização e à
difusão das manifestações culturais.
Sala das Sessões, – Senador Wilder Morais.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 13.018, DE 22 JULHO DE 2014
Mensagem de veto
Institui a Política Nacional de Cultura Viva e dá outras providências.
A Presidenta da República Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1o Esta Lei institui a Política Nacional de Cultura Viva, em conformidade com o caput do art. 215 da
Constituição Federal, tendo como base a parceria da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
com a sociedade civil no campo da cultura, com o objetivo de ampliar o acesso da população brasileira às condições de exercício dos direitos culturais.
Art. 2o São objetivos da Política Nacional de Cultura Viva:
I – garantir o pleno exercício dos direitos culturais aos cidadãos brasileiros, dispondo-lhes os meios e
insumos necessários para produzir, registrar, gerir e difundir iniciativas culturais;

130

Quarta-feira 10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2014

II – estimular o protagonismo social na elaboração e na gestão das políticas públicas da cultura;
III – promover uma gestão pública compartilhada e participativa, amparada em mecanismos democráticos de diálogo com a sociedade civil;
IV – consolidar os princípios da participação social nas políticas culturais;
V – garantir o respeito à cultura como direito de cidadania e à diversidade cultural como expressão simbólica e como atividade econômica;
VI – estimular iniciativas culturais já existentes, por meio de apoio e fomento da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios;
VII – promover o acesso aos meios de fruição, produção e difusão cultural;
VIII – potencializar iniciativas culturais, visando à construção de novos valores de cooperação e solidariedade, e ampliar instrumentos de educação com educação;
IX – estimular a exploração, o uso e a apropriação dos códigos, linguagens artísticas e espaços públicos
e privados disponibilizados para a ação cultural.
Art. 3o A Política Nacional de Cultura Viva tem como beneficiária a sociedade e prioritariamente os povos,
grupos, comunidades e populações em situação de vulnerabilidade social e com reduzido acesso aos meios de
produção, registro, fruição e difusão cultural, que requeiram maior reconhecimento de seus direitos humanos,
sociais e culturais ou no caso em que estiver caracterizada ameaça a sua identidade cultural.
Art. 4o A Política Nacional de Cultura Viva compreende os seguintes instrumentos:
I – pontos de cultura: entidades jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, grupos ou coletivos sem
constituição jurídica, de natureza ou finalidade cultural, que desenvolvam e articulem atividades culturais em
suas comunidades;
II – pontões de cultura: entidades com constituição jurídica, de natureza/finalidade cultural e/ou educativa, que desenvolvam, acompanhem e articulem atividades culturais, em parceria com as redes regionais,
identitárias e temáticas de pontos de cultura e outras redes temáticas, que se destinam à mobilização, à troca
de experiências, ao desenvolvimento de ações conjuntas com governos locais e à articulação entre os diferentes pontos de cultura que poderão se agrupar em nível estadual e/ou regional ou por áreas temáticas de
interesse comum, visando à capacitação, ao mapeamento e a ações conjuntas;
III – Cadastro Nacional de Pontos e Pontões de Cultura: integrado pelos grupos, coletivos e pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos que desenvolvam ações culturais e que possuam certificação simplificada concedida pelo Ministério da Cultura.
§ 1o Os pontos e pontões de cultura constituem elos entre a sociedade e o Estado, com o objetivo de
desenvolver ações culturais sustentadas pelos princípios da autonomia, do protagonismo e da capacitação
social das comunidades locais.
§ 2o (VETADO).
§ 3o As entidades juridicamente constituídas serão beneficiárias de premiação de iniciativas culturais ou
de modalidade específica de transferência de recursos prevista nos arts. 8o e 9o desta Lei.
§ 4o Os pontos e pontões de cultura poderão estabelecer parceria e intercâmbio com as escolas e instituições da rede de educação básica, do ensino fundamental, médio e superior, do ensino técnico e com entidades de pesquisa e extensão.
§ 5o A certificação simplificada prevista no inciso III deste artigo deverá considerar a identificação das
entidades e seu histórico nas áreas de cultura, educação e cidadania, conforme regulamentação do Ministério
da Cultura.
§ 6o Para recebimento de recursos públicos, os pontos e pontões de cultura serão selecionados por edital público.
(À Comissão de Educação, Cultura e Esporte; em decisão terminativa)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 382, DE 2014
Altera as Leis n°s 8.171, de 17 de janeiro de 1991, e 12.787, de 11 de janeiro de 2013, para promover o uso sustentável dos equipamentos de irrigação na agricultura brasileira.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 84 da Lei n° 8.171, de 17 de janeiro de 1991, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:
“Art. 84. ....................................................................................................................................................................................
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Parágrafo único. A política a que se refere o caput deste artigo priorizará o uso sustentável dos equipamentos de irrigação, de modo a compatibilizar a atividade agrícola com a preservação do meio
ambiente.” (NR)
Art. 2° A Lei nº 12.787, de 11 de janeiro de 2013, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 2° ......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
XIII – energia solar fotovoltaica: fonte de energia renovável obtida pela conversão de energia luminosa em energia elétrica.” (NR)
“Art. 13-A. Na gestão da Política Nacional de Irrigação, será priorizado o desenvolvimento de pesquisas para promover a alocação sustentável dos equipamentos, incentivando o uso de fontes alternativas de energia nessas atividades, a exemplo da energia solar fotovoltaica.”
“Art. 14. No atendimento do disposto nos arts. 11, 12, 13 e 13-A, o poder público poderá apoiar, prioritariamente, os agricultores irrigantes familiares e pequenos.” (NR)
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
O desenvolvimento de pesquisa e de sistema de irrigação alimentado com energia fotovoltaica pode
proporcionar importantes benefícios para a agricultura brasileira. Com reconhecido potencial e baixo impacto
ao meio ambiente, a matriz fotovoltaica apresenta vantagens comparativas que devem ser consideradas pelo
poder público nacional.
A energia fotovoltaica é obtida da luz do sol, em processo que usa células constituídas de elementos semicondutores, a exemplo do silício. Nesse processo, quando a luz solar incide sobre as células citadas, os fótons da
luz estimulam a movimentação dos elétrons do material semicondutor, permitindo o fluxo de corrente elétrica,
a qual pode ser destinada ao abastecimento de um aparelho específico ou à rede elétrica de uma localidade.
O Brasil apresenta condições estratégicas para o aproveitamento da energia fotovoltaica em seu sistema
produtivo. A incidência perene de luz solar em seu território, predominantemente tropical, possibilita ao país
desenvolver mais uma fonte energética alternativa, cuja matriz já é reconhecida como uma das mais limpas e
sustentáveis do mundo atualmente.
Sugere-se que o estímulo ao desenvolvimento de pesquisa e de sistema de irrigação alimentados por
energia solar fotovoltaica seja previsto na Política Nacional de Irrigação (Lei n° 12.787, de 11 de janeiro de
2013). De acordo com essa política, projetos públicos e privados de irrigação podem, nos termos da legislação
específica, receber incentivos fiscais, com prioridade para regiões que apresentam baixos indicadores de desenvolvimento social e econômico.
Considerando que a Lei n° 8.171, de 17 de janeiro de 1991, dispõe sobre a política agrícola no Brasil e que
a Lei n° 12.787, de 2013, aborda medidas referentes aos incentivos fiscais, ao crédito e ao seguro rural, entende-se oportuna a inserção de dispositivos nessas leis que estimulem o poder público a conceder incentivos a
projetos que promovem o uso sustentável dos equipamentos de irrigação, viabilizando o aproveitamento de
fontes alternativas de energia nessas atividades, a exemplo da energia solar fotovoltaica.
Por acreditar que esta proposição poderá aprimorar a eficiência da produção agrícola brasileira, preservando os recursos naturais disponíveis no território nacional, peço aos ilustres parlamentares que votem pela
sua aprovação.
Sala das Sessões, – Senador Wilder Morais.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 8.171, DE 17 DE JANEIRO DE 1991
Mensagem de veto
Dispõe sobre a política agrícola.
O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

132

Quarta-feira 10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2014

CAPÍTULO XIX
Da Irrigação e Drenagem
Art. 84. A política de irrigação e drenagem será executada em todo o território nacional, de acordo com
a Constituição e com prioridade para áreas de comprovada aptidão para irrigação, áreas de reforma agrária ou
de colonização e projetos públicos de irrigação.
LEI Nº 12.787, DE 11 DE JANEIRO DE 2013
Mensagem de veto
Dispõe sobre a Política Nacional de Irrigação; altera o art. 25 da Lei no 10.438, de 26 de abril de 2002;
revoga as Leis nos 6.662, de 25 de junho de 1979, 8.657, de 21 de maio de 1993, e os Decretos-Lei
nos 2.032, de 9 de junho de 1983, e 2.369, de 11 de novembro de 1987; e dá outras providências.
A Presidenta da República Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 2o Para os fins desta Lei, entende-se por:
I – agricultor irrigante: pessoa física ou jurídica que exerce agricultura irrigada, podendo ser classificado
em familiar, pequeno, médio e grande, conforme definido em regulamento;
II – agricultor irrigante familiar: pessoa física classificada como agricultor familiar, nos termos da Lei
o
n 11.326, de 24 de julho de 2006, que pratica agricultura irrigada;
III – agricultura irrigada: atividade econômica que explora culturas agrícolas, florestais e ornamentais e
pastagens, bem como atividades agropecuárias afins, com o uso de técnicas de irrigação ou drenagem;
IV – projeto de irrigação: sistema planejado para o suprimento ou a drenagem de água em empreendimento
de agricultura irrigada, de modo programado, em quantidade e qualidade, podendo ser composto por estruturas e
equipamentos de uso individual ou coletivo de captação, adução, armazenamento, distribuição e aplicação de água;
V – infraestrutura de irrigação de uso comum: conjunto de estruturas e equipamentos de captação, adução, armazenamento, distribuição ou drenagem de água, estradas, redes de distribuição de energia elétrica e
instalações para o gerenciamento e administração do projeto de irrigação;
VI – infraestrutura de apoio à produção: conjunto de benfeitorias e equipamentos para beneficiamento,
armazenagem e transformação da produção agrícola, para apoio à comercialização, pesquisa, assistência técnica e extensão, bem como para treinamento e capacitação dos agricultores irrigantes;
VII – infraestrutura das unidades parcelares: conjunto de benfeitorias e equipamentos de utilização individual, implantado nas unidades parcelares de projetos de irrigação;
VIII – infraestrutura social: conjunto de estruturas e equipamentos destinados a atender às necessidades
de saúde, educação, segurança, saneamento e comunicação nos projetos de irrigação;
IX – unidade parcelar: área de uso individual destinada ao agricultor irrigante nos Projetos Públicos de Irrigação;
X – serviços de irrigação: atividades de administração, operação, conservação e manutenção da infraestrutura de irrigação de uso comum;
XI – módulo produtivo operacional: módulo mínimo planejado dos Projetos Públicos de Irrigação com
infraestrutura de irrigação de uso comum implantada e em operação, permitindo o pleno funcionamento das
unidades parcelares de produção;
XII – gestor do Projeto Público de Irrigação: órgão ou entidade pública ou privada responsável por serviços de irrigação.
Seção III
Dos Incentivos Fiscais, do Crédito e do Seguro Rural
Art. 11. Os projetos públicos e privados de irrigação poderão receber incentivos fiscais, nos termos da
legislação específica, que observará as regiões com os mais baixos indicadores de desenvolvimento social e
econômico, bem como as consideradas prioritárias para o desenvolvimento regional.
Art. 12. O crédito rural privilegiará a aquisição de equipamentos de irrigação mais eficientes no uso dos
recursos hídricos, a modernização tecnológica dos equipamentos em uso e a implantação de sistemas de suporte à decisão para o manejo da irrigação.
Art. 13. O poder público criará estímulos à contratação de seguro rural por agricultores que pratiquem
agricultura irrigada.
Art. 14. No atendimento do disposto nos arts. 11, 12 e 13, o poder público poderá apoiar, prioritariamente, os agricultores irrigantes familiares e pequenos.
(Às Comissões de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle; e de Agricultura e Reforma Agrária, cabendo à última decisão terminativa)
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 383, DE 2014
Autoriza o Poder Executivo a conceder empréstimos subsidiados a empresas ou pessoas jurídicas que desejem adquirir bicicletas ou construir bicicletários para o uso dos funcionários,
entre outras coisas.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica a União autorizada a conceder, por intermédio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) ou instituição financeira credenciada, financiamento às empresas ou pessoas jurídicas que desejem adquirir bicicletas ou construir bicicletários com o objetivo de estimular os funcionários a
aderirem a este meio transporte.
§1º As bicicletas mencionadas no caput serão destinadas preferencialmente ao uso comunitário de trabalhadores ou funcionários da empresa ou pessoa jurídica.
§2º Os bicicletários mencionados no caput serão instalados dentro das sedes ou subsidiárias das entidades que contraírem os financiamentos.
Art. 2º Na operação de financiamento prevista no art. 1º serão aplicadas as seguintes condições:
I – prazo de duração de dez anos;
II – prazo de carência de três anos;
III – taxa de juros de longo prazo (TJLP), ou sua eventual substituta, mais os encargos normalmente cobrados pelo BNDES.
Art. 3º Fica o Ministério do Meio Ambiente (MMA) autorizado a instituir o Selo de Sustentabilidade em
Mobilidade Urbana.
Parágrafo Único. O selo referido no caput será concedido às pessoas jurídicas que adquirirem bicicletas
comunitárias e instalarem bicicletários para uso dos funcionários.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
O uso de bicicleta como meio de transporte vem sendo incentivado no Brasil de forma crescente – embora ainda tímida se comparada ao padrão de outros países – por meio de algumas iniciativas da sociedade
civil e dos poderes públicos. As vantagens do uso da bicicleta incluem aspectos de qualidade de vida do usuário, saúde pública, sustentabilidade e melhoria da mobilidade urbana.
Os aspectos de qualidade de vida envolvem em primeiro lugar a saúde do trabalhador que passaria a exercer atividade física constante. A redução de stress proporcionada pelo condicionamento físico e pela fuga dos
congestionados meios de transporte motorizados também contribui para uma vida mais prazerosa e saudável.
A saúde pública é beneficiada pela diminuição de doenças dos usuários, bem como do benefício coletivo de
livrar habitantes do meio urbano de uma parcela de poluição que deixa de ser emitida por veículos automotores.
Quanto à sustentabilidade, a não emissão de gases ou partículas poluentes e o fato de não consumir
energia elétrica ou combustíveis de qualquer espécie, fizeram com que a bicicleta fosse eleita pela Organização das Nações Unidas (ONU) o símbolo de transporte sustentável do planeta.
E, finalmente, por ser uma modalidade de transporte que envolve um investimento menor em infraestrutura que os transportes coletivos e por usar de forma mais racional o espaço público que os meios de transporte individuais motorizados, há um benefício em cadeia por toda a rede de mobilidade urbana.
Nos últimos anos observou-se um crescimento de quase 10% ao ano na utilização de bicicletas, segundo
dados da Associação Nacional de Transporte Público (ANTP). A frota nacional é de mais de 70 milhões de unidades,
sendo a fabricação nacional superior a 4 milhões de bicicletas por ano. Entretanto, a bicicleta ainda é um meio pouco representativo, correspondendo a menos de 4% dentre as opções de transporte para deslocamentos urbanos.
A preferência por utilização de bicicletas já é crescente no país, e para que seu uso por trabalhadores
não seja freado é necessário que sejam criados incentivos, como a construção de bicicletários e a organização
de sistemas de uso compartilhado de bicicletas nos locais de trabalho.
Sala das Sessões, – Senador Wilder Morais.
(Às Comissões de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle; e de Assuntos Econômicos, cabendo à última decisão terminativa)
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 384, DE 2014
Altera a Lei nº. 9.427, de 26 de dezembro de 1996, para determinar às concessionárias e permissionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica o uso de isolamento de cabos de fase nas redes aéreas de distribuição de energia convencionais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 15 da Lei nº. 9.427, de 26 de dezembro de 1996, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo:
“Art. 15. ....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
§ 3º A concessionária ou a permissionária fica obrigada a investir na rede existente e na sua expansão,
de modo a assegurar a qualidade do serviço de energia elétrica e a segurança das instalações, inclusive por meio do emprego de isolamento nos cabos de fase das redes de distribuição aéreas.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
A larga utilização de redes áreas convencionais nas cidades brasileiras traz sérios problemas de insegurança para a população, na medida em que são desprovidas de mecanismos de isolamento que sejam suficientes
para evitar o contato humano resultante em vítimas fatais.
A melhoria da qualidade do serviço público de distribuição de energia elétrica deve fundar-se na busca
permanente da melhoria das condições de segurança das redes pelas distribuidoras e pelos órgãos de regulação.
Ressalte-se que com o advento da universalização, as redes elétricas vêm sendo estendidas para as periferias e áreas rurais mais distantes, incorporando maiores contingentes populacionais.
Em 1966, apenas 40% da população brasileira era atendida pelas redes das concessionárias (seis milhões
de consumidores). Atualmente, em todo o país, são três milhões de quilômetros de rede de distribuição para
atender 201 milhões de habitantes, com uma cobertura de 99,5% dos domicílios, o que justifica a preocupação
com maiores cuidados nos níveis de segurança das redes.
Outro aspecto importante a ser considerado é a responsabilidade da concessionária de serviço público
de fornecimento de energia elétrica em caso de danos decorrentes de morte resultante de choque elétrico. O
Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, por informações insuficientes
ou inadequadas sobre sua fruição e riscos independentemente da existência de culpa. Logo, é obrigação já
reconhecida o emprego de métodos que aumentem a segurança da população consumidora de energia para
a entrega de um serviço adequado.
Assim, verifica-se a necessidade de as concessionárias e as permissionárias investirem na qualidade da
prestação de serviço público de energia elétrica e na segurança das instalações por meio do emprego de isolamento nos cabos de fase das redes de distribuição aéreas.
Conto com o apoio dos nobres Parlamentares para a aprovação desta Proposição que, entendo, trará
enormes benefícios para a sociedade.
Sala das Sessões, – Senador Magno Malta.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 9.427, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1996
Regulamento
Texto compilado
Institui a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, disciplina o regime das concessões de
serviços públicos de energia elétrica e dá outras providências.

O Presidente da República Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Capítulo I
Das Atribuições e da Organização
Art. 1o É instituída a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, autarquia sob regime especial, vinculada ao Ministério de Minas e Energia, com sede e foro no Distrito Federal e prazo de duração indeterminado.
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Art. 2o A Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL tem por finalidade regular e fiscalizar a produção,
transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica, em conformidade com as políticas e diretrizes
do governo federal.
Parágrafo único. No exercício de suas atribuições, a ANEEL promoverá a articulação com os Estados e o
Distrito Federal, para o aproveitamento energético dos cursos de água e a compatibilização com a política nacional de recursos hídricos. (Revogado pela Lei nº 10.848, de 2004)
Art. 3o Além das incumbências prescritas nos arts. 29 e 30 da Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995,
aplicáveis aos serviços de energia elétrica, compete especialmente à ANEEL:
Art. 3o Além das atribuições previstas nos incisos II, III, V, VI, VII, X, XI e XII do art. 29 e no art. 30 da Lei no
8.987, de 13 de fevereiro de 1995, de outras incumbências expressamente previstas em lei e observado o disposto no § 1o, compete à ANEEL: (Redação dada pela Lei nº 10.848, de 2004) (Vide Decreto nº 6.802, de 2009).
I – implementar as políticas e diretrizes do governo federal para a exploração da energia elétrica e o
aproveitamento dos potenciais hidráulicos, expedindo os atos regulamentares necessários ao cumprimento
das normas estabelecidas pela Lei no 9.074, de 7 de julho de 1995;
II – promover as licitações destinadas à contratação de concessionárias de serviço público para produção, transmissão e distribuição de energia elétrica e para a outorga de concessão para aproveitamento de potenciais hidráulicos;
II – promover, mediante delegação, com base no plano de outorgas e diretrizes aprovadas pelo Poder
Concedente, os procedimentos licitatórios para a contratação de concessionárias e permissionárias de serviço público para produção, transmissão e distribuição de energia elétrica e para a outorga de concessão para
aproveitamento de potenciais hidráulicos; (Redação dada pela Lei nº 10.848, de 2004)
III – definir o aproveitamento ótimo de que tratam os §§ 2o e 3o do art. 5o da Lei no 9.074, de 7 de julho
de 1995; (Revogado pela Lei nº 10.848, de 2004)
IV – celebrar e gerir os contratos de concessão ou de permissão de serviços públicos de energia elétrica,
de concessão de uso de bem público, expedir as autorizações, bem como fiscalizar, diretamente ou mediante
convênios com órgãos estaduais, as concessões e a prestação dos serviços de energia elétrica;
IV – gerir os contratos de concessão ou de permissão de serviços públicos de energia elétrica, de concessão de uso de bem público, bem como fiscalizar, diretamente ou mediante convênios com órgãos estaduais,
as concessões, as permissões e a prestação dos serviços de energia elétrica; (Redação dada pela Lei nº 10.848,
de 2004)
V – dirimir, no âmbito administrativo, as divergências entre concessionárias, permissionárias, autorizadas,
produtores independentes e autoprodutores, bem como entre esses agentes e seus consumidores;
VI – fixar os critérios para cálculo do preço de transporte de que trata o § 6o do art. 15 da Lei no 9.074,
de 7 de julho de 1995, e arbitrar seus valores nos casos de negociação frustrada entre os agentes envolvidos;
VII – articular com o órgão regulador do setor de combustíveis fósseis e gás natural os critérios para fixação dos preços de transporte desses combustíveis, quando destinados à geração de energia elétrica, e para
arbitramento de seus valores, nos casos de negociação frustrada entre os agentes envolvidos;
VIII – estabelecer, com vistas a propiciar concorrência efetiva entre os agentes e a impedir a concentração econômica nos serviços e atividades de energia elétrica, restrições, limites ou condições para empresas,
grupos empresariais e acionistas, quanto à obtenção e transferência de concessões, permissões e autorizações,
à concentração societária e à realização de negócios entre si; (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)
IX – zelar pelo cumprimento da legislação de defesa da concorrência, monitorando e acompanhando as
práticas de mercado dos agentes do setor de energia elétrica; (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)
X – fixar as multas administrativas a serem impostas aos concessionários, permissionários e autorizados
de instalações e serviços de energia elétrica, observado o limite, por infração, de 2% (dois por cento) do faturamento, ou do valor estimado da energia produzida nos casos de autoprodução e produção independente,
correspondente aos últimos doze meses anteriores à lavratura do auto de infração ou estimados para um período de doze meses caso o infrator não esteja em operação ou esteja operando por um período inferior a doze
meses. (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)
XI – estabelecer tarifas para o suprimento de energia elétrica realizado às concessionárias e permissionárias de distribuição, inclusive às Cooperativas de Eletrificação Rural enquadradas como permissionárias, cujos
mercados próprios sejam inferiores a 300 GWh/ano, e tarifas de fornecimento às Cooperativas autorizadas,
considerando parâmetros técnicos, econômicos, operacionais e a estrutura dos mercados atendidos; (Incluído
pela Lei nº 10.438, de 2002)
XI – estabelecer tarifas para o suprimento de energia elétrica realizado às concessionárias e permissionárias de distribuição, inclusive às Cooperativas de Eletrificação Rural enquadradas como permissionárias, cujos
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mercados próprios sejam inferiores a 500 (quinhentos) GWh/ano, e tarifas de fornecimento às Cooperativas
autorizadas, considerando parâmetros técnicos, econômicos, operacionais e a estrutura dos mercados atendidos; (Redação dada pela Lei nº 10.848, de 2004)
XII – estabelecer, para cumprimento por parte de cada concessionária e permissionária de serviço público de distribuição de energia elétrica, as metas a serem periodicamente alcançadas, visando a universalização
do uso da energia elétrica; (Incluído pela Lei nº 10.438, de 2002)
XIII – efetuar o controle prévio e a posteriori de atos e negócios jurídicos a serem celebrados entre concessionárias, permissionárias, autorizadas e seus controladores, suas sociedades controladas ou coligadas e
outras sociedades controladas ou coligadas de controlador comum, impondo-lhes restrições à mútua constituição de direitos e obrigações, especialmente comerciais e, no limite, a abstenção do próprio ato ou contrato.
(Incluído pela Lei nº 10.438, de 2002)
XIV – aprovar as regras e os procedimentos de comercialização de energia elétrica, contratada de formas
regulada e livre; (Incluído pela Lei nº 10.848, de 2004)
XV – promover processos licitatórios para atendimento às necessidades do mercado; (Incluído pela Lei
nº 10.848, de 2004)
XVI – homologar as receitas dos agentes de geração na contratação regulada e as tarifas a serem pagas
pelas concessionárias, permissionárias ou autorizadas de distribuição de energia elétrica, observados os resultados dos processos licitatórios referidos no inciso XV do caput deste artigo; (Incluído pela Lei nº 10.848, de 2004)
XVII – estabelecer mecanismos de regulação e fiscalização para garantir o atendimento à totalidade do
mercado de cada agente de distribuição e de comercialização de energia elétrica, bem como à carga dos consumidores que tenham exercido a opção prevista nos arts. 15 e 16 da Lei no 9.074, de 7 de julho de 1995; (Incluído pela Lei nº 10.848, de 2004)
XVIII – definir as tarifas de uso dos sistemas de transmissão e distribuição, sendo que as de transmissão
devem ser baseadas nas seguintes diretrizes: (Incluído pela Lei nº 10.848, de 2004)
a) assegurar arrecadação de recursos suficientes para cobertura dos custos dos sistemas de transmissão;
e (Incluído pela Lei nº 10.848, de 2004)
a) assegurar arrecadação de recursos suficientes para a cobertura dos custos dos sistemas de transmissão,
inclusive das interligações internacionais conectadas à rede básica; (Redação dada pela Lei nº 12.111, de 2009)
b) utilizar sinal locacional visando a assegurar maiores encargos para os agentes que mais onerem o sistema de transmissão; (Incluído pela Lei nº 10.848, de 2004)
XIX – regular o serviço concedido, permitido e autorizado e fiscalizar permanentemente sua prestação.
(Incluído pela Lei nº 10.848, de 2004)
XX – definir adicional de tarifas de uso específico das instalações de interligações internacionais para
exportação e importação de energia elétrica, visando à modicidade tarifária dos usuários do sistema de transmissão ou distribuição. (Incluído pela Lei nº 12.111, de 2009)
XXI – definir as tarifas das concessionárias de geração hidrelétrica que comercializarem energia no regime de cotas de que trata a Medida Provisória no 579, de 11 de setembro de 2012. (Incluído pela Medida Provisória nº 579, de 2012)
XXI – definir as tarifas das concessionárias de geração hidrelétrica que comercializarem energia no regime de cotas de que trata a Medida Provisória no 579, de 11 de setembro de 2012. (Incluído pela Lei nº 12.783,
de 2013)
Parágrafo único. No exercício da competência prevista nos incisos VIII e IX, a ANEEL deverá articular-se
com a Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça. (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)
Art. 3o-A Além das competências previstas nos incisos IV, VIII e IX do art. 29 da Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, aplicáveis aos serviços de energia elétrica, compete ao Poder Concedente: (Incluído pela Lei
nº 10.848, de 2004)
I – elaborar o plano de outorgas, definir as diretrizes para os procedimentos licitatórios e promover as
licitações destinadas à contratação de concessionários de serviço público para produção, transmissão e distribuição de energia elétrica e para a outorga de concessão para aproveitamento de potenciais hidráulicos;
(Incluído pela Lei nº 10.848, de 2004)
II – celebrar os contratos de concessão ou de permissão de serviços públicos de energia elétrica, de concessão de uso de bem público e expedir atos autorizativos. (Incluído pela Lei nº 10.848, de 2004)
§ 1o No exercício das competências referidas no inciso IV do art. 29 da Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de
1995, e das competências referidas nos incisos I e II do caput deste artigo, o Poder Concedente ouvirá previamente a ANEEL. (Incluído pela Lei nº 10.848, de 2004)
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§ 2o No exercício das competências referidas no inciso I do caput deste artigo, o Poder Concedente delegará à ANEEL a operacionalização dos procedimentos licitatórios. (Incluído pela Lei nº 10.848, de 2004)
§ 3o A celebração de contratos e a expedição de atos autorizativos de que trata o inciso II do caput deste
artigo poderão ser delegadas à ANEEL. (Incluído pela Lei nº 10.848, de 2004)
§ 4o O exercício pela ANEEL das competências referidas nos incisos VIII e IX do art. 29 da Lei no 8.987, de
13 de fevereiro de 1995, dependerá de delegação expressa do Poder Concedente. (Incluído pela Lei nº 10.848,
de 2004)
Art. 4o A ANEEL será dirigida por um Diretor-Geral e quatro Diretores, em regime de colegiado, cujas funções serão estabelecidas no ato administrativo que aprovar a estrutura organizacional da autarquia.
§ 1o O decreto de constituição da ANEEL indicará qual dos diretores da autarquia terá a incumbência de,
na qualidade de ouvidor, zelar pela qualidade do serviço público de energia elétrica, receber, apurar e solucionar as reclamações dos usuários.
[§ 2o É criado, na ANEEL, o cargo de Diretor-Geral, do Grupo Direção e Assessoramento Superiores, código DAS
101.6.] (Revogado pela Lei nº 9.649, de 1998)
§ 3o O processo decisório que implicar afetação de direitos dos agentes econômicos do setor elétrico ou
dos consumidores, mediante iniciativa de projeto de lei ou, quando possível, por via administrativa, será precedido de audiência pública convocada pela ANEEL.
Art. 5o O Diretor-Geral e os demais Diretores serão nomeados pelo Presidente da República para cumprir
mandatos não coincidentes de quatro anos, ressalvado o que dispõe o art. 29.
Parágrafo único. A nomeação dos membros da Diretoria dependerá de prévia aprovação do Senado Federal, nos termos da alínea “f” do inciso III do art. 52 da Constituição Federal.
Art. 6o Está impedida de exercer cargo de direção na ANEEL a pessoa que mantiver os seguintes vínculos
com qualquer empresa concessionária, permissionária, autorizada, produtor independente, autoprodutor ou
prestador de serviço contratado dessas empresas sob regulamentação ou fiscalização da autarquia:
I – acionista ou sócio com participação individual direta superior a três décimos por cento no capital social ou superior a dois por cento no capital social de empresa controladora;
II – membro do conselho de administração, fiscal ou de diretoria executiva;
III – empregado, mesmo com o contrato de trabalho suspenso, inclusive das empresas controladoras ou
das fundações de previdência de que sejam patrocinadoras.
Parágrafo único. Também está impedido de exercer cargo de direção da ANEEL membro do conselho ou
diretoria de associação regional ou nacional, representativa de interesses dos agentes mencionados no caput,
de categoria profissional de empregados desses agentes, bem como de conjunto ou classe de consumidores
de energia.
Art. 7o A administração da ANEEL será objeto de contrato de gestão, negociado e celebrado entre a Diretoria e o Poder Executivo no prazo máximo de noventa dias após a nomeação do Diretor-Geral, devendo uma
cópia do instrumento ser encaminhada para registro no Tribunal de Contas da União, onde servirá de peça de
referência em auditoria operacional.
§ 1o O contrato de gestão será o instrumento de controle da atuação administrativa da autarquia e da
avaliação do seu desempenho e elemento integrante da prestação de contas do Ministério de Minas e Energia
e da ANEEL, a que se refere o art. 9o da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, sendo sua inexistência considerada
falta de natureza formal, de que trata o inciso II do art. 16 da mesma Lei.
§ 2o Além de estabelecer parâmetros para a administração interna da autarquia, os procedimentos administrativos, inclusive para efeito do disposto no inciso V do art. 3º, o contrato de gestão deve estabelecer,
nos programas anuais de trabalho, indicadores que permitam quantificar, de forma objetiva, a avaliação do
seu desempenho.
§ 3o O contrato de gestão será avaliado periodicamente e, se necessário, revisado por ocasião da renovação parcial da diretoria da autarquia, sem prejuízo da solidariedade entre seus membros.
Art. 8º A exoneração imotivada de dirigente da ANEEL somente poderá ser promovida nos quatros meses
iniciais do mandato, findos os quais é assegurado seu pleno e integral exercício. (Revogado pela Lei nº 9.986,
de 2000)
Parágrafo único. Constituem motivos para a exoneração de dirigente da ANEEL, em qualquer época, a
prática de ato de improbidade administrativa, a condenação penal transitada em julgado e o descumprimento
injustificado do contrato de gestão. (Revogado pela Lei nº 9.986, de 2000)
Art. 9o O ex-dirigente da ANEEL continuará vinculado à autarquia nos doze meses seguintes ao exercício
do cargo, durante os quais estará impedido de prestar, direta ou indiretamente, independentemente da forma
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ou natureza do contrato, qualquer tipo de serviço às empresas sob sua regulamentação ou fiscalização, inclusive controladas, coligadas ou subsidiárias.
§ 1o Durante o prazo da vinculação estabelecida neste artigo, o ex-dirigente continuará prestando serviço
à ANEEL ou a qualquer outro órgão da administração pública direta da União, em área atinente à sua qualificação profissional, mediante remuneração equivalente à do cargo de direção que exerceu.
§ 2o Incorre na prática de advocacia administrativa, sujeitando-se o infrator às penas previstas no art.
321 do Código Penal, o ex-dirigente da ANEEL, inclusive por renúncia ao mandato, que descumprir o disposto
no caput deste artigo.
§ 3o Exclui-se do disposto neste artigo o ex-dirigente que for exonerado no prazo indicado no caput do
artigo anterior ou pelos motivos constantes de seu parágrafo único.
Art. 10. Os cargos em comissão da autarquia serão exercidos, preferencialmente, por servidores ocupantes de cargo de carreira técnica ou profissional da autarquia, aplicando-se-lhes as mesmas restrições do art. 6o
quando preenchidos por pessoas estranhas aos quadros da ANEEL, exceto no período a que se refere o art. 29.
Parágrafo único. Ressalvada a participação em comissões de trabalho criadas com fim específico, duração
determinada e não integrantes da estrutura organizacional da autarquia, é vedado à ANEEL requisitar, para lhe
prestar serviço, empregados de empresas sob sua regulamentação ou fiscalização.
Capítulo II
Das Receitas e do Acervo da Autarquia
Art. 11. Constituem receitas da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL:
I – recursos oriundos da cobrança da taxa de fiscalização sobre serviços de energia elétrica, instituída
por esta Lei;
II – recursos ordinários do Tesouro Nacional consignados no Orçamento Fiscal da União e em seus créditos adicionais, transferências e repasses que lhe forem conferidos;
III – produto da venda de publicações, material técnico, dados e informações, inclusive para fins de licitação pública, de emolumentos administrativos e de taxas de inscrição em concurso público;
IV – rendimentos de operações financeiras que realizar;
V – recursos provenientes de convênios, acordos ou contratos celebrados com entidades, organismos
ou empresas, públicos ou privados, nacionais ou internacionais;
VI – doações, legados, subvenções e outros recursos que lhe forem destinados;
VII – valores apurados na venda ou aluguel de bens móveis e imóveis de sua propriedade.
Parágrafo único. O orçamento anual da ANEEL, que integra a Lei Orçamentária da União, nos termos do
inciso I do § 5o do art. 165 da Constituição Federal, deve considerar as receitas previstas neste artigo de forma
a dispensar, no prazo máximo de três anos, os recursos ordinários do Tesouro Nacional.
Art. 12. É instituída a Taxa de Fiscalização de Serviços de Energia Elétrica, que será anual, diferenciada
em função da modalidade e proporcional ao porte do serviço concedido, permitido ou autorizado, aí incluída
a produção independente de energia elétrica e a autoprodução de energia.
§ 1o A taxa de fiscalização, equivalente a cinco décimos por cento do valor do benefício econômico anual
auferido pelo concessionário, permissionário ou autorizado, será determinada pelas seguintes fórmulas:
I – TFg = P x Gu
onde:
TFg = taxa de fiscalização da concessão de geração;
P = potência instalada para o serviço de geração;
Gu = 0,5% do valor unitário do benefício anual decorrente da exploração do serviço de geração.
II – TFt = P x Tu
onde:
TFt = taxa de fiscalização da concessão de transmissão;
P = potência instalada para o serviço de transmissão;
Tu = 0,5% do valor unitário do benefício anual decorrente da exploração do serviço de transmissão.
III – TFd = [Ed / (FC x 8,76)] x Du
onde:
TFd = taxa de fiscalização da concessão de distribuição;
Ed = energia anual faturada com o serviço concedido de distribuição, em megawatt/hora;
FC = fator de carga médio anual das instalações de distribuição, vinculadas ao serviço concedido;
Du = 0,5% do valor unitário do benefício anual decorrente da exploração do serviço de distribuição.
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§ 1o A taxa de fiscalização, equivalente a 0,4% (quatro décimos por cento) do valor do benefício econômico anual auferido pelo concessionário, permissionário ou autorizado, será determinada pelas seguintes fórmulas: (Redação dada pela Lei nº 12.783, de 2013)
I – TFg = P x Gu (Redação dada pela Lei nº 12.783, de 2013)
onde: (Redação dada pela Lei nº 12.783, de 2013)
TFg = taxa de fiscalização da concessão de geração; (Redação dada pela Lei nº 12.783, de 2013)
P = potência instalada para o serviço de geração; (Redação dada pela Lei nº 12.783, de 2013)
Gu = 0,4% do valor unitário do benefício anual decorrente da exploração do serviço de geração; (Redação dada pela Lei nº 12.783, de 2013)
II – TFt = P x Tu (Redação dada pela Lei nº 12.783, de 2013)
onde: (Redação dada pela Lei nº 12.783, de 2013)
TFt = taxa de fiscalização da concessão de transmissão; (Redação dada pela Lei nº 12.783, de 2013)
P = potência instalada para o serviço de transmissão; (Redação dada pela Lei nº 12.783, de 2013)
Tu = 0,4% do valor unitário do benefício anual decorrente da exploração do serviço de transmissão;
III – TFd = [Ed / (FC x 8,76)] x Du (Redação dada pela Lei nº 12.783, de 2013)
onde: (Redação dada pela Lei nº 12.783, de 2013)
TFd = taxa de fiscalização da concessão de distribuição; (Redação dada pela Lei nº 12.783, de 2013)
Ed = energia anual faturada com o serviço concedido de distribuição, em megawatt/hora; (Redação dada
pela Lei nº 12.783, de 2013)
FC = fator de carga médio anual das instalações de distribuição, vinculadas ao serviço concedido; (Redação dada pela Lei nº 12.783, de 2013)
Du = 0,4% (quatro décimos por cento) do valor unitário do benefício anual decorrente da exploração do
serviço de distribuição. (Redação dada pela Lei nº 12.783, de 2013)
§ 2o Para determinação do valor do benefício econômico a que se refere o parágrafo anterior, considerar-se-á a tarifa fixada no respectivo contrato de concessão ou no ato de outorga da concessão, permissão
ou autorização, quando se tratar de serviço público, ou no contrato de venda de energia, quando se tratar de
produção independente.
§ 3o No caso de exploração para uso exclusivo, o benefício econômico será calculado com base na estipulação de um valor típico para a unidade de energia elétrica gerada.
§ 4o (VETADO). (Incluído pela Lei nº 12.783, de 2013)
Art. 13. A taxa anual de fiscalização será devida pelos concessionários, permissionários e autorizados a
partir de 1o de janeiro de 1997, devendo ser recolhida diretamente à ANEEL, em duodécimos, na forma em que
dispuser o regulamento desta Lei.
§ 1o Do valor global das quotas da Reserva Global de Reversão – RGR, de que trata o art. 4o da Lei no 5.655,
de 20 de maio de 1971, com a redação dada pelo art. 9o da Lei no 8.631, de 4 de março de 1993, devidas pelos
concessionários e permissionários, será deduzido o valor da taxa de fiscalização, vedada qualquer majoração
de tarifas por conta da instituição desse tributo.
§ 2o A Reserva Global de Reversão de que trata o parágrafo anterior é considerada incluída nas tarifas de
energia elétrica, com as alterações seguintes:
I – é fixada em até dois e meio por cento a quota anual de reversão que incidirá sobre os investimentos
dos concessionários e permissionários, nos termos estabelecidos pelo art. 9o da Lei no 8.631, de 4 de março de
1993, observado o limite de três por cento da receita anual;
II – do total dos recursos arrecadados a partir da vigência desta Lei, cinqüenta por cento, no mínimo, serão destinados para aplicação em investimentos no Setor Elétrico das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste,
dos quais 1/2 em programas de eletrificação rural, conservação e uso racional de energia e atendimento de
comunidades de baixa renda.
III – os recursos referidos no inciso anterior poderão ser contratados diretamente com Estados, Municípios e concessionários de serviço público de energia elétrica;
III – os recursos referidos neste artigo poderão ser contratados diretamente com Estados, Municípios,
concessionárias e permissionárias de serviço público de energia elétrica e agentes autorizados, assim como
Cooperativas de Eletrificação Rural, Cooperativas responsáveis pela implantação de infra-estrutura em projetos
de reforma agrária e Consórcios Intermunicipais; (Redação dada pela Lei nº 10.438, de 2002)
IV – os recursos destinados ao semi-árido da Região Nordeste serão aplicados a taxas de financiamento
não superiores às previstas para os recursos a que se refere a alínea “c” do inciso I do art. 159 da Constituição
Federal.
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V – as condições de financiamento previstas no inciso IV poderão ser estendidas, a critério da Aneel, aos
recursos contratados na forma do inciso III que se destinem a programas vinculados às metas de universalização
do serviço público de energia elétrica nas regiões mencionadas no inciso II. (Incluído pela Lei nº 10.438, de 2002)
Capítulo III
Do Regime Econômico e Financeiro das Concessões de Serviço Público de Energia Elétrica
Art. 14. O regime econômico e financeiro da concessão de serviço público de energia elétrica, conforme
estabelecido no respectivo contrato, compreende:
I – a contraprestação pela execução do serviço, paga pelo consumidor final com tarifas baseadas no serviço pelo preço, nos termos da Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995;
II – a responsabilidade da concessionária em realizar investimentos em obras e instalações que reverterão à União na extinção do contrato, garantida a indenização nos casos e condições previstos na Lei no 8.987,
de 13 de fevereiro de 1995, e nesta Lei, de modo a assegurar a qualidade do serviço de energia elétrica;
III – a participação do consumidor no capital da concessionária, mediante contribuição financeira para
execução de obras de interesse mútuo, conforme definido em regulamento;
IV – apropriação de ganhos de eficiência empresarial e da competitividade;
V – indisponibilidade, pela concessionária, salvo disposição contratual, dos bens considerados reversíveis.
Art. 15. Entende-se por serviço pelo preço o regime econômico-financeiro mediante o qual as tarifas
máximas do serviço público de energia elétrica são fixadas:
I – no contrato de concessão ou permissão resultante de licitação pública, nos termos da Lei no 8.987,
de 13 de fevereiro de 1995;
II – no contrato que prorrogue a concessão existente, nas hipóteses admitidas na Lei no 9.074, de 7 de
julho de 1995;
II – no contrato que prorrogue a concessão existente, nas hipóteses admitidas na legislação vigente; (Redação dada pela Medida Provisória nº 579, de 2012)
II – no contrato que prorrogue a concessão existente, nas hipóteses admitidas na legislação vigente; (Redação dada pela Lei nº 12.783, de 2013)
III – no contrato de concessão celebrado em decorrência de desestatização, nos casos indicados no art.
27 da Lei no 9.074, de 7 de julho de 1995;
IV – em ato específico da ANEEL, que autorize a aplicação de novos valores, resultantes de revisão ou de
reajuste, nas condições do respectivo contrato.
§ 1o A manifestação da ANEEL para a autorização exigida no inciso IV deste artigo deverá ocorrer no prazo máximo de trinta dias a contar da apresentação da proposta da concessionária ou permissionária, vedada
a formulação de exigências que não se limitem à comprovação dos fatos alegados para a revisão ou reajuste,
ou dos índices utilizados.
§ 2o A não manifestação da ANEEL, no prazo indicado, representará a aceitação dos novos valores tarifários apresentados, para sua imediata aplicação.
Art. 16. Os contratos de concessão referidos no artigo anterior, ao detalhar a cláusula prevista no inciso
V do art. 23 da Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, poderão prever o compromisso de investimento mínimo anual da concessionária destinado a atender a expansão do mercado e a ampliação e modernização das
instalações vinculadas ao serviço.
Art. 17. A suspensão, por falta de pagamento, do fornecimento de energia elétrica a consumidor que
preste serviço público ou essencial à população e cuja atividade sofra prejuízo será comunicada com antecedência de quinze dias ao Poder Público local ou ao Poder Executivo Estadual.
Parágrafo único. O Poder Público que receber a comunicação adotará as providências administrativas
para preservar a população dos efeitos da suspensão do fornecimento de energia, sem prejuízo das ações de
responsabilização pela falta de pagamento que motivou a medida.
§ 1o O Poder Público que receber a comunicação adotará as providências administrativas para preservar a população dos efeitos da suspensão do fornecimento de energia elétrica, inclusive dando publicidade à
contingência, sem prejuízo das ações de responsabilização pela falta de pagamento que motivou a medida.
(Redação dada pela Lei nº 10.438, de 2002)
§ 2o Sem prejuízo do disposto nos contratos em vigor, o atraso do pagamento de faturas de compra de
energia elétrica e das contas mensais de seu fornecimento aos consumidores, do uso da rede básica e das instalações de conexão, bem como do recolhimento mensal dos encargos relativos às quotas da Reserva Global
de Reversão – RGR, à compensação financeira pela utilização de recursos hídricos, ao uso de bem público, ao
rateio da Conta de Consumo de Combustíveis – CCC, à Conta de Desenvolvimento Energético – CDE e à Taxa
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de Fiscalização dos Serviços de Energia Elétrica, implicará a incidência de juros de mora de 1% (um por cento)
ao mês e multa de até 5% (cinco por cento), a ser fixada pela Aneel, respeitado o limite máximo admitido pela
legislação em vigor. (Incluído pela Lei nº 10.438, de 2002)
§ 2o Sem prejuízo do disposto nos contratos em vigor, o atraso do pagamento de faturas de compra de
energia elétrica e das contas mensais de seu fornecimento aos consumidores, do uso da rede básica e das instalações de conexão, bem como do recolhimento mensal dos encargos relativos às quotas da Reserva Global
de Reversão – RGR, à compensação financeira pela utilização de recursos hídricos, ao uso de bem público, ao
rateio da Conta de Consumo de Combustíveis – CCC, à Conta de Desenvolvimento Energético – CDE, ao Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica – PROINFA e à Taxa de Fiscalização dos Serviços
de Energia Elétrica, implicará a incidência de juros de mora de um por cento ao mês e multa de até cinco por
cento, a ser fixada pela ANEEL, respeitado o limite máximo admitido pela legislação em vigor. (Redação dada
pela Lei nº 10.762, de 2003)
Art. 18. A ANEEL somente aceitará como bens reversíveis da concessionária ou permissionária do serviço público de energia elétrica aqueles utilizados, exclusiva e permanentemente, para produção, transmissão
e distribuição de energia elétrica.
Art. 19. Na hipótese de encampação da concessão, a indenização devida ao concessionário, conforme
previsto no art. 36 da Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, compreenderá as perdas decorrentes da extinção do contrato, excluídos os lucros cessantes.
Capítulo IV
Da Descentralização das Atividades
Art. 20. Sem prejuízo do disposto na alínea “b” do inciso XII do art. 21 e no inciso XI do art. 23 da Constituição Federal, a execução das atividades complementares de regulação, controle e fiscalização dos serviços
e instalações de energia elétrica poderá ser descentralizada pela União para os Estados e o Distrito Federal,
mediante convênio de cooperação.
Art. 20. Sem prejuízo do disposto na alínea b do inciso XII do art. 21 e no inciso XI do art. 23 da Constituição Federal, a execução das atividades complementares de regulação, controle e fiscalização dos serviços e
instalações de energia elétrica poderá ser descentralizada pela União para os Estados e para o Distrito Federal
visando à gestão associada de serviços públicos, mediante convênio de cooperação. (Redação dada pela Lei
nº 12.111, de 2009)
§ 1o A descentralização abrangerá os serviços e instalações de energia elétrica prestados e situados no
território da respectiva unidade federativa, exceto:
I – os de geração de interesse do sistema elétrico interligado;
I – os de geração de interesse do sistema elétrico interligado, conforme condições estabelecidas em regulamento da Aneel; (Redação dada pela Lei nº 12.111, de 2009)
II – os de transmissão integrante da rede básica.
§ 2o A delegação de que trata este Capítulo será conferida desde que o Distrito Federal ou o Estado interessado possua serviços técnicos e administrativos competentes, devidamente organizados e aparelhados
para execução das respectivas atividades, conforme condições estabelecidas em regulamento.
§ 3o A execução, pelos Estados e Distrito Federal, das atividades delegadas será permanentemente acompanhada e avaliada pela ANEEL, nos termos do respectivo convênio.
§ 2o A delegação de que trata este Capítulo será conferida desde que o Distrito Federal ou o Estado interessado possua serviços técnicos e administrativos competentes, devidamente organizados e aparelhados
para execução das respectivas atividades, conforme condições estabelecidas em regulamento da Aneel. (Redação dada pela Lei nº 12.111, de 2009)
§ 3o A execução pelos Estados e Distrito Federal das atividades delegadas será disciplinada por meio de
contrato de metas firmado entre a Aneel e a Agência Estadual ou Distrital, conforme regulamentação da Aneel,
que observará os seguintes parâmetros: (Redação dada pela Lei nº 12.111, de 2009)
I – controle de resultado voltado para a eficiência da gestão; (Incluído pela Lei nº 12.111, de 2009)
II – contraprestação baseada em custos de referência; (Incluído pela Lei nº 12.111, de 2009)
III – vinculação ao Convênio de Cooperação firmado por prazo indeterminado. (Incluído pela Lei nº
12.111, de 2009)
§ 4o Os atuais convênios de cooperação permanecem em vigor até 31 de dezembro de 2011. (Incluído
pela Lei nº 12.111, de 2009)
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Art. 21. Na execução das atividades complementares de regulação, controle e fiscalização dos serviços
e instalações de energia elétrica, a unidade federativa observará as pertinentes normas legais e regulamentares federais.
§ 1o As normas de regulação complementar baixadas pela unidade federativa deverão se harmonizar
com as normas expedidas pela ANEEL.
§ 2o É vedado à unidade federativa conveniada exigir de concessionária ou permissionária sob sua ação
complementar de regulação, controle e fiscalização obrigação não exigida ou que resulte em encargo distinto
do exigido de empresas congêneres, sem prévia autorização da ANEEL.
Art. 22. Em caso de descentralização da execução de atividades relativas aos serviços e instalações de
energia elétrica, parte da taxa de fiscalização correspondente, prevista no art. 12 desta Lei, arrecadada na respectiva unidade federativa, será a esta transferida para custeio de seus serviços, na forma do convênio celebrado.
Art. 22. Em caso de descentralização da execução de atividades relativas aos serviços e instalações de
energia elétrica, parte da Taxa de Fiscalização correspondente, prevista no art. 12 desta Lei, arrecadada na respectiva unidade federativa, será a esta transferida como contraprestação pelos serviços delegados, na forma
estabelecida no contrato de metas. (Redação dada pela Lei nº 12.111, de 2009)
Capítulo V
Das Disposições Finais e Transitórias
Art. 23. As licitações realizadas para outorga de concessões devem observar o disposto nesta Lei, nas
Leis n 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, 9.074, de 7 de julho de 1995, e, como norma geral, a Lei no 8.666, de
21 de junho de 1993.
§ 1o Nas licitações destinadas a contratar concessões e permissões de serviço público e uso de bem
público é vedada a declaração de inexigibilidade prevista no art. 25 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993;
§ 2o Nas licitações mencionadas no parágrafo anterior, a declaração de dispensa de licitação só será admitida quando não acudirem interessados à primeira licitação e esta, justificadamente, não puder ser repetida sem prejuízo para a administração, mantidas, neste caso, todas as condições estabelecidas no edital, ainda
que modifiquem condições vigentes de concessão, permissão ou uso de bem público cujos contratos estejam
por expirar.
Art. 24. As licitações para exploração de potenciais hidráulicos serão processadas nas modalidades de
concorrência ou de leilão e as concessões serão outorgadas a título oneroso.
Parágrafo único. No caso de leilão, somente poderão oferecer proposta os interessados pré-qualificados,
conforme definido no procedimento correspondente.
Art. 25. No caso de concessão ou autorização para produção independente de energia elétrica, o contrato ou ato autorizativo definirá as condições em que o produtor independente poderá realizar a comercialização de energia elétrica produzida e da que vier a adquirir, observado o limite de potência autorizada, para
atender aos contratos celebrados, inclusive na hipótese de interrupção da geração de sua usina em virtude de
determinação dos órgãos responsáveis pela operação otimizada do sistema elétrico.
Art. 26. Depende de autorização da ANEEL:
Art. 26. Cabe ao Poder Concedente, diretamente ou mediante delegação à ANEEL, autorizar: (Redação
dada pela Lei nº 10.848, de 2004)
I – o aproveitamento de potencial hidráulico de potência superior a mil kW e igual ou inferior a dez mil
kW destinado à produção independente;
II – a importação e a exportação de energia elétrica por produtor independente, bem como a implantação do sistema de transmissão associado.
I – o aproveitamento de potencial hidráulico de potência superior a 1.000 kW e igual ou inferior a 30.000
kW, destinado a produção independente ou autoprodução, mantidas as características de pequena central hidrelétrica; (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)
II – a compra e venda de energia elétrica, por agente comercializador;(Redação dada pela Lei nº 9.648,
de 1998)
III – a importação e exportação de energia elétrica, bem como a implantação dos respectivos sistemas
de transmissão associados; (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)
III – a importação e exportação de energia elétrica, bem como a implantação das respectivas instalações
de transmissão associadas, ressalvado o disposto no § 6o do art. 17 da Lei no 9.074, de 7 de julho de 1995; (Redação dada pela Lei nº 12.111, de 2009)
IV – a comercialização, eventual e temporária, pelos autoprodutores, de seus excedentes de energia elétrica. (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)
oS
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V – os acréscimos de capacidade de geração, objetivando o aproveitamento ótimo do potencial hidráulico. (Incluído pela Lei nº 10.438, de 2002)
VI – o aproveitamento de potencial hidráulico de potência superior a 1.000 (mil) kW e igual ou inferior a
50.000 (cinquenta mil) kW, destinado à produção independente ou autoprodução, independentemente de ter
ou não características de pequena central hidrelétrica. (Incluído pela Lei nº 11.943, de 2009)
§ 1o Para cada aproveitamento de que trata o inciso I, a ANEEL estipulará percentual de redução não inferior a 50% (cinqüenta por cento), a ser aplicado aos valores das tarifas de uso dos sistemas elétricos de transmissão e distribuição, de forma a garantir competitividade à energia ofertada pelo empreendimento. (Incluído
pela Lei nº 9.648, de 1998)
§ 1o A Aneel estipulará percentual de redução não inferior a 50% (cinqüenta por cento), a ser aplicado
às tarifas de uso dos sistemas elétricos de transmissão e distribuição, incidindo da produção ao consumo da
energia comercializada pelos aproveitamentos de que trata o inciso I deste artigo e para os empreendimentos a
partir de fontes eólica e biomassa, assim como os de cogeração qualificada, conforme regulamentação da Aneel,
dentro dos limites de potências estabelecidas no referido inciso I. (Redação dada pela Lei nº 10.438, de 2002)
§ 1o Para o aproveitamento referido no inciso I do caput, os empreendimentos hidroelétricos com potência igual ou inferior a 1.000 kW e aqueles com base em fontes solar, eólica, biomassa e co-geração qualificada,
conforme regulamentação da ANEEL, cuja potência instalada seja menor ou igual a 30.000 kW, a ANEEL estipulará percentual de redução não inferior a cinqüenta 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 comercializada
pelos aproveitamentos. (Redação dada pela Lei nº 10.762, de 2003)
§ 1o Para o aproveitamento referido no inciso I do caput deste artigo, para os empreendimentos hidroelétricos com potência igual ou inferior a 1.000 (mil) kW e para aqueles com base em fontes solar, eólica, biomassa
e co-geração qualificada, conforme regulamentação da ANEEL, cuja potência injetada nos sistemas de transmissão ou distribuição seja menor ou igual a 30.000 (trinta mil) kW, a ANEEL estipulará percentual de redução
não inferior a 50% (cinqüenta 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 comercializada pelos aproveitamentos. (Redação dada pela Lei nº 11.488, de 2007)
§ 2o Ao aproveitamento referido neste artigo que funcionar interligado ao sistema elétrico, é assegurada
a participação nas vantagens técnicas e econômicas da operação interligada, devendo também submeter-se
ao rateio do ônus, quando ocorrer. (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)
§ 2o Ao aproveitamento referido neste artigo que funcionar interligado e ou integrado ao sistema elétrico,
é assegurada a participação nas vantagens técnicas e econômicas da operação interligada, especialmente em
sistemática ou mecanismo de realocação de energia entre usinas, destinado a mitigação dos riscos hidrológicos,
devendo também se submeter ao rateio do ônus, quando ocorrer. (Redação dada pela Lei nº 10.438, de 2002)
§ 3o A comercialização da energia elétrica resultante da atividade referida nos incisos II, III e IV, far-se-á
nos termos dos arts. 12, 15 e 16 da Lei no 9.074, de 1995. (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)
§ 4o É estendido às usinas hidrelétricas referidas no inciso I que iniciarem a operação após a publicação
desta Lei, a isenção de que trata o inciso I do art. 4o da Lei no 7.990, de 28 de dezembro de 1989. (Incluído pela
Lei nº 9.648, de 1998)
§ 5o Os aproveitamentos referidos no inciso I poderão comercializar energia elétrica com consumidores
cuja carga seja maior ou igual a 500 kW, independentemente dos prazos de carência constantes do art. 15 da
Lei no 9.074, de 1995. (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)
§ 5o O aproveitamento referido no inciso I e aqueles a partir de fontes eólica, biomassa ou solar poderão
comercializar energia elétrica com consumidor ou conjunto de consumidores reunidos por comunhão de interesses de fato ou direito, cuja carga seja maior ou igual a 500 kW, independentemente dos prazos de carência
constantes do art. 15 da Lei no 9.074, de 7 de julho de 1995, observada a regulamentação da Aneel. (Redação
dada pela Lei nº 10.438, de 2002)
§ 5o O aproveitamento referido no inciso I do caput, os empreendimentos com potência igual ou inferior
a 1.000 kW e aqueles com base em fontes solar, eólica, biomassa, cuja potência instalada seja menor ou igual
a 30.000 kW, 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 500kW, independentemente
dos prazos de carência constante do art. 15 da Lei no 9.074, de 7 de julho de 1995, observada a regulamentação da ANEEL, podendo o fornecimento ser complementado por empreendimentos de geração associados às
fontes aqui referidas, visando a garantia de suas disponibilidades energéticas mas limitado a quarenta e nove
por cento da energia média que produzirem, sem prejuízo do previsto no § 1o e § 2o. (Redação dada pela Lei
nº 10.762, de 2003)
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§ 5o O aproveitamento referido no inciso I do caput deste artigo, os empreendimentos com potência
igual ou inferior a 1.000 (mil) kW e aqueles com base em fontes solar, eólica, biomassa cuja potência injetada
nos sistemas de transmissão ou distribuição seja menor ou igual a 30.000 (trinta mil) kW 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 (quinhentos) kW, independentemente dos prazos de
carência constantes do art. 15 da Lei no 9.074, de 7 de julho de 1995, observada a regulamentação da ANEEL,
podendo o fornecimento ser complementado por empreendimentos de geração associados às fontes aqui
referidas, visando a 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. (Redação dada
pela Lei nº 11.488, de 2007)
§ 5o O aproveitamento referido nos incisos I e VI do caput deste artigo, os empreendimentos com potência igual ou inferior a 1.000 (mil) kW e aqueles com base em fontes solar, eólica, biomassa, cuja potência
injetada nos sistemas de transmissão ou distribuição seja menor ou igual a 50.000 (cinquenta mil) kW, 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 (quinhentos) kW, independentemente dos
prazos de carência constantes do art. 15 da Lei no 9.074, de 7 de julho de 1995, observada a 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. (Redação
dada pela Lei nº 11.943, de 2009)
§ 5o O aproveitamento referido nos incisos I e VI do caput deste artigo, os empreendimentos com potência igual ou inferior a 1.000 (mil) kW e aqueles com base em fontes solar, eólica, biomassa, cuja potência
injetada nos sistemas de transmissão ou distribuição seja menor ou igual a 50.000 (cinquenta mil) kW, 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 (quinhentos) kW, observados os prazos
de carência constantes dos arts. 15 e 16 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 2odeste artigo. (Redação
dada pela Medida Provisória nº 579, de 2012)
§ 5o O aproveitamento referido nos incisos I e VI do caput deste artigo, os empreendimentos com potência igual ou inferior a 1.000 kW (mil kilowatts) 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
kilowatts) 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 kilowatts),
observados os prazos de carência constantes dos arts. 15 e 16 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. (Redação dada pela Lei nº 12.783, de 2013)
§ 6o Quando dos acréscimos de capacidade de geração de que trata o inciso V deste artigo, a potência
final da central hidrelétrica resultar superior a 30.000 kW, o autorizado não fará mais jus ao enquadramento de
pequena central hidrelétrica. (Incluído pela Lei nº 10.438, de 2002)
§ 7o As autorizações e concessões que venham a ter acréscimo de capacidade na forma do inciso V deste artigo poderão ser prorrogadas por prazo suficiente à amortização dos investimentos, limitado a 20 (vinte)
anos. (Incluído pela Lei nº 10.438, de 2002)
§ 8o Fica reduzido para 50 kW o limite mínimo de carga estabelecido no § 5o deste artigo quando o consumidor ou conjunto de consumidores se situar no âmbito dos sistemas elétricos isolados. (Incluído pela Lei
nº 10.438, de 2002)
§ 9o (VETADO) (Incluído pela Lei nº 11.943, de 2009)
Art. 27. Os contratos de concessão de serviço público de energia elétrica e de uso de bem público celebrados na vigência desta Lei e os resultantes da aplicação dos arts. 4o e 19 da Lei no 9.074, de 7 de julho de
1995, conterão cláusula de prorrogação da concessão, enquanto os serviços estiverem sendo prestados nas
condições estabelecidas no contrato e na legislação do setor, atendam aos interesses dos consumidores e o
concessionário o requeira. (Revogado pela Lei nº 10.848, de 2004)
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Art. 28. A realização de estudos de viabilidade, anteprojetos ou projetos de aproveitamentos de potenciais hidráulicos deverá ser informada à ANEEL para fins de registro, não gerando direito de preferência para a
obtenção de concessão para serviço público ou uso de bem público.
§ 1o Os proprietários ou possuidores de terrenos marginais a potenciais de energia hidráulica e das rotas
dos correspondentes sistemas de transmissão só estão obrigados a permitir a realização de levantamentos de
campo quando o interessado dispuser de autorização específica da ANEEL.
§ 2o A autorização mencionada no parágrafo anterior não confere exclusividade ao interessado, podendo a ANEEL estipular a prestação de caução em dinheiro para eventuais indenizações de danos causados à
propriedade onde se localize o sítio objeto dos levantamentos.
§ 3o No caso de serem esses estudos ou projetos aprovados pela ANEEL para inclusão no programa de
licitações de concessões, será assegurado ao interessado o ressarcimento dos respectivos custos incorridos,
pelo vencedor da licitação, nas condições estabelecidas no edital.
§ 3o No caso de serem esses estudos ou projetos aprovados pelo Poder Concedente, para inclusão no
programa de licitações de concessões, será assegurado ao interessado o ressarcimento dos respectivos custos
incorridos, pelo vencedor da licitação, nas condições estabelecidas no edital. (Redação dada pela Lei nº 10.848,
de 2004)
§ 4o A liberdade prevista neste artigo não abrange os levantamentos de campo em sítios localizados em
áreas indígenas, que somente poderão ser realizados com autorização específica do Poder Executivo, que estabelecerá as condições em cada caso.
Art. 29. Na primeira gestão da autarquia, visando implementar a transição para o sistema de mandatos
não coincidentes, o Diretor-Geral e dois Diretores serão nomeados pelo Presidente da República, por indicação
do Ministério de Minas e Energia, e dois Diretores nomeados na forma do disposto no parágrafo único do art. 5o.
§ 1o O Diretor-Geral e os dois Diretores indicados pelo Ministério de Minas e Energia serão nomeados
pelo período de três anos.
§ 2o Para as nomeações de que trata o parágrafo anterior não terá aplicação o disposto nos arts. 6o e 8o
desta Lei.
Art. 30. Durante o período de trinta e seis meses, contados da data de publicação desta Lei, os reajustes
e revisões das tarifas do serviço público de energia elétrica serão efetuados segundo as condições dos respectivos contratos e legislação pertinente, observados os parâmetros e diretrizes específicos, estabelecidos em
ato conjunto dos Ministros de Minas e Energia e da Fazenda.
Art. 31. Serão transferidos para a ANEEL o acervo técnico e patrimonial, as obrigações, os direitos e receitas do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica – DNAEE.
§ 1o Permanecerão com o Ministério de Minas e Energia as receitas oriundas do § 1º do art. 20 da Constituição Federal.
§ 2o Ficarão com o Ministério de Minas e Energia, sob a administração temporária da ANEEL, como órgão
integrante do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, a rede hidrométrica, o acervo técnico
e as atividades de hidrologia relativos aos aproveitamentos de energia hidráulica.
§ 3o Os órgãos responsáveis pelo gerenciamento dos recursos hídricos e a ANEEL devem se articular para
a outorga de concessão de uso de águas em bacias hidrográficas, de que possa resultar a redução da potência
firme de potenciais hidráulicos, especialmente os que se encontrem em operação, com obras iniciadas ou por
iniciar, mas já concedidas.
Art. 32. É o Poder Executivo autorizado a remanejar, transferir ou utilizar os saldos orçamentários do
Ministério de Minas e Energia, para atender as despesas de estruturação e manutenção da ANEEL, utilizando
como recursos as dotações orçamentárias destinadas às atividades finalísticas e administrativas, observados
os mesmos subprojetos, subatividades e grupos de despesas previstos na Lei Orçamentária em vigor.
Art. 33. No prazo máximo de vinte e quatro meses, a contar da sua organização, a ANEEL promoverá a
simplificação do Plano de Contas específico para as empresas concessionárias de serviços públicos de energia
elétrica, com a segmentação das contas por tipo de atividade de geração, transmissão e distribuição.
Art. 34. O Poder Executivo adotará as providências necessárias à constituição da autarquia Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, em regime especial, com a definição da estrutura organizacional, aprovação
do seu regimento interno e a nomeação dos Diretores, a que se refere o § 1o do art. 29, e do Procurador-Geral.
§ 1o A estrutura de que trata o caput deste artigo incluirá os cargos em comissão e funções gratificadas
atualmente existentes no DNAEE.(Revogado pela Lei nº 9.649, 1998)
§ 2o É a ANEEL autorizada a efetuar a contratação temporária, por prazo não excedente de trinta e seis
meses, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal, do pessoal técnico imprescindível à continuidade de suas atividades. (Revogado pela Lei 10.871, de 2004)
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§ 3o Até que seja provido o cargo de Procurador-Geral da ANEEL, a Consultoria Jurídica do Ministério de
Minas e Energia e a Advocacia-Geral da União prestarão à autarquia a assistência jurídica necessária, no âmbito de suas competências.
§ 4o Constituída a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, com a publicação de seu regimento interno, ficará extinto o Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica – DNAEE.
Art. 35. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de dezembro de 1996; 175o da Independência e 108o da República. – FERNANDO HENRIQUE
CARDOSO – Raimundo Brito.
(Às Comissões de Serviços de Infraestrutura; e de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e
Controle, cabendo à última decisão terminativa)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 385, DE 2014
Acresce o §5º ao art. 22 da Lei n° 11.340, de 7 de agosto de 2006, para dispor que o descumprimento de medida protetiva configura crime de desobediência a decisão judicial, além sujeitar
o agressor à multa mínima de 10 (dez) salários mínimos.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 22 da Lei n° 11.340, de 7 de agosto de 2006, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo:
“Art. 22. ....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
§5º O descumprimento das medidas protetivas impostas ao agressor configura crime de desobediência a decisão judicial, previsto no art. 359 do Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940 –
Código Penal, além de sujeitá-lo à multa mínima de 10 (dez) salários mínimos.” (NR)
Art. 2º Esta Lei passa a vigorar na data de sua publicação.
Justificação
A jurisprudência dos Tribunais Pátrios, orientada por recente posicionamento do Superior Tribunal de
Justiça (STJ), vem entendendo que o descumprimento de medida protetiva de urgência, prevista na Lei 11.340,
de 7 de agosto de 2006, não configura crime de desobediência, seja tipificado no art. 330, seja no art. 359, ambos do Código Penal.
Em mais de uma oportunidade, o STJ consignou que, se for cominada sanção pecuniária para o caso de
inexecução de medida protetiva fixada com fulcro na chamada Lei Maria da Penha, o descumprimento pelo
agressor não enseja prática do crime de desobediência. Argumenta-se, igualmente, que o descumprimento da
medida protetiva é fato atípico, haja vista a previsão de medidas extrapenais, como o auxílio de força policial
(art. 22 da Lei nº 11.340, de 2006) ou imposição de multas, decretação de prisão preventiva e outras (art. 461,
§ § 5º e 6º do Código de Processo Civil).
Referido entendimento não está em harmonia com o espírito da norma que visa coibir efetivamente a
violência doméstica e familiar contra a mulher. Com efeito, todas as medidas penais e extrapenais previstas
em Lei devem servir de instrumento para a persecução criminal do agressor, em especial daquele que fora intimado do deferimento das medidas protetivas e, mesmo advertido, optou por não se curvar à ordem judicial.
Portanto, ante o receio da proteção legal restar enfraquecida pelo posicionamento jurisprudencial acima
citado e a fim de afastar interpretações diversas, é imperioso que haja previsão expressa acerca da incidência do
crime de desobediência a decisão judicial ante o descumprimento das medidas protetivas impostas ao agressor.
Pelo exposto, contamos com o apoio do ilustres Pares para aprovação deste projeto.
Sala das Sessões, – Senador Ivo Cassol.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 11.340, DE 7 DE AGOSTO DE 2006
Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do §
8o do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas
de Discriminação contra as Mulheres e da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e
Erradicar a Violência contra a Mulher; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Do-
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méstica e Familiar contra a Mulher; altera o Código de Processo Penal, o Código Penal e a Lei
de Execução Penal; e dá outras providências.
O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
.........................................................................................................................................................................................................................
Seção II
Das Medidas Protetivas de Urgência que Obrigam o Agressor
Art. 22. Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos desta Lei, o
juiz poderá aplicar, de imediato, ao agressor, em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas protetivas
de urgência, entre outras:
I – suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com comunicação ao órgão competente, nos
termos da Lei no 10.826, de 22 de dezembro de 2003;
II – afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida;
III – proibição de determinadas condutas, entre as quais:
a) aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância
entre estes e o agressor;
b) contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação;
c) frequentação de determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida;
IV – restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar ou serviço similar;
V – prestação de alimentos provisionais ou provisórios.
§ 1º As medidas referidas neste artigo não impedem a aplicação de outras previstas na legislação em
vigor, sempre que a segurança da ofendida ou as circunstâncias o exigirem, devendo a providência ser comunicada ao Ministério Público.
§ 2º N a hipótese de aplicação do inciso I, encontrando-se o agressor nas condições mencionadas no
caput e incisos do art. 6o da Lei no 10.826, de 22 de dezembro de 2003, o juiz comunicará ao respectivo órgão,
corporação ou instituição as medidas protetivas de urgência concedidas e determinará a restrição do porte de
armas, ficando o superior imediato do agressor responsável pelo cumprimento da determinação judicial, sob
pena de incorrer nos crimes de prevaricação ou de desobediência, conforme o caso.
§ 3º Para garantir a efetividade das medidas protetivas de urgência, poderá o juiz requisitar, a qualquer
momento, auxílio da força policial.
§ 4º Aplica-se às hipóteses previstas neste artigo, no que couber, o disposto no caput e nos §§ 5o e 6º do
art. 461 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil).
.........................................................................................................................................................................................................................
DECRETO-LEI Nº 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940
Código Penal
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 180 da Constituição, decreta a
seguinte Lei:
.........................................................................................................................................................................................................................
CAPÍTULO IV
Dos Crimes Contra as Finanças Públicas
(Incluído pela Lei nº 10.028, de 2000)
Contratação de operação de crédito
Art. 359-A. Ordenar, autorizar ou realizar operação de crédito, interno ou externo, sem prévia autorização
legislativa: (Incluído pela Lei nº 10.028, de 2000)
Pena – reclusão, de 1 (um) a 2 (dois) anos. (Incluído pela Lei nº 10.028, de 2000)
Parágrafo único. Incide na mesma pena quem ordena, autoriza ou realiza operação de crédito, interno
ou externo: (Incluído pela Lei nº 10.028, de 2000)
I – com inobservância de limite, condição ou montante estabelecido em lei ou em resolução do Senado
Federal; (Incluído pela Lei nº 10.028, de 2000)
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II – quando o montante da dívida consolidada ultrapassa o limite máximo autorizado por lei. (Incluído
pela Lei nº 10.028, de 2000)
Inscrição de despesas não empenhadas em restos a pagar (Incluído pela Lei nº 10.028, de 2000)
Art. 359-B. Ordenar ou autorizar a inscrição em restos a pagar, de despesa que não tenha sido previamente empenhada ou que exceda limite estabelecido em lei: (Incluído pela Lei nº 10.028, de 2000)
Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos. (Incluído pela Lei nº 10.028, de 2000)
Assunção de obrigação no último ano do mandato ou legislatura (Incluído pela Lei nº 10.028, de 2000)
Art. 359-C. Ordenar ou autorizar a assunção de obrigação, nos dois últimos quadrimestres do último
ano do mandato ou legislatura, cuja despesa não possa ser paga no mesmo exercício financeiro ou, caso reste
parcela a ser paga no exercício seguinte, que não tenha contrapartida suficiente de disponibilidade de caixa:
(Incluído pela Lei nº 10.028, de 2000)
Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.(Incluído pela Lei nº 10.028, de 2000)
Ordenação de despesa não autorizada (Incluído pela Lei nº 10.028, de 2000)
Art. 359-D. Ordenar despesa não autorizada por lei: (Incluído pela Lei nº 10.028, de 2000)
Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Incluído pela Lei nº 10.028, de 2000)
Prestação de garantia graciosa (Incluído pela Lei nº 10.028, de 2000)
Art. 359-E. Prestar garantia em operação de crédito sem que tenha sido constituída contragarantia em
valor igual ou superior ao valor da garantia prestada, na forma da lei: (Incluído pela Lei nº 10.028, de 2000)
Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano. (Incluído pela Lei nº 10.028, de 2000)
Não cancelamento de restos a pagar (Incluído pela Lei nº 10.028, de 2000)
Art. 359-F. Deixar de ordenar, de autorizar ou de promover o cancelamento do montante de restos a pagar inscrito em valor superior ao permitido em lei: (Incluído pela Lei nº 10.028, de 2000)
Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos. (Incluído pela Lei nº 10.028, de 2000)
Aumento de despesa total com pessoal no último ano do mandato ou legislatura (Incluído pela Lei
nº 10.028, de 2000)
Art. 359-G. Ordenar, autorizar ou executar ato que acarrete aumento de despesa total com pessoal, nos
cento e oitenta dias anteriores ao final do mandato ou da legislatura: (Incluído pela Lei nº 10.028, de 2000))
Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Incluído pela Lei nº 10.028, de 2000)
Oferta pública ou colocação de títulos no mercado (Incluído pela Lei nº 10.028, de 2000)
Art. 359-H. Ordenar, autorizar ou promover a oferta pública ou a colocação no mercado financeiro de
títulos da dívida pública sem que tenham sido criados por lei ou sem que estejam registrados em sistema centralizado de liquidação e de custódia: (Incluído pela Lei nº 10.028, de 2000)
Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Incluído pela Lei nº 10.028, de 2000)
.........................................................................................................................................................................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania; em decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº, 386 DE 2014 – COMPLEMENTAR
Altera a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e a Lei nº 10.522, de 19 de julho de
2002, para facilitar a celebração de convênios, acordos, ajustes ou contratos voltados para a
disposição final ambientalmente adequada de rejeitos.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 25 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 25. ....................................................................................................................................................................................
§ 3º Para fins da aplicação das sanções de suspensão de transferências voluntárias constantes desta
Lei Complementar, excetuam-se aquelas relativas a ações de educação, saúde, assistência social e
disposição final ambientalmente adequada de rejeitos de que trata a Lei nº 12.305, de 2 de agosto
de 2010.” (NR)
Art. 2º O art. 6º da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º ......................................................................................................................................................................................
Parágrafo único.
IV – à celebração de convênios, acordos, ajustes ou contratos com Municípios, incluindo as respectivas administrações diretas, fundos, autarquias, fundações e empresas estatais dependentes, vol-
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tados para a disposição final ambientalmente adequada de rejeitos de que trata a Lei nº 12.305, de
2 de agosto de 2010..” (NR)
Art. 3º O art. 26 da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 26. Fica suspensa a restrição para transferência de recursos federais a Estados, Distrito Federal e
Municípios destinados à execução de ações sociais ou em faixa de fronteira ou, ainda, voltados para
a disposição final ambientalmente adequada de rejeitos de que trata a Lei nº 12.305, de 2 de agosto
de 2010, em decorrência de inadimplementos objetos de registro no Cadin e no Sistema Integrado
de Administração Financeira do Governo Federal − SIAFI.” (NR)
Art. 4º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
O art. 54 da Lei nº 12.305, de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, prevê que a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos deveria ter sido implantada até o dia 2 de agosto último. No
entanto, é sabido que isso não aconteceu na vasta maioria dos municípios brasileiros. E não poderia ter sido
de outra forma, uma vez que esses entes federados enfrentam crescentes dificuldades para honrar inclusive
as suas obrigações correntes, não havendo disponibilidades financeiras para fazer frente a novos e custosos
compromissos, como no caso da construção de aterros sanitários para disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.
A exigência de novos aterros sanitários reflete um amplo consenso no seio da sociedade brasileira acerca
da importância da preservação do meio ambiente. Os governos municipais não são uma exceção, próximos
que estão dos seus constituintes. Isso, porém, não os livra das limitações próprias à gestão orçamentária responsável no contexto de recursos públicos escassos.
Como regra geral, temos que a Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF (Lei Complementar nº 101, de 2000),
em seu art. 25, ao tratar da entrega de recursos federais a estados e municípios a título de cooperação, auxílio
ou assistência financeira não decorrente de determinação constitucional ou legal, ou não destinada ao Sistema Único de Saúde, proíbe a realização de transferências federais no caso de descumprimento dos pisos e tetos fixados para várias obrigações dos entes públicos. No entanto, o mesmo dispositivo excepcionaliza a regra
quando essas transferências são destinadas a ações nas áreas de educação, saúde e assistência social.
Entendemos que a disposição final ambientalmente adequada de rejeitos merece tratamento semelhante.
Isso requer que sejam alterados, além da LRF, os arts. 6º e 26 da Lei nº 10.522, de 2002, que dispõe sobre o Cadastro Informativo de créditos não quitados do setor público federal (CADIN). O primeiro requer que os órgãos e
entidades da administração pública federal consultem o Cadin previamente à realização de operações de crédito
que envolvam a utilização de recursos públicos, à concessão de incentivos fiscais e financeiros e à celebração de convênios, acordos, ajustes ou contratos que envolvam desembolso, a qualquer título, de recursos públicos, e respectivos
aditamentos. O segundo resguarda as transferências destinadas às ações sociais e em áreas de fronteira do risco
de suspensão em decorrência de registros de inadimplemento no Cadin e no Sistema Integrado de Administração
Financeira do Governo Federal (SIAFI). O projeto pretende incorporar a esses dispositivos as atividades voltadas
para a disposição final ambientalmente adequada de rejeitos de que trata a Lei nº 12.305, de 2010.
As alterações propostas proporcionarão o embasamento legal necessário para que o Governo Federal
ofereça o auxílio de que as prefeituras tanto necessitam para poder fazer frente às exigências da Política Nacional de Resíduos Sólidos.
Em face do exposto, conto com o apoio de meus ilustres Pares para a presente proposição.
Sala da Comissão, – Vanessa Grazziotin.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 4 DE MAIO DE 2000
Mensagem de veto
Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e
dá outras providências.
O Presidente da República Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei
Complementar:
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(...)
CAPÍTULO V
Das Transferências Voluntárias
Art. 25. Para efeito desta Lei Complementar, entende-se por transferência voluntária a entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da Federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira,
que não decorra de determinação constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Único de Saúde.
§ 1o São exigências para a realização de transferência voluntária, além das estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias:
I – existência de dotação específica;
II – (VETADO)
III – observância do disposto no inciso X do art. 167 da Constituição;
IV – comprovação, por parte do beneficiário, de:
a) que se acha em dia quanto ao pagamento de tributos, empréstimos e financiamentos devidos ao ente
transferidor, bem como quanto à prestação de contas de recursos anteriormente dele recebidos;
b) cumprimento dos limites constitucionais relativos à educação e à saúde;
c) observância dos limites das dívidas consolidada e mobiliária, de operações de crédito, inclusive por
antecipação de receita, de inscrição em Restos a Pagar e de despesa total com pessoal;
d) previsão orçamentária de contrapartida.
§ 2o É vedada a utilização de recursos transferidos em finalidade diversa da pactuada.
§ 3o Para fins da aplicação das sanções de suspensão de transferências voluntárias constantes desta Lei
Complementar, excetuam-se aquelas relativas a ações de educação, saúde e assistência social.
(...)
Brasília, 4 de maio de 2000; 179o da Independência e 112o da República. – FERNANDO HENRIQUE CARDOSO – Pedro Malan – Martus Tavares.
Este texto não substitui o publicada no DOU de 5.5.2000

LEI Nº 10.522 DE 19 DE JULHO DE 2002
DOU de 22.7.2002
Dispõe sobre o Cadastro Informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais e dá
outras providências.
Altera o Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972.
Alterada pela Lei nº 10.637, de 30/12/2002.
Alterada pela Lei nº 10.954, de 29/09/2004.
Alterada pela Lei nº 11.033, de 21/12/2004.
Alterada pela Lei nº 11.051, de 29/12/2004.
Alterada pela Lei nº 11.345, de 14 de setembro de 2006.
Alterada pela Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009.
Alterada pela Lei nº 12.548, de 15 de dezembro de 2011.
Alterada pela Lei nº 12.649, de 17 de maio de 2012.
Alterada pela Lei nº 12.788, de 14 de janeiro de 2013.
Alterada pela Lei nº 12.810, de 15 de maio de 2013.
Alterada pela Lei nº 12.844, de 19 de julho de 2013.
Alterada pela Lei nº 13.043, de 13 de novembro de 2014.
O Presidente da República Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º O Cadastro Informativo de créditos não quitados do setor público federal (Cadin) passa a ser regulado por esta Lei.
Art. 2º O Cadin conterá relação das pessoas físicas e jurídicas que:
I – sejam responsáveis por obrigações pecuniárias vencidas e não pagas, para com órgãos e entidades
da Administração Pública Federal, direta e indireta;
II – estejam com a inscrição nos cadastros indicados, do Ministério da Fazenda, em uma das seguintes
situações:
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a) suspensa ou cancelada no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF; ( Vide Art. 34 da Medida Provisória nº
449, de 3 de dezembro de 2008 )
a) cancelada no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF; ( Redação dada pela Lei nº 11.941, de 27 de maio de
2009 )
b) declarada inapta perante o Cadastro Geral de Contribuintes – CGC.
§ 1º Os órgãos e as entidades a que se refere o inciso I procederão, segundo normas próprias e sob sua
exclusiva responsabilidade, às inclusões no Cadin, de pessoas físicas ou jurídicas que se enquadrem nas hipóteses previstas neste artigo.
§ 2º A inclusão no Cadin far-se-á 75 (setenta e cinco) dias após a comunicação ao devedor da existência
do débito passível de inscrição naquele Cadastro, fornecendo-se todas as informações pertinentes ao débito.
§ 3º Tratando-se de comunicação expedida por via postal ou telegráfica, para o endereço indicado no
instrumento que deu origem ao débito, considerar-se-á entregue após 15 (quinze) dias da respectiva expedição.
§ 4º A notificação expedida pela Secretaria da Receita Federal ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, dando conhecimento ao devedor da existência do débito ou da sua inscrição em Dívida Ativa atenderá ao disposto no § 2º. ( Vide Art. 34 da Medida Provisória nº 449, de 3 de dezembro de 2008 )
§ 4 o A notificação expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ou pela Procuradoria-Geral Federal, dando conhecimento ao devedor da existência do débito ou da sua inscrição em Dívida Ativa atenderá ao disposto no § 2 o deste artigo. ( Redação dada pela Lei nº
11.941, de 27 de maio de 2009 )
§ 5º Comprovado ter sido regularizada a situação que deu causa à inclusão no Cadin, o órgão ou a entidade responsável pelo registro procederá, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, à respectiva baixa.
§ 6º Na impossibilidade de a baixa ser efetuada no prazo indicado no § 5º, o órgão ou a entidade credora
fornecerá a certidão de regularidade do débito, caso não haja outros pendentes de regularização.
§ 7º A inclusão no Cadin sem a expedição da comunicação ou da notificação de que tratam os §§ 2º e
4º, ou a não exclusão, nas condições e no prazo previstos no § 5º, sujeitará o responsável às penalidades cominadas pela Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943
(Consolidação das Leis do Trabalho).
§ 8º O disposto neste artigo não se aplica aos débitos referentes a preços de serviços públicos ou a operações financeiras que não envolvam recursos orçamentários.
Art. 3º As informações fornecidas pelos órgãos e entidades integrantes do Cadin serão centralizadas no
Sistema de Informações do Banco Central do Brasil – Sisbacen, cabendo à Secretaria do Tesouro Nacional expedir
orientações de natureza normativa, inclusive quanto ao disciplinamento das respectivas inclusões e exclusões.
Parágrafo único. As pessoas físicas e jurídicas incluídas no Cadin terão acesso às informações a elas referentes, diretamente junto ao órgão ou entidade responsável pelo registro, ou, mediante autorização, por intermédio de qualquer outro órgão ou entidade integrante do Cadin
Art. 4º A inexistência de registro no Cadin não implica reconhecimento de regularidade de situação, nem
elide a apresentação dos documentos exigidos em lei, decreto ou demais atos normativos.
§ 1º No caso de operações de crédito contratadas por instituições financeiras, no âmbito de programas
oficiais de apoio à microempresa e empresa de pequeno porte, ficam as mutuárias, no caso de não estarem
inscritas no Cadin, dispensadas da apresentação, inclusive aos cartórios, quando do registro dos instrumentos
de crédito e respectivas garantias, de quaisquer certidões exigidas em lei, decreto ou demais atos normativos,
comprobatórias da quitação de quaisquer tributos e contribuições federais.
§ 2º O disposto no § 1º aplica-se também aos mini e pequenos produtores rurais e aos agricultores familiares.
Art. 5º O Cadin conterá as seguintes informações:
I – nome e número de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes – CGC ou no Cadastro de Pessoas
Físicas – CPF, do responsável pelas obrigações de que trata o art. 2º, inciso I;
II – nome e outros dados identificadores das pessoas jurídicas ou físicas que estejam na situação prevista
no art. 2º, inciso II, inclusive a indicação do número da inscrição suspensa ou cancelada;
III – nome e número de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes – CGC, endereço e telefone do respectivo credor ou do órgão responsável pela inclusão;
IV – data do registro.
Parágrafo único. Cada órgão ou entidade a que se refere o inciso I do art. 2º manterá, sob sua responsabilidade, cadastro contendo informações detalhadas sobre as operações ou situações que tenham registrado
no Cadin, inclusive para atender ao que dispõe o parágrafo único do art. 3º.
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Art. 6º É obrigatória a consulta prévia ao Cadin, pelos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, direta e indireta, para:
I – realização de operações de crédito que envolvam a utilização de recursos públicos;
II – concessão de incentivos fiscais e financeiros;
III – celebração de convênios, acordos, ajustes ou contratos que envolvam desembolso, a qualquer título,
de recursos públicos, e respectivos aditamentos.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica:
I – à concessão de auxílios a Municípios atingidos por calamidade pública reconhecida pelo Governo
Federal;
II – às operações destinadas à composição e regularização dos créditos e obrigações objeto de registro
no Cadin, sem desembolso de recursos por parte do órgão ou entidade credora;
III – às operações relativas ao crédito educativo e ao penhor civil de bens de uso pessoal ou doméstico.
Art. 7º Será suspenso o registro no Cadin quando o devedor comprove que:
I – tenha ajuizado ação, com o objetivo de discutir a natureza da obrigação ou o seu valor, com o oferecimento de garantia idônea e suficiente ao Juízo, na forma da lei;
II – esteja suspensa a exigibilidade do crédito objeto do registro, nos termos da lei.
Art. 8º A não-observância do disposto no § 1º do art. 2º e nos arts. 6º e 7º desta Lei sujeita os responsáveis às sanções da Lei nº 8.112, de 1990, e do Decreto-Lei nº 5.452, de 1943.
Art. 9º Fica suspensa, até 31 de dezembro de 1999, a aplicação do disposto no caput do art. 22, e no seu
§ 2º, do Decreto-Lei nº 147, de 3 de fevereiro de 1967, na redação que lhes deram o art. 4º do Decreto-Lei nº
1.687, de 18 de julho de 1979, e o art. 10 do Decreto-Lei nº 2.163, de 19 de setembro de 1984.
Parágrafo único. O Ministro de Estado da Fazenda estabelecerá cronograma, prioridades e condições
para a remessa, às unidades da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, dos débitos passíveis de inscrição em
Dívida Ativa da União e cobrança judicial.
Art. 10. Os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda Nacional poderão ser parcelados em até 30
(trinta) parcelas mensais, a exclusivo critério da autoridade fazendária, na forma e condições previstas nesta Lei.
Art. 10. Os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda Nacional poderão ser parcelados em até
sessenta parcelas mensais, a exclusivo critério da autoridade fazendária, na forma e condições previstas nesta
Lei. ( Redação dada pela Lei nº 10.637, de 2002 )
Parágrafo único. O Ministro de Estado da Fazenda poderá delegar, com ou sem o estabelecimento de
alçadas de valor, a competência para autorizar o parcelamento. ( Vide Art. 34 da Medida Provisória nº 449, de
3 de dezembro de 2008 ) ( Revogado pela Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009 )
Art. 10-A. O empresário ou a sociedade empresária que pleitear ou tiver deferido o processamento da
recuperação judicial, nos termos dos arts. 51, 52 e 70 da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, poderão parcelar seus débitos com a Fazenda Nacional, em 84 (oitenta e quatro) parcelas mensais e consecutivas, calculadas observando-se os seguintes percentuais mínimos, aplicados sobre o valor da dívida consolidada: (Incluído
pela Lei nº 13.043, de 13 de novembro de 2014)
I – da 1a à 12a prestação: 0,666% (seiscentos e sessenta e seis milésimos por cento);
II – da 13a à 24a prestação: 1% (um por cento);
III – da 25a à 83a prestação: 1,333% (um inteiro e trezentos e trinta e três milésimos por cento); e
IV – 84a prestação: saldo devedor remanescente.
§ 1º O disposto neste artigo aplica-se à totalidade dos débitos do empresário ou da sociedade empresária
constituídos ou não, inscritos ou não em Dívida Ativa da União, mesmo que discutidos judicialmente em ação
proposta pelo sujeito passivo ou em fase de execução fiscal já ajuizada, ressalvados exclusivamente os débitos
incluídos em parcelamentos regidos por outras leis. (Incluído pela Lei nº 13.043, de 13 de novembro de 2014)
§ 2º No caso dos débitos que se encontrarem sob discussão administrativa ou judicial, submetidos ou não
à causa legal de suspensão de exigibilidade, o sujeito passivo deverá comprovar que desistiu expressamente
e de forma irrevogável da impugnação ou do recurso interposto, ou da ação judicial, e, cumulativamente, renunciou a quaisquer alegações de direito sobre as quais se fundem a ação judicial e o recurso administrativo.
(Incluído pela Lei nº 13.043, de 13 de novembro de 2014)
§ 3º O empresário ou a sociedade empresária poderá, a seu critério, desistir dos parcelamentos em curso,
independentemente da modalidade, e solicitar que eles sejam parcelados nos termos deste artigo. (Incluído
pela Lei nº 13.043, de 13 de novembro de 2014)
§ 4º Além das hipóteses previstas no art. 14-B, é causa de rescisão do parcelamento a não concessão da
recuperação judicial de que trata o art. 58 da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, bem como a decretação
da falência da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei nº 13.043, de 13 de novembro de 2014)
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§ 5º O empresário ou a sociedade empresária poderá ter apenas um parcelamento de que trata o caput,
cujos débitos constituídos, inscritos ou não em Dívida Ativa da União, poderão ser incluídos até a data do pedido de parcelamento. (Incluído pela Lei nº 13.043, de 13 de novembro de 2014)
§ 6º A concessão do parcelamento não implica a liberação dos bens e direitos do devedor ou de seus
responsáveis que tenham sido constituídos em garantia dos respectivos créditos. (Incluído pela Lei nº 13.043,
de 13 de novembro de 2014)
§ 7º O parcelamento referido no caput observará as demais condições previstas nesta Lei, ressalvado o
disposto no § 1º do art. 11, no inciso II do § 1º do art. 12, nos incisos I, II e VIII do art. 14 e no §2º do art. 14-A.
(Incluído pela Lei nº 13.043, de 13 de novembro de 2014)
Art. 11. Ao formular o pedido de parcelamento, o devedor deverá comprovar o recolhimento de valor
correspondente à primeira parcela, conforme o montante do débito e o prazo solicitado. (Vide art. 3º da MP
nº 574, de 28 de junho de 2012 )
Art. 11. O parcelamento terá sua formalização condicionada ao prévio pagamento da primeira prestação, conforme o montante do débito e o prazo solicitado, observado o disposto no § 1 o do art. 13 desta Lei. (
Redação dada pela Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009 )
I – ( Vide Art. 34 da Medida Provisória nº 449, de 3 de dezembro de 2008 )
II – ( Vide Art. 34 da Medida Provisória nº 449, de 3 de dezembro de 2008 )
§ 1º Observados os limites e as condições estabelecidos em portaria do Ministro de Estado da Fazenda,
em se tratando de débitos inscritos em Dívida Ativa, a concessão do parcelamento fica condicionada à apresentação, pelo devedor, de garantia real ou fidejussória, inclusive fiança bancária, idônea e suficiente para o
pagamento do débito, exceto quando se tratar de microempresas e empresas de pequeno porte optantes pela
inscrição no Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas
de Pequeno Porte – Simples, de que trata a Lei nº 9.317, de 5 de dezembro de 1996 . ( Vide Art. 34 da Medida
Provisória nº 449, de 3 de dezembro de 2008 )
§ 2º Enquanto não deferido o pedido, o devedor fica obrigado a recolher, a cada mês, como antecipação,
valor correspondente a uma parcela. ( Vide Art. 34 da Medida Provisória nº 449, de 3 de dezembro de 2008 )
§ 3º O não-cumprimento do disposto neste artigo implicará o indeferimento do pedido. ( Vide Art. 34 da
Medida Provisória nº 449, de 3 de dezembro de 2008 )
§ 4º Considerar-se-á automaticamente deferido o parcelamento, em caso de não manifestação da autoridade fazendária no prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da protocolização do pedido. ( Vide Art. 34
da Medida Provisória nº 449, de 3 de dezembro de 2008 )
§ 5º O pedido de parcelamento constitui confissão irretratável de dívida, mas a exatidão do valor dele
constante poderá ser objeto de verificação. ( Vide Art. 34 da Medida Provisória nº 449, de 3 de dezembro de 2008 )
§ 6º Atendendo ao princípio da economicidade, observados os termos, os limites e as condições estabelecidos em ato do Ministro de Estado da Fazenda, poderá ser concedido, de ofício, parcelamento simplificado,
importando o pagamento da primeira parcela confissão irretratável da dívida e adesão ao sistema de parcelamentos de que trata esta Lei. ( Vide Art. 34 da Medida Provisória nº 449, de 3 de dezembro de 2008 )
§ 7º Ao parcelamento de que trata o § 6º não se aplicam as vedações estabelecidas no art. 14. ( Vide Art.
34 da Medida Provisória nº 449, de 3 de dezembro de 2008 )
§ 8º Descumprido o parcelamento garantido por faturamento ou rendimentos do devedor, poderá a Fazenda Nacional realizar a penhora preferencial destes, na execução fiscal, que consistirá em depósito mensal
à ordem do Juízo, ficando o devedor obrigado a comprovar o valor do faturamento ou rendimentos no mês,
mediante documentação hábil. ( Vide Art. 34 da Medida Provisória nº 449, de 3 de dezembro de 2008 )
§ 9º O parcelamento simplificado de que trata o § 6º deste artigo estende-se às contribuições e demais
importâncias arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, na forma e condições estabelecidas
pelo Ministro de Estado da Previdência e Assistência Social. ( Vide Art. 34 da Medida Provisória nº 449, de 3 de
dezembro de 2008 )
§ 4 o (Revogado). ( Redação dada pela Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009 )
§ 5 o (Revogado). ( Redação dada pela Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009 )
§ 6 o (Revogado). ( Redação dada pela Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009 )
§ 7 o (Revogado). ( Redação dada pela Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009 )
§ 8 o (Revogado). ( Redação dada pela Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009 )
§ 9 o (Revogado). ( Redação dada pela Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009 )
Art. 12. O débito objeto do parcelamento, nos termos desta Lei, será consolidado na data da concessão,
deduzido o valor dos recolhimentos efetuados como antecipação, na forma do disposto no art. 11 e seu § 2º,
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e dividido pelo número de parcelas restantes. ( Vide Art. 34 da Medida Provisória nº 449, de 3 de dezembro de
2008 )
§ 1º Para os fins deste artigo, os débitos expressos em Unidade Fiscal de Referência – Ufir terão o seu
valor convertido em moeda nacional, adotando-se, para esse fim, o valor da Ufir na data da concessão. ( Vide
Art. 34 da Medida Provisória nº 449, de 3 de dezembro de 2008 )
§ 2º No caso de parcelamento de débito inscrito como Dívida Ativa, o devedor pagará as custas, emolumentos e demais encargos legais. ( Vide Art. 34 da Medida Provisória nº 449, de 3 de dezembro de 2008 )
§ 3º O valor mínimo de cada parcela será fixado pelo Ministro de Estado da Fazenda. ( Vide Art. 34 da
Medida Provisória nº 449, de 3 de dezembro de 2008 )
§ 4º Mensalmente, cada órgão ou entidade publicará demonstrativo dos parcelamentos deferidos no
âmbito das respectivas competências. ( Vide Art. 34 da Medida Provisória nº 449, de 3 de dezembro de 2008 )
Parágrafo único . ( Vide Art. 34 da Medida Provisória nº 449, de 3 de dezembro de 2008 )
I – ( Vide Art. 34 da Medida Provisória nº 449, de 3 de dezembro de 2008 )
II – ( Vide Art. 34 da Medida Provisória nº 449, de 3 de dezembro de 2008 )
Art. 12. O pedido de parcelamento deferido constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente
para a exigência do crédito tributário, podendo a exatidão dos valores parcelados ser objeto de verificação. (
Redação dada pela Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009 ) (Vide art. 3º da MP nº 574, de 28 de junho de 2012 )
§ 1 o Cumpridas as condições estabelecidas no art. 11 desta Lei, o parcelamento será: ( Redação dada pela
Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009 )
I – consolidado na data do pedido; e ( Redação dada pela Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009 )
II – considerado automaticamente deferido quando decorrido o prazo de 90 (noventa) dias, contado da
data do pedido de parcelamento sem que a Fazenda Nacional tenha se pronunciado. ( Redação dada pela Lei
nº 11.941, de 27 de maio de 2009 )
§ 2 o Enquanto não deferido o pedido, o devedor fica obrigado a recolher, a cada mês, como antecipação,
valor correspondente a uma parcela. ( Redação dada pela Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009 )
Art. 13. O valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento, será acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais, acumulada
mensalmente, calculados a partir da data do deferimento até o mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um
por cento) relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado.
Parágrafo único. A falta de pagamento de duas prestações implicará imediata rescisão do parcelamento
e, conforme o caso, a remessa do débito para a inscrição em Dívida Ativa da União ou o prosseguimento da
execução, vedado, em qualquer caso, o reparcelamento.
§ 1º A falta de pagamento de 2 (duas) prestações implicará a imediata rescisão do parcelamento e, conforme o caso, a remessa do débito para a inscrição em Dívida Ativa da União ou o prosseguimento da execução,
vedado o reparcelamento, com exceção do previsto no § 2º deste artigo. ( Redação dada pela Lei nº 11.033, de
2004 ) ( Vide Art. 34 da Medida Provisória nº 449, de 3 de dezembro de 2008 )
§ 2º Salvo o disposto no art. 11 da Lei nº 10.684, de 30 de maio de 2003, “que trata de parcelamento de
débitos junto à Secretaria da Receita Federal, à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e ao Instituto Nacional
do Seguro Social – INSS e dá outras providências”, será admitido o reparcelamento dos débitos inscritos em
Dívida Ativa da União, observado o seguinte: ( Incluído pela Lei nº 11.033, de 2004 ) ( Vide Art. 34 da Medida
Provisória nº 449, de 3 de dezembro de 2008 )
I – ao formular o pedido de reparcelamento, o devedor deverá comprovar o recolhimento de valor correspondente a 20% (vinte por cento) do débito consolidado; ( Incluído pela Lei nº 11.033, de 2004 )
II – rescindido o reparcelamento, novas concessões somente serão aceitas no caso de o pedido vir acompanhado de comprovação do recolhimento do valor correspondente a 50% (cinqüenta por cento) do débito
consolidado; ( Incluído pela Lei nº 11.033, de 2004 )
III – aplicam-se subsidiariamente aos pedidos de reparcelamento, naquilo que não o contrariar, as demais
disposições relativas ao parcelamento previstas nesta Lei. (Incluído pela Lei nº 11.033, de 2004)
Art. 13. O valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento, será acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC para títulos federais, acumulada
mensalmente, calculados a partir do mês subsequente ao da consolidação até o mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento) relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado. ( Redação dada
pela Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009 ) (Vide art. 3º da MP nº 574, de 28 de junho de 2012 )
§ 1 o O valor mínimo de cada prestação será fixado em ato conjunto do Secretário da Receita Federal do
Brasil e do Procurador-Geral da Fazenda Nacional. ( Redação dada pela Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009 )
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§ 2 o No caso de parcelamento de débito inscrito em Dívida Ativa da União, o devedor pagará custas,
emolumentos e demais encargos legais. ( Redação dada pela Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009 )
Art. 13-A – (Vide Medida Provisória nº 249, de 2005)
Art. 13-A . O parcelamento dos débitos decorrentes das contribuições sociais instituídas pelos arts. 1º e
2º da Lei Complementar nº 110, de 29 de junho de 2001, será requerido perante a Caixa Econômica Federal,
aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 10 a 12, nos §§ 1º e 2º do art. 13 e no art. 14 desta Lei. (Incluído pela Lei
nº 11.345, de 2006)
Art. 13-A. O parcelamento dos débitos decorrentes das contribuições sociais instituídas pelos arts. 1 o e
2 o da Lei Complementar n o 110, de 29 de junho de 2001, será requerido perante a Caixa Econômica Federal,
aplicando-se-lhe o disposto no caput do art. 10, nos arts. 11 e 12, no § 2 o do art. 13 e nos arts. 14 e 14-B desta
Lei. ( Redação dada pela Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009 )
§ 1º O valor da parcela será determinado pela divisão do montante do débito consolidado pelo número
de parcelas. ( Incluído pela Lei nº 11.345, de 2006 )
§ 2º Para fins do disposto no § 1º deste artigo, o montante do débito será atualizado e acrescido dos
encargos previstos na Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, e, se for o caso, no Decreto-Lei nº 1.025, de 21 de
outubro de 1969. ( Incluído pela Lei nº 11.345, de 2006 )
§ 3º O Ministro de Estado da Fazenda poderá, nos limites do disposto neste artigo, delegar competência
para regulamentar e autorizar o parcelamento dos débitos não inscritos em dívida ativa da União. ( Incluído
pela Lei nº 11.345, de 2006 )
§ 4º A concessão do parcelamento dos débitos a que se refere este artigo inscritos em dívida ativa da
União compete privativamente à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. ( Incluído pela Lei nº 11.345, de 2006 )
§ 5º ( Vide Art. 34 da Medida Provisória nº 449, de 3 de dezembro de 2008 )
§ 5 o É vedado o reparcelamento de débitos a que se refere o caput, exceto quando inscritos em Dívida
Ativa da União. ( Redação dada pela Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009 )
Art. 14 . É vedada a concessão de parcelamento de débitos relativos a:
I – Imposto de Renda Retido na Fonte ou descontado de terceiros e não recolhido ao Tesouro Nacional;
I – tributos ou contribuições retidos na fonte ou descontados de terceiros e não recolhidos ao Tesouro
Nacional; ( Redação dada pela Lei nº 11.051, de 2004 ) ( Vide Art. 34 da Medida Provisória nº 449, de 3 de dezembro de 2008 )
I – tributos passíveis de retenção na fonte, de desconto de terceiros ou de sub-rogação; ( Redação dada
pela Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009 )
II – Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro e sobre Operações relativas a Títulos e Valores
Mobiliários – IOF, retido e não recolhido ao Tesouro Nacional;
III – valores recebidos pelos agentes arrecadadores não recolhidos aos cofres públicos.
IV – ( Vide Art. 34 da Medida Provisória nº 449, de 3 de dezembro de 2008 )
V – ( Vide Art. 34 da Medida Provisória nº 449, de 3 de dezembro de 2008 )
VI – ( Vide Art. 34 da Medida Provisória nº 449, de 3 de dezembro de 2008 )
VII – ( Vide Art. 34 da Medida Provisória nº 449, de 3 de dezembro de 2008 )
VIII – ( Vide Art. 34 da Medida Provisória nº 449, de 3 de dezembro de 2008 )
XIX – ( Vide Art. 34 da Medida Provisória nº 449, de 3 de dezembro de 2008 )
X – ( Vide Art. 34 da Medida Provisória nº 449, de 3 de dezembro de 2008 )
XI – ( Vide Art. 34 da Medida Provisória nº 449, de 3 de dezembro de 2008 )
Parágrafo único. É vedada, igualmente, a concessão de parcelamento de débitos enquanto não integralmente pago parcelamento anterior, relativo ao mesmo tributo, contribuição ou qualquer outra exação. (Vide
Medida Provisória nº 449, de 3 de dezembro de 2008) (Revogado pela Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009)
IV – tributos devidos no registro da Declaração de Importação; ( Redação dada pela Lei nº 11.941, de 27
de maio de 2009 )
V – incentivos fiscais devidos ao Fundo de Investimento do Nordeste – FINOR, Fundo de Investimento
da Amazônia – FINAM e Fundo de Recuperação do Estado do Espírito Santo – FUNRES; ( Redação dada pela Lei
nº 11.941, de 27 de maio de 2009 )
VI – pagamento mensal por estimativa do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, na forma do art. 2 o da Lei n o 9.430, de 27 de dezembro de 1996; (
Redação dada pela Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009 )
VII – recolhimento mensal obrigatório da pessoa física relativo a rendimentos de que trata o art. 8 o da Lei
n o 7.713, de 22 de dezembro de 1988; ( Redação dada pela Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009 )
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VIII – tributo ou outra exação qualquer, enquanto não integralmente pago parcelamento anterior relativo ao mesmo tributo ou exação, salvo nas hipóteses previstas no art. 14-A desta Lei; ( Redação dada pela Lei
nº 11.941, de 27 de maio de 2009 )
IX – tributos devidos por pessoa jurídica com falência decretada ou por pessoa física com insolvência
civil decretada; e ( Redação dada pela Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009 )
X – créditos tributários devidos na forma do art. 4 o da Lei n o 10.931, de 2 de agosto de 2004, pela incorporadora optante do Regime Especial Tributário do Patrimônio de Afetação. ( Redação dada pela Lei nº 11.941,
de 27 de maio de 2009 )
Parágrafo único. (Revogado). ( Redação dada pela Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009 )
Art. 14-A ( Vide Art. 34 da Medida Provisória nº 449, de 3 de dezembro de 2008 )
§ 1º ( Vide Art. 34 da Medida Provisória nº 449, de 3 de dezembro de 2008 )
§ 2º ( Vide Art. 34 da Medida Provisória nº 449, de 3 de dezembro de 2008 )
I – ( Vide Art. 34 da Medida Provisória nº 449, de 3 de dezembro de 2008 )
II – ( Vide Art. 34 da Medida Provisória nº 449, de 3 de dezembro de 2008 )
§ 3º ( Vide Art. 34 da Medida Provisória nº 449, de 3 de dezembro de 2008 )
Art. 14-A. Observadas as condições previstas neste artigo, será admitido reparcelamento de débitos
constantes de parcelamento em andamento ou que tenha sido rescindido. ( Redação dada pela Lei nº 11.941,
de 27 de maio de 2009 )
§ 1 o No reparcelamento de que trata o caput deste artigo poderão ser incluídos novos débitos. ( Redação
dada pela Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009 )
§ 2 o A formalização do pedido de reparcelamento previsto neste artigo fica condicionada ao recolhimento da primeira parcela em valor correspondente a: ( Redação dada pela Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009 )
I – 10% (dez por cento) do total dos débitos consolidados; ou ( Redação dada pela Lei nº 11.941, de 27
de maio de 2009 )
II – 20% (vinte por cento) do total dos débitos consolidados, caso haja débito com histórico de reparcelamento anterior. ( Redação dada pela Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009 )
§ 3 o Aplicam-se subsidiariamente aos pedidos de que trata este artigo as demais disposições relativas
ao parcelamento previstas nesta Lei. ( Redação dada pela Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009 )
Art. 14-B ( Vide Art. 34 da Medida Provisória nº 449, de 3 de dezembro de 2008 )
I – ( Vide Art. 34 da Medida Provisória nº 449, de 3 de dezembro de 2008 )
II – ( Vide Art. 34 da Medida Provisória nº 449, de 3 de dezembro de 2008 )
Art. 14-B . Implicará imediata rescisão do parcelamento e remessa do débito para inscrição em Dívida
Ativa da União ou prosseguimento da execução, conforme o caso, a falta de pagamento: ( Redação dada pela
Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009 ) (Vide art. 3º da MP nº 574, de 28 de junho de 2012 )
I – de 3 (três) parcelas, consecutivas ou não; ou ( Redação dada pela Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009 )
II – de 1 (uma) parcela, estando pagas todas as demais. ( Redação dada pela Lei nº 11.941, de 27 de maio
de 2009 )
Art. 14-C ( Vide Art. 34 da Medida Provisória nº 449, de 3 de dezembro de 2008 )
Parágrafo único. Ao parcelamento de que trata o caput não se aplicam as vedações estabelecidas no
art. 14.” (NR)
Art. 14-C . Poderá ser concedido, de ofício ou a pedido, parcelamento simplificado, importando o pagamento da primeira prestação em confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência do crédito tributário. ( Redação dada pela Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009 )
Parágrafo único. Ao parcelamento de que trata o caput deste artigo não se aplicam as vedações estabelecidas no art. 14 desta Lei. ( Redação dada pela Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009 )
Art. 14-D ( Vide Art. 34 da Medida Provisória nº 449, de 3 de dezembro de 2008 )
I – ( Vide Art. 34 da Medida Provisória nº 449, de 3 de dezembro de 2008 )
II – ( Vide Art. 34 da Medida Provisória nº 449, de 3 de dezembro de 2008 )
III – ( Vide Art. 34 da Medida Provisória nº 449, de 3 de dezembro de 2008 )
§ 1º ( Vide Art. 34 da Medida Provisória nº 449, de 3 de dezembro de 2008 )
§ 2º ( Vide Art. 34 da Medida Provisória nº 449, de 3 de dezembro de 2008 )
Art. 14-D . Os parcelamentos concedidos a Estados, Distrito Federal ou Municípios conterão cláusulas
em que estes autorizem a retenção do Fundo de Participação dos Estados – FPE ou do Fundo de Participação
dos Municípios – FPM. ( Redação dada pela Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009 )
Parágrafo único. O valor mensal das obrigações previdenciárias correntes, para efeito deste artigo, será
apurado com base na respectiva Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e de Infor-
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mações à Previdência Social – GFIP ou, no caso de sua não-apresentação no prazo legal, estimado, utilizando-se
a média das últimas 12 (doze) competências recolhidas anteriores ao mês da retenção prevista no caput deste
artigo, sem prejuízo da cobrança ou restituição ou compensação de eventuais diferenças. ( Redação dada pela
Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009 )
Art. 14-E ( Vide Art. 34 da Medida Provisória nº 449, de 3 de dezembro de 2008 )
Art. 14-E . Mensalmente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional divulgarão, em seus sítios na internet, demonstrativos dos parcelamentos concedidos no âmbito de suas
competências. ( Redação dada pela Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009 )
Art. 14-F ( Vide Art. 34 da Medida Provisória nº 449, de 3 de dezembro de 2008 )
Art. 14-F . A Secretaria da Receita Federal do Brasil e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, no âmbito
de suas competências, editarão atos necessários à execução do parcelamento de que trata esta Lei. ( Redação
dada pela Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009 )
Art. 15. Observados os requisitos e as condições estabelecidos nesta Lei, os parcelamentos de débitos
vencidos até 31 de julho de 1998 poderão ser efetuados em até:
I – 96 (noventa e seis) prestações, se solicitados até 31 de outubro de 1998;
II – 72 (setenta e duas) prestações, se solicitados até 30 de novembro de 1998;
III – 60 (sessenta) prestações, se solicitados até 31 de dezembro de 1998.
§ 1º O disposto neste artigo aplica-se aos débitos de qualquer natureza para com a Fazenda Nacional,
inscritos ou não como Dívida Ativa, mesmo em fase de execução fiscal já ajuizada, ou que tenham sido objeto
de parcelamento anterior, não integralmente quitado, ainda que cancelado por falta de pagamento.
§ 2º A vedação de que trata o art. 14, na hipótese a que se refere este artigo, não se aplica a entidades
esportivas e entidades assistenciais, sem fins lucrativos.
§ 3º Ao parcelamento previsto neste artigo, inclusive os requeridos e já concedidos, a partir de 29 de junho de 1998, aplicam-se os juros de que trata o art. 13.
§ 4º Constitui condição para o deferimento do pedido de parcelamento e sua manutenção a inexistência
de débitos em situação irregular, de tributos e contribuições federais de responsabilidade do sujeito passivo,
vencidos posteriormente a 31 de dezembro de 1997.
§ 5º O Ministro de Estado da Fazenda fixará requisitos e condições especiais para o parcelamento previsto no caput deste artigo.
Art. 16. Os débitos para com a Fazenda Nacional, decorrentes de avais e outras garantias honradas em
operações externas e internas e os de natureza financeira transferidos à União por força da extinção de entidades públicas federais, existentes em 30 de setembro de 1996, incluindo eventuais repactuações, poderão
ser parcelados com prazo de até 72 (setenta e dois) meses, desde que os pedidos de parcelamento sejam protocolizados até 15 de abril de 1997, obedecidos aos requisitos e demais condições estabelecidos nesta Lei.
§ 1º O saldo devedor da dívida será atualizado no primeiro dia útil de cada mês, de acordo com a variação da Taxa Referencial – TR, ocorrida no mês anterior, acrescida de 12% a.a. (doze por cento ao ano), mais
0,5% a.a. (cinco décimos por cento ao ano) sobre o saldo devedor destinado à administração do crédito pelo
agente financeiro.
§ 2º O parcelamento será formalizado, mediante a celebração de contrato de confissão, consolidação e
parcelamento de dívida, sem implicar novação, junto ao Banco do Brasil S.A., na qualidade de agente financeiro do Tesouro Nacional.
§ 3º Os contratos de parcelamento das dívidas decorrentes de honra de aval em operações externas incluirão, obrigatoriamente, cláusula que autorize o bloqueio de recursos na rede bancária, à falta de pagamento
de qualquer parcela, decorridos 30 (trinta) dias do vencimento.
Art. 17. Fica acrescentado o seguinte parágrafo ao art. 84 da Lei nº 8.981, de 20 de janeiro de 1995 :
“Art. 84. ....................................................................................................................................................................................
§ 8º O disposto neste artigo aplica-se aos demais créditos da Fazenda Nacional, cuja inscrição e cobrança como Dívida Ativa da União seja de competência da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.” (NR)
Art. 18. Ficam dispensados a constituição de créditos da Fazenda Nacional, a inscrição como Dívida Ativa da União, o ajuizamento da respectiva execução fiscal, bem assim cancelados o lançamento e a inscrição,
relativamente:
I – à contribuição de que trata a Lei nº 7.689, de 15 de dezembro de 1988, incidente sobre o resultado
apurado no período-base encerrado em 31 de dezembro de 1988;
II – ao empréstimo compulsório instituído pelo Decreto-Lei nº 2.288, de 23 de julho de 1986, sobre a
aquisição de veículos automotores e de combustível;
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III – à contribuição ao Fundo de Investimento Social – Finsocial, exigida das empresas exclusivamente
vendedoras de mercadorias e mistas, com fundamento no art. 9º da Lei nº 7.689, de 1988, na alíquota superior
a 0,5% (cinco décimos por cento), conforme Leis nºs 7.787, de 30 de junho de 1989, 7.894, de 24 de novembro
de 1989, e 8.147, de 28 de dezembro de 1990, acrescida do adicional de 0,1% (um décimo por cento) sobre os
fatos geradores relativos ao exercício de 1988, nos termos do art. 22 do Decreto-Lei nº 2.397, de 21 de dezembro de 1987;
IV – ao imposto provisório sobre a movimentação ou a transmissão de valores e de créditos e direitos de
natureza financeira – IPMF, instituído pela Lei Complementar nº 77, de 13 de julho de 1993, relativo ao ano-base
1993, e às imunidades previstas no art. 150, inciso VI, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, da Constituição;
V – à taxa de licenciamento de importação, exigida nos termos do art. 10 da Lei nº 2.145, de 29 de dezembro de 1953, com a redação da Lei nº 7.690, de 15 de dezembro de 1988;
VI – à sobretarifa ao Fundo Nacional de Telecomunicações;
VII – ao adicional de tarifa portuária, salvo em se tratando de operações de importação e exportação de
mercadorias quando objeto de comércio de navegação de longo curso;
VIII – à parcela da contribuição ao Programa de Integração Social exigida na forma do Decreto-Lei nº
2.445, de 29 de junho de 1988, e do Decreto-Lei nº 2.449, de 21 de julho de 1988, na parte que exceda o valor
devido com fulcro na Lei Complementar nº 7, de 7 de setembro de 1970, e alterações posteriores;
IX – à contribuição para o financiamento da seguridade social – Cofins, nos termos do art. 7º da Lei Complementar nº 70, de 30 de dezembro de 1991, com a redação dada pelo art. 1º da Lei Complementar nº 85, de
15 de fevereiro de 1996.
X – à Cota de Contribuição revigorada pelo art. 2º do Decreto-Lei nº 2.295, de 21 de novembro de 1986.
§ 1º Ficam cancelados os débitos inscritos em Dívida Ativa da União, de valor consolidado igual ou inferior a R$ 100,00 (cem reais).
§ 2º Os autos das execuções fiscais dos débitos de que trata este artigo serão arquivados mediante despacho do juiz, ciente o Procurador da Fazenda Nacional, salvo a existência de valor remanescente relativo a
débitos legalmente exigíveis.
§ 3º O disposto neste artigo não implicará restituição ex officio de quantia paga.
Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não interpor recurso ou a desistir do
que tenha sido interposto, desde que inexista outro fundamento relevante, na hipótese de a decisão versar sobre:
Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a não interpor recurso
ou a desistir do que tenha sido interposto, desde que inexista outro fundamento relevante, na hipótese de a
decisão versar sobre: ( Redação dada pela Lei nº 11.033, de 2004 )
I – matérias de que trata o art. 18;
II – matérias que, em virtude de jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, ou do Superior Tribunal de Justiça, sejam objeto de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, aprovado pelo
Ministro de Estado da Fazenda.
II – matérias que, em virtude de jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal
de Justiça, do Tribunal Superior do Trabalho e do Tribunal Superior Eleitoral, sejam objeto de ato declaratório
do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda; (Redação dada pela
Lei nº 12.844, de 19 de julho de 2013)
III – (VETADO). (Incluído pela Lei nº 12.788, de 2013)
IV – matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo Supremo Tribunal Federal, em
sede de julgamento realizado nos termos do art. 543-B da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de
Processo Civil; (Incluído pela Lei nº 12.844, de 19 de julho de 2013)
V – matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo Superior Tribunal de Justiça, em
sede de julgamento realizado nos termos dos art. 543-C da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de
Processo Civil, com exceção daquelas que ainda possam ser objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal. (Incluído pela Lei nº 12.844, de 19 de julho de 2013)
§ 1º Nas matérias de que trata este artigo, o Procurador da Fazenda Nacional que atuar no feito deverá
manifestar expressamente o seu desinteresse em recorrer.
§ 1º Nas matérias de que trata este artigo, o Procurador da Fazenda Nacional que atuar no feito deverá,
expressamente, reconhecer a procedência do pedido, quando citado para apresentar resposta, hipótese em
que não haverá condenação em honorários, ou manifestar o seu desinteresse em recorrer, quando intimado
da decisão judicial. ( Redação dada pela Lei nº 11.033, de 2004 )
§ 1º Nas matérias de que trata este artigo, o Procurador da Fazenda Nacional que atuar no feito deverá,
expressamente: (Redação dada pela Lei nº 12.844, de 19 de julho de 2013)
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I – reconhecer a procedência do pedido, quando citado para apresentar resposta, inclusive em embargos
à execução fiscal e exceções de pré-executividade, hipóteses em que não haverá condenação em honorários;
ou (Incluído pela Lei nº 12.844, de 19 de julho de 2013)
II – manifestar o seu desinteresse em recorrer, quando intimado da decisão judicial. (Incluído pela Lei nº
12.844, de 19 de julho de 2013)
§ 2º A sentença, ocorrendo a hipótese do § 1º, não se subordinará ao duplo grau de jurisdição obrigatório.
§ 3º Encontrando-se o processo no Tribunal, poderá o relator da remessa negar-lhe seguimento, desde
que, intimado o Procurador da Fazenda Nacional, haja manifestação de desinteresse.
§ 4º Fica o Secretário da Receita Federal autorizado a determinar que não sejam constituídos créditos
tributários relativos às matérias de que trata o inciso II.
§ 5º Na hipótese de créditos tributários constituídos antes da determinação prevista no § 4 o , a autoridade lançadora deverá rever de ofício o lançamento, para efeito de alterar total ou parcialmente o crédito tributário, conforme o caso.
§ 4º A Secretaria da Receita Federal não constituirá os créditos tributários relativos às matérias de que
trata o inciso II do caput deste artigo. ( Redação dada pela Lei nº 11.033, de 2004 )
§ 4º A Secretaria da Receita Federal do Brasil não constituirá os créditos tributários relativos às matérias
de que tratam os incisos II, IV e V do caput, após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos
casos dos incisos IV e V do caput. (Redação dada pela Lei nº 12.844, de 19 de julho de 2013)
§ 5º Na hipótese de créditos tributários já constituídos, a autoridade lançadora deverá rever de ofício o
lançamento, para efeito de alterar total ou parcialmente o crédito tributário, conforme o caso. ( Redação dada
pela Lei nº 11.033, de 2004 )
§ 5º As unidades da Secretaria da Receita Federal do Brasil deverão reproduzir, em suas decisões sobre
as matérias a que se refere o caput, o entendimento adotado nas decisões definitivas de mérito, que versem
sobre essas matérias, após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos casos dos incisos IV
e V do caput. (Redação dada pela Lei nº 12.844, de 19 de julho de 2013)
§ 6º – (VETADO). (Incluído pela Lei nº 12.788, de 2013)
§ 7º Na hipótese de créditos tributários já constituídos, a autoridade lançadora deverá rever de ofício o
lançamento, para efeito de alterar total ou parcialmente o crédito tributário, conforme o caso, após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos casos dos incisos IV e V do caput. (Incluído pela Lei nº
12.844, de 19 de julho de 2013)
Art. 20. Serão arquivados, sem baixa na distribuição, os autos das execuções fiscais de débitos inscritos
como Dívida Ativa da União pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ou por ela cobrados, de valor consolidado igual ou inferior a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
Art. 20. Serão arquivados, sem baixa na distribuição, mediante requerimento do Procurador da Fazenda
Nacional, os autos das execuções fiscais de débitos inscritos como Dívida Ativa da União pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ou por ela cobrados, de valor consolidado igual ou inferior a R$ 10.000,00 (dez mil
reais). ( Redação dada pela Lei nº 11.033, de 2004 )
§ 1º Os autos de execução a que se refere este artigo serão reativados quando os valores dos débitos
ultrapassarem os limites indicados.
§ 2º Serão extintas as execuções que versem exclusivamente sobre honorários devidos à Fazenda Nacional de valor igual ou inferior a 100 Ufirs (cem Unidades Fiscais de Referência).
§ 2º Serão extintas, mediante requerimento do Procurador da Fazenda Nacional, as execuções que versem exclusivamente sobre honorários devidos à Fazenda Nacional de valor igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil
reais). ( Redação dada pela Lei nº 11.033, de 2004 )
§ 3º O disposto neste artigo não se aplica às execuções relativas à contribuição para o Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço. (Vide art. 51, II da Medida Provisória nº 651, de 9 de julho de 2014)
(Revogado pela Lei nº 13.043, de 13 de novembro de 2014)
§ 4º No caso de reunião de processos contra o mesmo devedor, na forma do art. 28 da Lei nº 6.830, de
22 de setembro de 1980, para os fins de que trata o limite indicado no caput deste artigo, será considerada a
soma dos débitos consolidados das inscrições reunidas. ( Incluído pela Lei nº 11.033, de 2004 )
Art. 20-A. Nos casos de execução contra a Fazenda Nacional, é a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
autorizada a não opor embargos, quando o valor pleiteado pelo exequente for inferior àquele fixado em ato
do Ministro da Fazenda. ( Incluído pela Lei nº 12.649, de 17 de maio de 2012 )
Art. 21. Fica isento do pagamento dos honorários de sucumbência o autor da demanda de natureza tributária, proposta contra a União (Fazenda Nacional), que desistir da ação e renunciar ao direito sobre que ela
se funda, desde que:
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I – a decisão proferida no processo de conhecimento não tenha transitado em julgado;
II – a renúncia e o pedido de conversão dos depósitos judiciais em renda da União sejam protocolizados
até 15 de setembro de 1997.
Art. 22. O pedido poderá ser homologado pelo juiz, pelo relator do recurso, ou pelo presidente do tribunal, ficando extinto o crédito tributário, até o limite dos depósitos convertidos.
§ 1º Na hipótese de a homologação ser da competência do relator ou do presidente do tribunal, incumbirá ao autor peticionar ao juiz de primeiro grau que houver apreciado o feito, informando a homologação da
renúncia para que este determine, de imediato, a conversão dos depósitos em renda da União, independentemente do retorno dos autos do processo ou da respectiva ação cautelar à vara de origem.
§ 2º A petição de que trata o § 1º deverá conter o número da conta a que os depósitos estejam vinculados e virá acompanhada de cópia da página do órgão oficial onde tiver sido publicado o ato homologatório.
§ 3º Com a renúncia da ação principal deverão ser extintas todas as ações cautelares a ela vinculadas,
nas quais não será devida verba de sucumbência.
Art. 23. O ofício para que o depositário proceda à conversão de depósito em renda deverá ser expedido
no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da data do despacho judicial que acolher a petição.
Art. 24. As pessoas jurídicas de direito público são dispensadas de autenticar as cópias reprográficas de
quaisquer documentos que apresentem em juízo.
Art. 25. O termo de inscrição em Dívida Ativa da União, a Certidão de Dívida Ativa dele extraída e a petição
inicial em processo de execução fiscal poderão ser subscritos manualmente, ou por chancela mecânica ou eletrônica, observadas as disposições legais. ( Vide Art. 34 da Medida Provisória nº 449, de 3 de dezembro de 2008 )
Art. 25. O termo de inscrição em Dívida Ativa da União, bem como o das autarquias e fundações públicas
federais, a Certidão de Dívida Ativa dele extraída e a petição inicial em processo de execução fiscal poderão ser
subscritos manualmente, ou por chancela mecânica ou eletrônica, observadas as disposições legais. ( Redação
dada pela Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009 )
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-se, também, à inscrição em Dívida Ativa e à cobrança judicial da contribuição, multas e demais encargos previstos na legislação respectiva, relativos ao Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço.
Art. 26. Fica suspensa a restrição para transferência de recursos federais a Estados, Distrito Federal e Municípios destinados à execução de ações sociais e ações em faixa de fronteira, em decorrência de inadimplementos objeto de registro no Cadin e no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – Siafi.
Art. 26. Fica suspensa a restrição para transferência de recursos federais a Estados, Distrito Federal e Municípios destinados à execução de ações sociais ou ações em faixa de fronteira, em decorrência de inadimplementos objetos de registro no Cadin e no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal
– SIAFI. (Redação dada pela Lei nº 12.810, de 15 de maio de 2013)
§ 1º Na transferência de recursos federais prevista no caput, ficam os Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensados da apresentação de certidões exigidas em leis, decretos e outros atos normativos.
§ 2º Não se aplica o disposto neste artigo aos débitos junto ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.
§ 2º Não se aplica o disposto neste artigo aos débitos com o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,
exceto quando se tratar de transferências relativas à assistência social. (Redação dada pela Lei nº 10.954, de 2004)
§ 3º Os débitos para com a Fazenda Nacional, vencidos até 31 de maio de 1996, não inscritos na Dívida
Ativa da União, de responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas entidades da
administração indireta, decorrentes, exclusivamente, de convênios celebrados com a União, poderão ser parcelados nas seguintes condições:
I – o pedido de parcelamento deverá ser encaminhado, até 31 de agosto de 1998, ao órgão gestor do
convênio inadimplido, que o submeterá à Secretaria do Tesouro Nacional com manifestação sobre a conveniência do atendimento do pleito;
II – o pedido deverá ser instruído com autorização legislativa específica, inclusive quanto à vinculação
das receitas próprias do beneficiário ou controlador e das quotas de repartição dos tributos a que se referem
os arts. 155, 156, 157, 158 e 159, incisos I, alíneas “a” e “c”, e II, da Constituição;
III – o débito objeto do parcelamento será consolidado na data da concessão;
IV – o parcelamento será formalizado pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional mediante a celebração
de contrato de confissão, consolidação e parcelamento de dívida, com a interveniência do Banco do Brasil S.A.,
na qualidade de Agente Financeiro do Tesouro Nacional, nos termos de convênio a ser celebrado com a União;
V – o vencimento da primeira prestação será 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato de parcelamento;
VI – o pedido de parcelamento constitui confissão irretratável de dívida, mas a exatidão do valor dele
constante poderá ser objeto de verificação.
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§ 4º Aos contratos celebrados nas condições estabelecidas no § 3º aplica-se o disposto no art. 13 desta Lei.
Art. 26-A. O órgão ou entidade que receber recursos para execução de convênios, contratos de repasse
e termos de parcerias na forma estabelecida pela legislação federal estará sujeito a prestar contas da sua boa
e regular aplicação, observando-se o disposto nos §§ 1º a 10 deste artigo. (Incluído pela Lei nº 12.810, de 15
de maio de 2013)
§ 1º Norma específica disporá sobre o prazo para prestação de contas e instauração de tomada de contas especial, se for o caso. (Incluído pela Lei nº 12.810, de 15 de maio de 2013)
§ 2º Quando a prestação de contas não for encaminhada no prazo estabelecido, será concedido o prazo
máximo de 30 (trinta) dias para sua apresentação, ou recolhimento dos recursos, incluídos os rendimentos da
aplicação no mercado financeiro, atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora, na forma da lei.
(Incluído pela Lei nº 12.810, de 15 de maio de 2013)
§ 3º Para os convênios em que não tenha havido qualquer execução física nem utilização dos recursos,
o recolhimento à conta única do Tesouro deverá ocorrer sem a incidência de juros de mora, mas com os rendimentos da aplicação financeira. (Incluído pela Lei nº 12.810, de 15 de maio de 2013)
§ 4º Apresentada a prestação de contas, o concedente deverá apreciá-la aprovando ou rejeitando, total
ou parcialmente, as contas, de forma motivada. (Incluído pela Lei nº 12.810, de 15 de maio de 2013)
§ 5º Na ocorrência de uma das hipóteses de inadimplência previstas nos §§ 1º a 4º , ou no caso de as
contas prestadas serem rejeitadas total ou parcialmente, o concedente registrará a inadimplência no sistema
de gestão do instrumento e comunicará o fato ao órgão de contabilidade analítica a que estiver vinculado,
para fins de instauração de tomada de contas especial, ou outro procedimento de apuração no qual sejam
garantidos oportunizados o contraditório e a ampla defesa das partes envolvidas. (Incluído pela Lei nº 12.810,
de 15 de maio de 2013)
§ 6º Confirmada a existência de prejuízo ao erário ou desvio dos recursos na forma do § 5º, serão implementadas medidas administrativas ou judiciais para recuperação dos valores, sob pena de responsabilização
solidária. (Incluído pela Lei nº 12.810, de 15 de maio de 2013)
§ 7º Cabe ao prefeito e ao governador sucessores prestarem contas dos recursos provenientes de convênios, contratos de repasse e termos de parcerias firmados pelos seus antecessores. (Incluído pela Lei nº 12.810,
de 15 de maio de 2013)
§ 8º Na impossibilidade de atender ao disposto no § 7º, deverão ser apresentadas ao concedente justificativas que demonstrem o impedimento de prestar contas e solicitação de instauração de tomada de contas
especial. (Incluído pela Lei nº 12.810, de 15 de maio de 2013)
§ 9º Adotada a providência prevista no § 8º , o registro de inadimplência do órgão ou entidade será suspenso, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, pelo concedente. (Incluído pela Lei nº 12.810, de 15 de maio
de 2013)
§ 10. Norma específica disporá sobre o prazo para registro de inadimplência no sistema de gestão do
instrumento e a forma de notificação prévia com os referidos prazos. (Incluído pela Lei nº 12.810, de 15 de
maio de 2013)
Art. 27. Não cabe recurso de ofício das decisões prolatadas, pela autoridade fiscal da jurisdição do sujeito passivo, em processos relativos a restituição de impostos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal e a ressarcimento de créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados.
Art. 27. Não cabe recurso de ofício das decisões prolatadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
em processos relativos a tributos administrados por esse órgão: (Redação dada pela Lei nº 12.788, de 14 de
janeiro de 2013)
I – quando se tratar de pedido de restituição de tributos; (Incluído pela Lei nº 12.788, de 14 de janeiro
de 2013)
II – quando se tratar de ressarcimento de créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS; (Incluído pela Lei nº 12.788, de 14 de janeiro de 2013)
III – quando se tratar de reembolso do salário-família e do salário-maternidade; (Incluído pela Lei nº
12.788, de 14 de janeiro de 2013)
IV – quando se tratar de homologação de compensação; (Incluído pela Lei nº 12.788, de 14 de janeiro
de 2013)
V – nos casos de redução de penalidade por retroatividade benigna; e (Incluído pela Lei nº 12.788, de
14 de janeiro de 2013)
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VI – nas hipóteses em que a decisão estiver fundamentada em decisão proferida em ação direta de inconstitucionalidade, em súmula vinculante proferida pelo Supremo Tribunal Federal e no disposto no § 6º do
art. 19. (Incluído pela Lei nº 12.788, de 14 de janeiro de 2013)
Art. 28. O inciso II do art. 3º da Lei nº 8.748, de 9 de dezembro de 1993, passa a ter a seguinte redação:
“II – julgar recurso voluntário de decisão de primeira instância nos processos relativos a restituição
de impostos e contribuições e a ressarcimento de créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados.” (NR)
Art. 29. Os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda Nacional e os decorrentes de contribuições
arrecadadas pela União, constituídos ou não, cujos fatos geradores tenham ocorrido até 31 de dezembro de
1994, que não hajam sido objeto de parcelamento requerido até 31 de agosto de 1995, expressos em quantidade de Ufir, serão reconvertidos para real, com base no valor daquela fixado para 1º de janeiro de 1997.
§ 1º A partir de 1º de janeiro de 1997, os créditos apurados serão lançados em reais.
§ 2º Para fins de inscrição dos débitos referidos neste artigo em Dívida Ativa da União, deverá ser informado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional o valor originário dos mesmos, na moeda vigente à época da
ocorrência do fato gerador da obrigação.
§ 3º Observado o disposto neste artigo, bem assim a atualização efetuada para o ano de 2000, nos termos do art. 75 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, fica extinta a Unidade de Referência Fiscal – Ufir,
instituída pelo art. 1º da Lei nº 8.383, de 30 de dezembro de 1991.
Art. 30. Em relação aos débitos referidos no art. 29, bem como aos inscritos em Dívida Ativa da União,
passam a incidir, a partir de 1º de janeiro de 1997, juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic para títulos federais, acumulada mensalmente, até o último dia do
mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento) no mês de pagamento.
Art. 31. Ficam dispensados a constituição de créditos da Comissão de Valores Mobiliários – CVM, a inscrição na sua Dívida Ativa e o ajuizamento da respectiva execução fiscal, bem assim cancelados o lançamento
e a inscrição relativamente:
I – à taxa de fiscalização e seus acréscimos, de que trata a Lei nº 7.940, de 20 de dezembro de 1989, devida
a partir de 1º de janeiro de 1990 àquela autarquia, pelas companhias fechadas beneficiárias de incentivos fiscais;
II – às multas cominatórias que tiverem sido aplicadas a essas companhias nos termos da Instrução CVM
nº 92, de 8 de dezembro de 1988.
§ 1º O disposto neste artigo somente se aplica àquelas companhias que tenham patrimônio líquido igual
ou inferior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), conforme demonstrações financeiras do último exercício
social, devidamente auditadas por auditor independente registrado na CVM e procedam ao cancelamento do
seu registro na CVM, mediante oferta pública de aquisição da totalidade desses títulos, nos termos do art. 20
e seguintes da Instrução CVM nº 265, de 18 de julho de 1997, caso tenham ações disseminadas no mercado,
em 31 de outubro de 1997.
§ 2º Os autos das execuções fiscais dos débitos de que trata este artigo serão arquivados mediante despacho do juiz, ciente o Procurador da CVM, salvo a existência de valor remanescente relativo a débitos legalmente exigíveis.
§ 3º O disposto neste artigo não implicará restituição de quantias pagas.
Art. 32. O art. 33 do Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972, que, por delegação do Decreto-Lei nº 822,
de 5 de setembro de 1969, regula o processo administrativo de determinação e exigência de créditos tributários da União, passa a vigorar com a seguinte alteração:
“Art. 33......................................................................................................................................................................................
§ 1º No caso de provimento a recurso de ofício, o prazo para interposição de recurso voluntário começará a fluir da ciência, pelo sujeito passivo, da decisão proferida no julgamento do recurso de ofício.
§ 2º Em qualquer caso, o recurso voluntário somente terá seguimento se o recorrente arrolar bens e
direitos de valor equivalente a 30% (trinta por cento) da exigência fiscal definida na decisão, limitado o arrolamento, sem prejuízo do seguimento do recurso, ao total do ativo permanente se pessoa
jurídica ou ao patrimônio se pessoa física.
§ 3º O arrolamento de que trata o § 2º será realizado preferencialmente sobre bens imóveis.
§ 4º O Poder Executivo editará as normas regulamentares necessárias à operacionalização do arrolamento previsto no § 2º.” (NR)
Art. 33. (VETADO)
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Art. 34. Fica acrescentado o seguinte parágrafo ao art. 98 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991:
“§ 11. O disposto neste artigo aplica-se às execuções fiscais da Dívida Ativa da União.” (NR)
Art. 35. As certidões expedidas pelos órgãos da administração fiscal e tributária poderão ser emitidas
pela internet (rede mundial de computadores) com as seguintes características:
I – serão válidas independentemente de assinatura ou chancela de servidor dos órgãos emissores;
II – serão instituídas pelo órgão emissor mediante ato específico publicado no Diário Oficial da União
onde conste o modelo do documento.
Art. 36. O inciso II do art. 11 da Lei nº 9.641, de 25 de maio de 1998, passa a vigorar com a seguinte
redação:
“II – o pagamento da gratificação será devido até que seja definida e implementada a estrutura de
apoio administrativo da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.”
.......................................................................................................................................................................................... ” (NR)
Art. 37. Os créditos do Banco Central do Brasil, provenientes de multas administrativas, não pagos nos
prazos previstos, serão acrescidos de:
Art. 37. Os créditos do Banco Central do Brasil passíveis de inscrição e cobrança como Dívida Ativa e não
pagos nos prazos previstos serão acrescidos de: ( Redação dada pela Lei nº 12.548, de 15 de dezembro de 2011 )
I – juros de mora, contados do primeiro dia do mês subseqüente ao do vencimento, equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic para os títulos federais, acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento) no mês de pagamento;
I – juros de mora, contados do primeiro dia do mês subsequente ao do vencimento, equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC para os títulos federais, acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento) no mês do pagamento;
( Redação dada pela Lei nº 12.548, de 15 de dezembro de 2011 )
II – multa de mora de 2% (dois por cento), a partir do primeiro dia após o vencimento do débito, acrescida, a cada 30 (trinta) dias, de igual percentual, até o limite de 20% (vinte por cento), incidente sobre o valor
atualizado.
II – multa de mora de 2% (dois por cento), a partir do primeiro dia após o vencimento do débito, acrescida,
a cada 30 (trinta) dias, de igual percentual, até o limite de 20% (vinte por cento), incidente sobre o valor atualizado na forma do inciso I do caput deste artigo. ( Redação dada pela Lei nº 12.548, de 15 de dezembro de 2011 )
§ 1º Os juros de mora e a multa de mora, incidentes sobre os créditos provenientes de multas impostas
em processo administrativo punitivo que, em razão de recurso, tenham sido confirmadas pela instância superior, contam-se do vencimento da obrigação, previsto na intimação da decisão de primeira instância.
§ 1º Os juros de mora incidentes sobre os créditos provenientes de multas impostas em processo administrativo punitivo que, em razão de recurso, tenham sido confirmadas pela instância superior contam-se do
primeiro dia do mês subsequente ao do vencimento, previsto na intimação da decisão de primeira instância. (
Redação dada pela Lei nº 12.548, de 15 de dezembro de 2011 )
§ 2º Os créditos referidos no caput poderão ser parcelados em até 30 (trinta) parcelas mensais, a exclusivo critério do Banco Central do Brasil, na forma e condições por ele estabelecidas.
§ 2º Os créditos referidos no caput deste artigo poderão ser parcelados em até 30 (trinta) parcelas mensais, a exclusivo critério do Banco Central do Brasil, na forma e condições por ele estabelecidas, incidindo sobre cada parcela a pagar os juros de mora previstos neste artigo. ( Redação dada pela Lei nº 12.548, de 15 de
dezembro de 2011 )
Art. 37-A ( Vide Art. 34 da Medida Provisória nº 449, de 3 de dezembro de 2008 )
§ 1º ( Vide Art. 34 da Medida Provisória nº 449, de 3 de dezembro de 2008 )
§ 2º O disposto neste artigo não se aplica aos créditos do Banco Central do Brasil. ( Vide Art. 34 da Medida Provisória nº 449, de 3 de dezembro de 2008 )
Art. 37-A. Os créditos das autarquias e fundações públicas federais, de qualquer natureza, não pagos nos
prazos previstos na legislação, serão acrescidos de juros e multa de mora, calculados nos termos e na forma da
legislação aplicável aos tributos federais. ( Redação dada pela Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009 )
§ 1 o Os créditos inscritos em Dívida Ativa serão acrescidos de encargo legal, substitutivo da condenação
do devedor em honorários advocatícios, calculado nos termos e na forma da legislação aplicável à Dívida Ativa
da União. ( Redação dada pela Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009 )
§ 2 o O disposto neste artigo não se aplica aos créditos do Banco Central do Brasil. ( Redação dada pela
Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009 )
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Art. 37-B. Os créditos das autarquias e fundações públicas federais, de qualquer natureza, poderão ser parcelados em até trinta prestações mensais. ( Vide Art. 34 da Medida Provisória nº 449, de 3 de dezembro de 2008 )
§ 1º ( Vide Art. 34 da Medida Provisória nº 449, de 3 de dezembro de 2008 )
§ 2º ( Vide Art. 34 da Medida Provisória nº 449, de 3 de dezembro de 2008 )
§ 3º ( Vide Art. 34 da Medida Provisória nº 449, de 3 de dezembro de 2008 )
§ 4º ( Vide Art. 34 da Medida Provisória nº 449, de 3 de dezembro de 2008 )
§ 5º ( Vide Art. 34 da Medida Provisória nº 449, de 3 de dezembro de 2008 )
§ 6º ( Vide Art. 34 da Medida Provisória nº 449, de 3 de dezembro de 2008 ).
§ 7º ( Vide Art. 34 da Medida Provisória nº 449, de 3 de dezembro de 2008 )
§ 8º ( Vide Art. 34 da Medida Provisória nº 449, de 3 de dezembro de 2008 )
§ 9º ( Vide Art. 34 da Medida Provisória nº 449, de 3 de dezembro de 2008 )
§ 10. ( Vide Art. 34 da Medida Provisória nº 449, de 3 de dezembro de 2008 )
§ 11. ( Vide Art. 34 da Medida Provisória nº 449, de 3 de dezembro de 2008 )
§ 12. ( Vide Art. 34 da Medida Provisória nº 449, de 3 de dezembro de 2008 )
§ 13( Vide Art. 34 da Medida Provisória nº 449, de 3 de dezembro de 2008 )
§ 14. ( Vide Art. 34 da Medida Provisória nº 449, de 3 de dezembro de 2008 )
I – ( Vide Art. 34 da Medida Provisória nº 449, de 3 de dezembro de 2008 )
II – ( Vide Art. 34 da Medida Provisória nº 449, de 3 de dezembro de 2008 )
§ 15. ( Vide Art. 34 da Medida Provisória nº 449, de 3 de dezembro de 2008 )
§ 16. ( Vide Art. 34 da Medida Provisória nº 449, de 3 de dezembro de 2008 )
§ 17. ( Vide Art. 34 da Medida Provisória nº 449, de 3 de dezembro de 2008 )
§ 18. ( Vide Art. 34 da Medida Provisória nº 449, de 3 de dezembro de 2008 )
§ 19. ( Vide Art. 34 da Medida Provisória nº 449, de 3 de dezembro de 2008 )
§ 20. ( Vide Art. 34 da Medida Provisória nº 449, de 3 de dezembro de 2008 )
Art. 37-B . Os créditos das autarquias e fundações públicas federais, de qualquer natureza, poderão ser
parcelados em até 60 (sessenta) prestações mensais. ( Redação dada pela Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009 )
§ 1 o O disposto neste artigo somente se aplica aos créditos inscritos em Dívida Ativa e centralizados nas
Procuradorias Regionais Federais, Procuradorias Federais nos Estados e Procuradorias Seccionais Federais, nos
termos dos §§ 11 e 12 do art. 10 da Lei n o 10.480, de 2 de julho de 2002, e do art. 22 da Lei n o 11.457, de 16 de
março de 2007 . ( Redação dada pela Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009 )
§ 2 o O parcelamento terá sua formalização condicionada ao prévio pagamento da primeira prestação,
conforme o montante do débito e o prazo solicitado, observado o disposto no § 9 o deste artigo. ( Redação
dada pela Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009 )
§ 3 o Enquanto não deferido o pedido, o devedor fica obrigado a recolher, a cada mês, o valor correspondente a uma prestação. ( Redação dada pela Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009 )
§ 4 o O não cumprimento do disposto neste artigo implicará o indeferimento do pedido. ( Redação dada
pela Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009 )
§ 5 o Considerar-se-á automaticamente deferido o parcelamento, em caso de não manifestação da autoridade competente no prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da protocolização do pedido. ( Redação
dada pela Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009 )
§ 6 o O pedido de parcelamento deferido constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente
para exigência do crédito, podendo a exatidão dos valores parcelados ser objeto de verificação.( Redação dada
pela Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009 )
§ 7 o O débito objeto de parcelamento será consolidado na data do pedido. ( Redação dada pela Lei nº
11.941, de 27 de maio de 2009 )
§ 8 o O devedor pagará as custas, emolumentos e demais encargos legais. ( Redação dada pela Lei nº
11.941, de 27 de maio de 2009 )
§ 9 o O valor mínimo de cada prestação mensal será definido por ato do Procurador-Geral Federal. ( Redação dada pela Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009 )
§ 10. O valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento, será acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC para títulos federais, acumulada
mensalmente, calculados a partir do mês subsequente ao da consolidação até o mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento) relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado. ( Redação dada
pela Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009 )
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§ 11. A falta de pagamento de 3 (três) parcelas, consecutivas ou não, ou de uma parcela, estando pagas
todas as demais, implicará a imediata rescisão do parcelamento e, conforme o caso, o prosseguimento da cobrança. ( Redação dada pela Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009 )
§ 12. Atendendo ao princípio da economicidade, observados os termos, os limites e as condições estabelecidos em ato do Procurador-Geral Federal, poderá ser concedido, de ofício ou a pedido, parcelamento
simplificado, importando o pagamento da primeira prestação em confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência do crédito. ( Redação dada pela Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009 )
§ 13. Observadas as condições previstas neste artigo, será admitido reparcelamento dos débitos, inscritos em Dívida Ativa das autarquias e fundações públicas federais, constantes de parcelamento em andamento
ou que tenha sido rescindido. ( Redação dada pela Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009 )
§ 14. A formalização do pedido de reparcelamento fica condicionada ao recolhimento da primeira parcela em valor correspondente a: ( Redação dada pela Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009 )
I – 10% (dez por cento) do total dos débitos consolidados; ou ( Redação dada pela Lei nº 11.941, de 27
de maio de 2009 )
II – 20% (vinte por cento) do total dos débitos consolidados, caso haja débito com histórico de reparcelamento anterior. ( Redação dada pela Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009 )
§ 15. Aplicam-se subsidiariamente aos pedidos de reparcelamento, naquilo que não os contrariar, as
demais disposições relativas ao parcelamento previstas neste artigo. ( Redação dada pela Lei nº 11.941, de 27
de maio de 2009 )
§ 16. O parcelamento de que trata este artigo será requerido exclusivamente perante as Procuradorias
Regionais Federais, as Procuradorias Federais nos Estados e as Procuradorias Seccionais Federais. ( Redação
dada pela Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009 )
§ 17. A concessão do parcelamento dos débitos a que se refere este artigo compete privativamente às
Procuradorias Regionais Federais, às Procuradorias Federais nos Estados e às Procuradorias Seccionais Federais. ( Redação dada pela Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009 )
§ 18. A Procuradoria-Geral Federal editará atos necessários à execução do parcelamento de que trata
este artigo. ( Redação dada pela Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009 )
§ 19. Mensalmente, a Procuradoria-Geral Federal divulgará, no sítio da Advocacia-Geral da União, demonstrativos dos parcelamentos concedidos no âmbito de sua competência. ( Redação dada pela Lei nº 11.941,
de 27 de maio de 2009 )
§ 20. Ao disposto neste artigo aplicam-se subsidiariamente as regras previstas nesta Lei para o parcelamento dos créditos da Fazenda Nacional. ( Redação dada pela Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009 )
Art. 37-C. A Advocacia-Geral da União poderá celebrar os convênios de que trata o art. 46 da Lei n o 11.457,
de 16 de março de 2007, em relação às informações de pessoas físicas ou jurídicas que tenham débito inscrito em
Dívida Ativa das autarquias e fundações públicas federais. ( Incluído pela Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009 )
Art. 38. Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória nº 2.176-79, de 23 de
agosto de 2001.
Art. 39. Ficam revogados o art. 11 do Decreto-Lei nº 352, de 17 de junho de 1968, e alterações posteriores; o art. 10 do Decreto-Lei nº 2.049, de 1º de agosto de 1983; o art. 11 do Decreto-Lei nº 2.052, de 3 de agosto
de 1983; o art. 11 do Decreto-Lei nº 2.163, de 19 de setembro de 1984; os arts. 91, 93 e 94 da Lei nº 8.981, de
20 de janeiro de 1995.
Art. 40. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de julho de 2002; 181º da Independência e 114º da República. – FERNANDO HENRIQUE
CARDOSO.
LEI Nº 12.305, DE 2 DE AGOSTO DE 2010
Regulamento
Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de
1998; e dá outras providências.
O Presidente da República Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
TÍTULO I
Disposições Gerais
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CAPÍTULO I
Do Objeto e do Campo de Aplicação
Art. 1o Esta Lei institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, dispondo sobre seus princípios, objetivos
e instrumentos, bem como sobre as diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos
sólidos, incluídos os perigosos, às responsabilidades dos geradores e do poder público e aos instrumentos
econômicos aplicáveis.
§ 1o Estão sujeitas à observância desta Lei as pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado,
responsáveis, direta ou indiretamente, pela geração de resíduos sólidos e as que desenvolvam ações relacionadas à gestão integrada ou ao gerenciamento de resíduos sólidos.
§ 2o Esta Lei não se aplica aos rejeitos radioativos, que são regulados por legislação específica.
Art. 2o Aplicam-se aos resíduos sólidos, além do disposto nesta Lei, nas Leis nos 11.445, de 5 de janeiro de
2007, 9.974, de 6 de junho de 2000, e 9.966, de 28 de abril de 2000, as normas estabelecidas pelos órgãos do
Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama), do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS), do Sistema
Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária (Suasa) e do Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e
Qualidade Industrial (Sinmetro).
CAPÍTULO II
Definições
Art. 3o Para os efeitos desta Lei, entende-se por:
I – acordo setorial: ato de natureza contratual firmado entre o poder público e fabricantes, importadores,
distribuidores ou comerciantes, tendo em vista a implantação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo
de vida do produto;
II – área contaminada: local onde há contaminação causada pela disposição, regular ou irregular, de
quaisquer substâncias ou resíduos;
III – área órfã contaminada: área contaminada cujos responsáveis pela disposição não sejam identificáveis ou individualizáveis;
IV – ciclo de vida do produto: série de etapas que envolvem o desenvolvimento do produto, a obtenção
de matérias-primas e insumos, o processo produtivo, o consumo e a disposição final;
V – coleta seletiva: coleta de resíduos sólidos previamente segregados conforme sua constituição ou
composição;
VI – controle social: conjunto de mecanismos e procedimentos que garantam à sociedade informações
e participação nos processos de formulação, implementação e avaliação das políticas públicas relacionadas
aos resíduos sólidos;
VII – destinação final ambientalmente adequada: destinação de resíduos que inclui a reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aproveitamento energético ou outras destinações admitidas
pelos órgãos competentes do Sisnama, do SNVS e do Suasa, entre elas a disposição final, observando normas
operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos;
VIII – disposição final ambientalmente adequada: distribuição ordenada de rejeitos em aterros, observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a
minimizar os impactos ambientais adversos;
IX – geradores de resíduos sólidos: pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, que geram
resíduos sólidos por meio de suas atividades, nelas incluído o consumo;
X – gerenciamento de resíduos sólidos: conjunto de ações exercidas, direta ou indiretamente, nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos
sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, de acordo com plano municipal de gestão
integrada de resíduos sólidos ou com plano de gerenciamento de resíduos sólidos, exigidos na forma desta Lei;
XI – gestão integrada de resíduos sólidos: conjunto de ações voltadas para a busca de soluções para os
resíduos sólidos, de forma a considerar as dimensões política, econômica, ambiental, cultural e social, com
controle social e sob a premissa do desenvolvimento sustentável;
XII – logística reversa: instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao
setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação
final ambientalmente adequada;
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XIII – padrões sustentáveis de produção e consumo: produção e consumo de bens e serviços de forma a
atender as necessidades das atuais gerações e permitir melhores condições de vida, sem comprometer a qualidade ambiental e o atendimento das necessidades das gerações futuras;
XIV – reciclagem: processo de transformação dos resíduos sólidos que envolve a alteração de suas propriedades físicas, físico-químicas ou biológicas, com vistas à transformação em insumos ou novos produtos,
observadas as condições e os padrões estabelecidos pelos órgãos competentes do Sisnama e, se couber, do
SNVS e do Suasa;
XV – rejeitos: resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, não apresentem outra possibilidade
que não a disposição final ambientalmente adequada;
XVI – resíduos sólidos: material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe proceder ou se está obrigado a proceder, nos
estados sólido ou semissólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d’água, ou exijam para isso soluções
técnica ou economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível;
XVII – responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos: conjunto de atribuições individualizadas e encadeadas dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, dos consumidores e
dos titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, para minimizar o volume de resíduos sólidos e rejeitos gerados, bem como para reduzir os impactos causados à saúde humana e
à qualidade ambiental decorrentes do ciclo de vida dos produtos, nos termos desta Lei;
XVIII – reutilização: processo de aproveitamento dos resíduos sólidos sem sua transformação biológica,
física ou físico-química, observadas as condições e os padrões estabelecidos pelos órgãos competentes do
Sisnama e, se couber, do SNVS e do Suasa;
XIX – serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades previstas no art. 7º da Lei nº 11.445, de 2007.
TÍTULO II
Da Política Nacional de Resíduos Sólidos
CAPÍTULO I
Disposições Gerais
Art. 4o A Política Nacional de Resíduos Sólidos reúne o conjunto de princípios, objetivos, instrumentos,
diretrizes, metas e ações adotados pelo Governo Federal, isoladamente ou em regime de cooperação com Estados, Distrito Federal, Municípios ou particulares, com vistas à gestão integrada e ao gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos.
Art. 5o A Política Nacional de Resíduos Sólidos integra a Política Nacional do Meio Ambiente e articula-se
com a Política Nacional de Educação Ambiental, regulada pela Lei no 9.795, de 27 de abril de 1999, com a Política
Federal de Saneamento Básico, regulada pela Lei nº 11.445, de 2007, e com a Lei no 11.107, de 6 de abril de 2005.
CAPÍTULO II
Dos Princípios e Objetivos
Art. 6o São princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos:
I – a prevenção e a precaução;
II – o poluidor-pagador e o protetor-recebedor;
III – a visão sistêmica, na gestão dos resíduos sólidos, que considere as variáveis ambiental, social, cultural, econômica, tecnológica e de saúde pública;
IV – o desenvolvimento sustentável;
V – a ecoeficiência, mediante a compatibilização entre o fornecimento, a preços competitivos, de bens
e serviços qualificados que satisfaçam as necessidades humanas e tragam qualidade de vida e a redução do
impacto ambiental e do consumo de recursos naturais a um nível, no mínimo, equivalente à capacidade de
sustentação estimada do planeta;
VI – a cooperação entre as diferentes esferas do poder público, o setor empresarial e demais segmentos
da sociedade;
VII – a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos;
VIII – o reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e reciclável como um bem econômico e de valor
social, gerador de trabalho e renda e promotor de cidadania;
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IX – o respeito às diversidades locais e regionais;
X – o direito da sociedade à informação e ao controle social;
XI – a razoabilidade e a proporcionalidade.
Art. 7o São objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos:
I – proteção da saúde pública e da qualidade ambiental;
II – não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, bem como disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos;
III – estímulo à adoção de padrões sustentáveis de produção e consumo de bens e serviços;
IV – adoção, desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias limpas como forma de minimizar impactos ambientais;
V – redução do volume e da periculosidade dos resíduos perigosos;
VI – incentivo à indústria da reciclagem, tendo em vista fomentar o uso de matérias-primas e insumos
derivados de materiais recicláveis e reciclados;
VII – gestão integrada de resíduos sólidos;
VIII – articulação entre as diferentes esferas do poder público, e destas com o setor empresarial, com vistas à cooperação técnica e financeira para a gestão integrada de resíduos sólidos;
IX – capacitação técnica continuada na área de resíduos sólidos;
X – regularidade, continuidade, funcionalidade e universalização da prestação dos serviços públicos de
limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, com adoção de mecanismos gerenciais e econômicos que
assegurem a recuperação dos custos dos serviços prestados, como forma de garantir sua sustentabilidade
operacional e financeira, observada a Lei nº 11.445, de 2007;
XI – prioridade, nas aquisições e contratações governamentais, para:
a) produtos reciclados e recicláveis;
b) bens, serviços e obras que considerem critérios compatíveis com padrões de consumo social e ambientalmente sustentáveis;
XII – integração dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis nas ações que envolvam a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos;
XIII – estímulo à implementação da avaliação do ciclo de vida do produto;
XIV – incentivo ao desenvolvimento de sistemas de gestão ambiental e empresarial voltados para a
melhoria dos processos produtivos e ao reaproveitamento dos resíduos sólidos, incluídos a recuperação e o
aproveitamento energético;
XV – estímulo à rotulagem ambiental e ao consumo sustentável.
CAPÍTULO III
Dos Instrumentos
Art. 8o São instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, entre outros:
I – os planos de resíduos sólidos;
II – os inventários e o sistema declaratório anual de resíduos sólidos;
III – a coleta seletiva, os sistemas de logística reversa e outras ferramentas relacionadas à implementação
da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos;
IV – o incentivo à criação e ao desenvolvimento de cooperativas ou de outras formas de associação de
catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis;
V – o monitoramento e a fiscalização ambiental, sanitária e agropecuária;
VI – a cooperação técnica e financeira entre os setores público e privado para o desenvolvimento de pesquisas de novos produtos, métodos, processos e tecnologias de gestão, reciclagem, reutilização, tratamento
de resíduos e disposição final ambientalmente adequada de rejeitos;
VII – a pesquisa científica e tecnológica;
VIII – a educação ambiental;
IX – os incentivos fiscais, financeiros e creditícios;
X – o Fundo Nacional do Meio Ambiente e o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico;
XI – o Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos (Sinir);
XII – o Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico (Sinisa);
XIII – os conselhos de meio ambiente e, no que couber, os de saúde;
XIV – os órgãos colegiados municipais destinados ao controle social dos serviços de resíduos sólidos
urbanos;
XV – o Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos;
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XVI – os acordos setoriais;
XVII – no que couber, os instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente, entre eles:
a) os padrões de qualidade ambiental;
b) o Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais;
c) o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental;
d) a avaliação de impactos ambientais;
e) o Sistema Nacional de Informação sobre Meio Ambiente (Sinima);
f) o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras;
XVIII – os termos de compromisso e os termos de ajustamento de conduta; XIX – o incentivo à adoção
de consórcios ou de outras formas de cooperação entre os entes federados, com vistas à elevação das escalas
de aproveitamento e à redução dos custos envolvidos.
TÍTULO III
Das Diretrizes Aplicáveis aos Resíduos Sólidos
CAPÍTULO I
Disposições Preliminares
Art. 9o Na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, deve ser observada a seguinte ordem de prioridade: não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.
§ 1o Poderão ser utilizadas tecnologias visando à recuperação energética dos resíduos sólidos urbanos,
desde que tenha sido comprovada sua viabilidade técnica e ambiental e com a implantação de programa de
monitoramento de emissão de gases tóxicos aprovado pelo órgão ambiental.
§ 2o A Política Nacional de Resíduos Sólidos e as Políticas de Resíduos Sólidos dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios serão compatíveis com o disposto no caput e no § 1o deste artigo e com as demais
diretrizes estabelecidas nesta Lei.
Art. 10. Incumbe ao Distrito Federal e aos Municípios a gestão integrada dos resíduos sólidos gerados
nos respectivos territórios, sem prejuízo das competências de controle e fiscalização dos órgãos federais e estaduais do Sisnama, do SNVS e do Suasa, bem como da responsabilidade do gerador pelo gerenciamento de
resíduos, consoante o estabelecido nesta Lei.
Art. 11. Observadas as diretrizes e demais determinações estabelecidas nesta Lei e em seu regulamento,
incumbe aos Estados:
I – promover a integração da organização, do planejamento e da execução das funções públicas de interesse comum relacionadas à gestão dos resíduos sólidos nas regiões metropolitanas, aglomerações urbanas
e microrregiões, nos termos da lei complementar estadual prevista no § 3º do art. 25 da Constituição Federal;
II – controlar e fiscalizar as atividades dos geradores sujeitas a licenciamento ambiental pelo órgão estadual do Sisnama.
Parágrafo único. A atuação do Estado na forma do caput deve apoiar e priorizar as iniciativas do Município de soluções consorciadas ou compartilhadas entre 2 (dois) ou mais Municípios.
Art. 12. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão e manterão, de forma conjunta, o Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos (Sinir), articulado com o Sinisa
e o Sinima.
Parágrafo único. Incumbe aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios fornecer ao órgão federal
responsável pela coordenação do Sinir todas as informações necessárias sobre os resíduos sob sua esfera de
competência, na forma e na periodicidade estabelecidas em regulamento.
Art. 13. Para os efeitos desta Lei, os resíduos sólidos têm a seguinte classificação:
I – quanto à origem:
a) resíduos domiciliares: os originários de atividades domésticas em residências urbanas;
b) resíduos de limpeza urbana: os originários da varrição, limpeza de logradouros e vias públicas e outros serviços de limpeza urbana;
c) resíduos sólidos urbanos: os englobados nas alíneas “a” e “b”;
d) resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços: os gerados nessas atividades, excetuados os referidos nas alíneas “b”, “e”, “g”, “h” e “j”;
e) resíduos dos serviços públicos de saneamento básico: os gerados nessas atividades, excetuados os
referidos na alínea “c”;
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f) resíduos industriais: os gerados nos processos produtivos e instalações industriais;
g) resíduos de serviços de saúde: os gerados nos serviços de saúde, conforme definido em regulamento
ou em normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e do SNVS;
h) resíduos da construção civil: os gerados nas construções, reformas, reparos e demolições de obras de
construção civil, incluídos os resultantes da preparação e escavação de terrenos para obras civis;
i) resíduos agrossilvopastoris: os gerados nas atividades agropecuárias e silviculturais, incluídos os relacionados a insumos utilizados nessas atividades;
j) resíduos de serviços de transportes: os originários de portos, aeroportos, terminais alfandegários, rodoviários e ferroviários e passagens de fronteira;
k) resíduos de mineração: os gerados na atividade de pesquisa, extração ou beneficiamento de minérios;
II – quanto à periculosidade:
a) resíduos perigosos: aqueles que, em razão de suas características de inflamabilidade, corrosividade,
reatividade, toxicidade, patogenicidade, carcinogenicidade, teratogenicidade e mutagenicidade, apresentam
significativo risco à saúde pública ou à qualidade ambiental, de acordo com lei, regulamento ou norma técnica;
b) resíduos não perigosos: aqueles não enquadrados na alínea “a”.
Parágrafo único. Respeitado o disposto no art. 20, os resíduos referidos na alínea “d” do inciso I do caput,
se caracterizados como não perigosos, podem, em razão de sua natureza, composição ou volume, ser equiparados aos resíduos domiciliares pelo poder público municipal.
CAPÍTULO II
Dos Planos de Resíduos Sólidos
Seção I
Disposições Gerais
Art. 14. São planos de resíduos sólidos:
I – o Plano Nacional de Resíduos Sólidos;
II – os planos estaduais de resíduos sólidos;
III – os planos microrregionais de resíduos sólidos e os planos de resíduos sólidos de regiões metropolitanas ou aglomerações urbanas;
IV – os planos intermunicipais de resíduos sólidos;
V – os planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos;
VI – os planos de gerenciamento de resíduos sólidos.
Parágrafo único. É assegurada ampla publicidade ao conteúdo dos planos de resíduos sólidos, bem como
controle social em sua formulação, implementação e operacionalização, observado o disposto na Lei no 10.650,
de 16 de abril de 2003, e no art. 47 da Lei nº 11.445, de 2007.
Seção II
Do Plano Nacional de Resíduos Sólidos
Art. 15. A União elaborará, sob a coordenação do Ministério do Meio Ambiente, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, com vigência por prazo indeterminado e horizonte de 20 (vinte) anos, a ser atualizado a cada
4 (quatro) anos, tendo como conteúdo mínimo:
I – diagnóstico da situação atual dos resíduos sólidos;
II – proposição de cenários, incluindo tendências internacionais e macroeconômicas;
III – metas de redução, reutilização, reciclagem, entre outras, com vistas a reduzir a quantidade de resíduos e rejeitos encaminhados para disposição final ambientalmente adequada;
IV – metas para o aproveitamento energético dos gases gerados nas unidades de disposição final de
resíduos sólidos;
V – metas para a eliminação e recuperação de lixões, associadas à inclusão social e à emancipação econômica de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis;
VI – programas, projetos e ações para o atendimento das metas previstas;
VII – normas e condicionantes técnicas para o acesso a recursos da União, para a obtenção de seu aval
ou para o acesso a recursos administrados, direta ou indiretamente, por entidade federal, quando destinados
a ações e programas de interesse dos resíduos sólidos;
VIII – medidas para incentivar e viabilizar a gestão regionalizada dos resíduos sólidos;
IX – diretrizes para o planejamento e demais atividades de gestão de resíduos sólidos das regiões integradas
de desenvolvimento instituídas por lei complementar, bem como para as áreas de especial interesse turístico;

Dezembro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 10

171

X – normas e diretrizes para a disposição final de rejeitos e, quando couber, de resíduos;
XI – meios a serem utilizados para o controle e a fiscalização, no âmbito nacional, de sua implementação
e operacionalização, assegurado o controle social.
Parágrafo único. O Plano Nacional de Resíduos Sólidos será elaborado mediante processo de mobilização e participação social, incluindo a realização de audiências e consultas públicas.
Seção III
Dos Planos Estaduais de Resíduos Sólidos
Art. 16. A elaboração de plano estadual de resíduos sólidos, nos termos previstos por esta Lei, é condição
para os Estados terem acesso a recursos da União, ou por ela controlados, destinados a empreendimentos e
serviços relacionados à gestão de resíduos sólidos, ou para serem beneficiados por incentivos ou financiamentos de entidades federais de crédito ou fomento para tal finalidade. (Vigência)
§ 1o Serão priorizados no acesso aos recursos da União referidos no caput os Estados que instituírem
microrregiões, consoante o § 3o do art. 25 da Constituição Federal, para integrar a organização, o planejamento
e a execução das ações a cargo de Municípios limítrofes na gestão dos resíduos sólidos.
§ 2o Serão estabelecidas em regulamento normas complementares sobre o acesso aos recursos da União
na forma deste artigo.
§ 3o Respeitada a responsabilidade dos geradores nos termos desta Lei, as microrregiões instituídas conforme previsto no § 1o abrangem atividades de coleta seletiva, recuperação e reciclagem, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos urbanos, a gestão de resíduos de construção civil, de serviços de transporte,
de serviços de saúde, agrossilvopastoris ou outros resíduos, de acordo com as peculiaridades microrregionais.
Art. 17. O plano estadual de resíduos sólidos será elaborado para vigência por prazo indeterminado,
abrangendo todo o território do Estado, com horizonte de atuação de 20 (vinte) anos e revisões a cada 4 (quatro) anos, e tendo como conteúdo mínimo:
I – diagnóstico, incluída a identificação dos principais fluxos de resíduos no Estado e seus impactos socioeconômicos e ambientais;
II – proposição de cenários;
III – metas de redução, reutilização, reciclagem, entre outras, com vistas a reduzir a quantidade de resíduos e rejeitos encaminhados para disposição final ambientalmente adequada;
IV – metas para o aproveitamento energético dos gases gerados nas unidades de disposição final de
resíduos sólidos;
V – metas para a eliminação e recuperação de lixões, associadas à inclusão social e à emancipação econômica de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis;
VI – programas, projetos e ações para o atendimento das metas previstas;
VII – normas e condicionantes técnicas para o acesso a recursos do Estado, para a obtenção de seu aval
ou para o acesso de recursos administrados, direta ou indiretamente, por entidade estadual, quando destinados às ações e programas de interesse dos resíduos sólidos;
VIII – medidas para incentivar e viabilizar a gestão consorciada ou compartilhada dos resíduos sólidos;
IX – diretrizes para o planejamento e demais atividades de gestão de resíduos sólidos de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões;
X – normas e diretrizes para a disposição final de rejeitos e, quando couber, de resíduos, respeitadas as
disposições estabelecidas em âmbito nacional;
XI – previsão, em conformidade com os demais instrumentos de planejamento territorial, especialmente
o zoneamento ecológico-econômico e o zoneamento costeiro, de:
a) zonas favoráveis para a localização de unidades de tratamento de resíduos sólidos ou de disposição
final de rejeitos;
b) áreas degradadas em razão de disposição inadequada de resíduos sólidos ou rejeitos a serem objeto
de recuperação ambiental;
XII – meios a serem utilizados para o controle e a fiscalização, no âmbito estadual, de sua implementação
e operacionalização, assegurado o controle social.
§ 1o Além do plano estadual de resíduos sólidos, os Estados poderão elaborar planos microrregionais de resíduos sólidos, bem como planos específicos direcionados às regiões metropolitanas ou às aglomerações urbanas.
§ 2o A elaboração e a implementação pelos Estados de planos microrregionais de resíduos sólidos, ou de
planos de regiões metropolitanas ou aglomerações urbanas, em consonância com o previsto no § 1o, dar-se-ão obrigatoriamente com a participação dos Municípios envolvidos e não excluem nem substituem qualquer
das prerrogativas a cargo dos Municípios previstas por esta Lei.
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§ 3o Respeitada a responsabilidade dos geradores nos termos desta Lei, o plano microrregional de resíduos sólidos deve atender ao previsto para o plano estadual e estabelecer soluções integradas para a coleta
seletiva, a recuperação e a reciclagem, o tratamento e a destinação final dos resíduos sólidos urbanos e, consideradas as peculiaridades microrregionais, outros tipos de resíduos.
Seção IV
Dos Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos
Art. 18. A elaboração de plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, nos termos previstos
por esta Lei, é condição para o Distrito Federal e os Municípios terem acesso a recursos da União, ou por ela
controlados, destinados a empreendimentos e serviços relacionados à limpeza urbana e ao manejo de resíduos sólidos, ou para serem beneficiados por incentivos ou financiamentos de entidades federais de crédito ou
fomento para tal finalidade. (Vigência)
§ 1o Serão priorizados no acesso aos recursos da União referidos no caput os Municípios que:
I – optarem por soluções consorciadas intermunicipais para a gestão dos resíduos sólidos, incluída a
elaboração e implementação de plano intermunicipal, ou que se inserirem de forma voluntária nos planos microrregionais de resíduos sólidos referidos no § 1o do art. 16;
II – implantarem a coleta seletiva com a participação de cooperativas ou outras formas de associação de
catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda.
§ 2o Serão estabelecidas em regulamento normas complementares sobre o acesso aos recursos da União
na forma deste artigo.
Art. 19. O plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos tem o seguinte conteúdo mínimo:
I – diagnóstico da situação dos resíduos sólidos gerados no respectivo território, contendo a origem, o
volume, a caracterização dos resíduos e as formas de destinação e disposição final adotadas;
II – identificação de áreas favoráveis para disposição final ambientalmente adequada de rejeitos, observado o plano diretor de que trata o § 1o do art. 182 da Constituição Federal e o zoneamento ambiental, se houver;
III – identificação das possibilidades de implantação de soluções consorciadas ou compartilhadas com
outros Municípios, considerando, nos critérios de economia de escala, a proximidade dos locais estabelecidos
e as formas de prevenção dos riscos ambientais;
IV – identificação dos resíduos sólidos e dos geradores sujeitos a plano de gerenciamento específico nos
termos do art. 20 ou a sistema de logística reversa na forma do art. 33, observadas as disposições desta Lei e
de seu regulamento, bem como as normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e do SNVS;
V – procedimentos operacionais e especificações mínimas a serem adotados nos serviços públicos de
limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, incluída a disposição final ambientalmente adequada dos
rejeitos e observada a Lei nº 11.445, de 2007;
VI – indicadores de desempenho operacional e ambiental dos serviços públicos de limpeza urbana e de
manejo de resíduos sólidos;
VII – regras para o transporte e outras etapas do gerenciamento de resíduos sólidos de que trata o art.
20, observadas as normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e do SNVS e demais disposições pertinentes
da legislação federal e estadual;
VIII – definição das responsabilidades quanto à sua implementação e operacionalização, incluídas as etapas do plano de gerenciamento de resíduos sólidos a que se refere o art. 20 a cargo do poder público;
IX – programas e ações de capacitação técnica voltados para sua implementação e operacionalização;
X – programas e ações de educação ambiental que promovam a não geração, a redução, a reutilização
e a reciclagem de resíduos sólidos;
XI – programas e ações para a participação dos grupos interessados, em especial das cooperativas ou
outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas
de baixa renda, se houver;
XII – mecanismos para a criação de fontes de negócios, emprego e renda, mediante a valorização dos
resíduos sólidos;
XIII – sistema de cálculo dos custos da prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo
de resíduos sólidos, bem como a forma de cobrança desses serviços, observada a Lei nº 11.445, de 2007;
XIV – metas de redução, reutilização, coleta seletiva e reciclagem, entre outras, com vistas a reduzir a
quantidade de rejeitos encaminhados para disposição final ambientalmente adequada;
XV – descrição das formas e dos limites da participação do poder público local na coleta seletiva e na logística reversa, respeitado o disposto no art. 33, e de outras ações relativas à responsabilidade compartilhada
pelo ciclo de vida dos produtos;
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XVI – meios a serem utilizados para o controle e a fiscalização, no âmbito local, da implementação e
operacionalização dos planos de gerenciamento de resíduos sólidos de que trata o art. 20 e dos sistemas de
logística reversa previstos no art. 33;
XVII – ações preventivas e corretivas a serem praticadas, incluindo programa de monitoramento;
XVIII – identificação dos passivos ambientais relacionados aos resíduos sólidos, incluindo áreas contaminadas, e respectivas medidas saneadoras;
XIX – periodicidade de sua revisão, observado prioritariamente o período de vigência do plano plurianual municipal.
§ 1o O plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos pode estar inserido no plano de saneamento básico previsto no art. 19 da Lei nº 11.445, de 2007, respeitado o conteúdo mínimo previsto nos incisos
do caput e observado o disposto no § 2o, todos deste artigo.
§ 2o Para Municípios com menos de 20.000 (vinte mil) habitantes, o plano municipal de gestão integrada
de resíduos sólidos terá conteúdo simplificado, na forma do regulamento.
§ 3o O disposto no § 2o não se aplica a Municípios:
I – integrantes de áreas de especial interesse turístico;
II – inseridos na área de influência de empreendimentos ou atividades com significativo impacto ambiental de âmbito regional ou nacional;
III – cujo território abranja, total ou parcialmente, Unidades de Conservação.
§ 4o A existência de plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos não exime o Município ou
o Distrito Federal do licenciamento ambiental de aterros sanitários e de outras infraestruturas e instalações
operacionais integrantes do serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos pelo órgão
competente do Sisnama.
§ 5o Na definição de responsabilidades na forma do inciso VIII do caput deste artigo, é vedado atribuir ao
serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos a realização de etapas do gerenciamento
dos resíduos a que se refere o art. 20 em desacordo com a respectiva licença ambiental ou com normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e, se couber, do SNVS.
§ 6o Além do disposto nos incisos I a XIX do caput deste artigo, o plano municipal de gestão integrada de
resíduos sólidos contemplará ações específicas a serem desenvolvidas no âmbito dos órgãos da administração
pública, com vistas à utilização racional dos recursos ambientais, ao combate a todas as formas de desperdício
e à minimização da geração de resíduos sólidos.
§ 7o O conteúdo do plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos será disponibilizado para
o Sinir, na forma do regulamento.
§ 8o A inexistência do plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos não pode ser utilizada para impedir a instalação ou a operação de empreendimentos ou atividades devidamente licenciados pelos órgãos competentes.
§ 9o Nos termos do regulamento, o Município que optar por soluções consorciadas intermunicipais para
a gestão dos resíduos sólidos, assegurado que o plano intermunicipal preencha os requisitos estabelecidos
nos incisos I a XIX do caput deste artigo, pode ser dispensado da elaboração de plano municipal de gestão
integrada de resíduos sólidos.
Seção V
Do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos
Art. 20. Estão sujeitos à elaboração de plano de gerenciamento de resíduos sólidos:
I – os geradores de resíduos sólidos previstos nas alíneas “e”, “f”, “g” e “k” do inciso I do art. 13;
II – os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços que:
a) gerem resíduos perigosos;
b) gerem resíduos que, mesmo caracterizados como não perigosos, por sua natureza, composição ou
volume, não sejam equiparados aos resíduos domiciliares pelo poder público municipal;
III – as empresas de construção civil, nos termos do regulamento ou de normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama;
IV – os responsáveis pelos terminais e outras instalações referidas na alínea “j” do inciso I do art. 13 e,
nos termos do regulamento ou de normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e, se couber, do SNVS, as
empresas de transporte;
V – os responsáveis por atividades agrossilvopastoris, se exigido pelo órgão competente do Sisnama,
do SNVS ou do Suasa.
Parágrafo único. Observado o disposto no Capítulo IV deste Título, serão estabelecidas por regulamento
exigências específicas relativas ao plano de gerenciamento de resíduos perigosos.
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Art. 21. O plano de gerenciamento de resíduos sólidos tem o seguinte conteúdo mínimo:
I – descrição do empreendimento ou atividade;
II – diagnóstico dos resíduos sólidos gerados ou administrados, contendo a origem, o volume e a caracterização dos resíduos, incluindo os passivos ambientais a eles relacionados;
III – observadas as normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama, do SNVS e do Suasa e, se houver, o
plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos:
a) explicitação dos responsáveis por cada etapa do gerenciamento de resíduos sólidos;
b) definição dos procedimentos operacionais relativos às etapas do gerenciamento de resíduos sólidos
sob responsabilidade do gerador;
IV – identificação das soluções consorciadas ou compartilhadas com outros geradores;
V – ações preventivas e corretivas a serem executadas em situações de gerenciamento incorreto ou acidentes;
VI – metas e procedimentos relacionados à minimização da geração de resíduos sólidos e, observadas as
normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama, do SNVS e do Suasa, à reutilização e reciclagem;
VII – se couber, ações relativas à responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, na
forma do art. 31;
VIII – medidas saneadoras dos passivos ambientais relacionados aos resíduos sólidos;
IX – periodicidade de sua revisão, observado, se couber, o prazo de vigência da respectiva licença de
operação a cargo dos órgãos do Sisnama.
§ 1o O plano de gerenciamento de resíduos sólidos atenderá ao disposto no plano municipal de gestão
integrada de resíduos sólidos do respectivo Município, sem prejuízo das normas estabelecidas pelos órgãos
do Sisnama, do SNVS e do Suasa.
§ 2o A inexistência do plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos não obsta a elaboração,
a implementação ou a operacionalização do plano de gerenciamento de resíduos sólidos.
§ 3o Serão estabelecidos em regulamento:
I – normas sobre a exigibilidade e o conteúdo do plano de gerenciamento de resíduos sólidos relativo à
atuação de cooperativas ou de outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis;
II – critérios e procedimentos simplificados para apresentação dos planos de gerenciamento de resíduos
sólidos para microempresas e empresas de pequeno porte, assim consideradas as definidas nos incisos I e II do
art. 3o da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, desde que as atividades por elas desenvolvidas não gerem resíduos perigosos.
Art. 22. Para a elaboração, implementação, operacionalização e monitoramento de todas as etapas do
plano de gerenciamento de resíduos sólidos, nelas incluído o controle da disposição final ambientalmente
adequada dos rejeitos, será designado responsável técnico devidamente habilitado.
Art. 23. Os responsáveis por plano de gerenciamento de resíduos sólidos manterão atualizadas e disponíveis ao órgão municipal competente, ao órgão licenciador do Sisnama e a outras autoridades, informações
completas sobre a implementação e a operacionalização do plano sob sua responsabilidade.
§ 1o Para a consecução do disposto no caput, sem prejuízo de outras exigências cabíveis por parte das autoridades, será implementado sistema declaratório com periodicidade, no mínimo, anual, na forma do regulamento.
§ 2o As informações referidas no caput serão repassadas pelos órgãos públicos ao Sinir, na forma do regulamento.
Art. 24. O plano de gerenciamento de resíduos sólidos é parte integrante do processo de licenciamento
ambiental do empreendimento ou atividade pelo órgão competente do Sisnama.
§ 1o Nos empreendimentos e atividades não sujeitos a licenciamento ambiental, a aprovação do plano
de gerenciamento de resíduos sólidos cabe à autoridade municipal competente.
§ 2o No processo de licenciamento ambiental referido no § 1o a cargo de órgão federal ou estadual do
Sisnama, será assegurada oitiva do órgão municipal competente, em especial quanto à disposição final ambientalmente adequada de rejeitos.
CAPÍTULO III
Das Responsabilidades dos Geradores e do Poder Público
Seção I
Disposições Gerais
Art. 25. O poder público, o setor empresarial e a coletividade são responsáveis pela efetividade das ações
voltadas para assegurar a observância da Política Nacional de Resíduos Sólidos e das diretrizes e demais determinações estabelecidas nesta Lei e em seu regulamento.

Dezembro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 10

175

Art. 26. O titular dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos é responsável
pela organização e prestação direta ou indireta desses serviços, observados o respectivo plano municipal de
gestão integrada de resíduos sólidos, a Lei nº 11.445, de 2007, e as disposições desta Lei e seu regulamento.
Art. 27. As pessoas físicas ou jurídicas referidas no art. 20 são responsáveis pela implementação e operacionalização integral do plano de gerenciamento de resíduos sólidos aprovado pelo órgão competente na
forma do art. 24.
§ 1o A contratação de serviços de coleta, armazenamento, transporte, transbordo, tratamento ou destinação final de resíduos sólidos, ou de disposição final de rejeitos, não isenta as pessoas físicas ou jurídicas referidas no art. 20 da responsabilidade por danos que vierem a ser provocados pelo gerenciamento inadequado
dos respectivos resíduos ou rejeitos.
§ 2o Nos casos abrangidos pelo art. 20, as etapas sob responsabilidade do gerador que forem realizadas
pelo poder público serão devidamente remuneradas pelas pessoas físicas ou jurídicas responsáveis, observado o disposto no § 5o do art. 19.
Art. 28. O gerador de resíduos sólidos domiciliares tem cessada sua responsabilidade pelos resíduos com
a disponibilização adequada para a coleta ou, nos casos abrangidos pelo art. 33, com a devolução.
Art. 29. Cabe ao poder público atuar, subsidiariamente, com vistas a minimizar ou cessar o dano, logo
que tome conhecimento de evento lesivo ao meio ambiente ou à saúde pública relacionado ao gerenciamento de resíduos sólidos.
Parágrafo único. Os responsáveis pelo dano ressarcirão integralmente o poder público pelos gastos decorrentes das ações empreendidas na forma do caput.
Seção II
Da Responsabilidade Compartilhada
Art. 30. É instituída a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, a ser implementada
de forma individualizada e encadeada, abrangendo os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, os consumidores e os titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos,
consoante as atribuições e procedimentos previstos nesta Seção.
Parágrafo único. A responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos tem por objetivo:
I – compatibilizar interesses entre os agentes econômicos e sociais e os processos de gestão empresarial
e mercadológica com os de gestão ambiental, desenvolvendo estratégias sustentáveis;
II – promover o aproveitamento de resíduos sólidos, direcionando-os para a sua cadeia produtiva ou
para outras cadeias produtivas;
III – reduzir a geração de resíduos sólidos, o desperdício de materiais, a poluição e os danos ambientais;
IV – incentivar a utilização de insumos de menor agressividade ao meio ambiente e de maior sustentabilidade;
V – estimular o desenvolvimento de mercado, a produção e o consumo de produtos derivados de materiais reciclados e recicláveis;
VI – propiciar que as atividades produtivas alcancem eficiência e sustentabilidade;
VII – incentivar as boas práticas de responsabilidade socioambiental.
Art. 31. Sem prejuízo das obrigações estabelecidas no plano de gerenciamento de resíduos sólidos e com
vistas a fortalecer a responsabilidade compartilhada e seus objetivos, os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes têm responsabilidade que abrange:
I – investimento no desenvolvimento, na fabricação e na colocação no mercado de produtos:
a) que sejam aptos, após o uso pelo consumidor, à reutilização, à reciclagem ou a outra forma de destinação ambientalmente adequada;
b) cuja fabricação e uso gerem a menor quantidade de resíduos sólidos possível;
II – divulgação de informações relativas às formas de evitar, reciclar e eliminar os resíduos sólidos associados a seus respectivos produtos;
III – recolhimento dos produtos e dos resíduos remanescentes após o uso, assim como sua subsequente destinação final ambientalmente adequada, no caso de produtos objeto de sistema de logística reversa na
forma do art. 33;
IV – compromisso de, quando firmados acordos ou termos de compromisso com o Município, participar
das ações previstas no plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, no caso de produtos ainda
não inclusos no sistema de logística reversa.
Art. 32. As embalagens devem ser fabricadas com materiais que propiciem a reutilização ou a reciclagem.
§ 1o Cabe aos respectivos responsáveis assegurar que as embalagens sejam:
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I – restritas em volume e peso às dimensões requeridas à proteção do conteúdo e à comercialização do
produto;
II – projetadas de forma a serem reutilizadas de maneira tecnicamente viável e compatível com as exigências aplicáveis ao produto que contêm;
III – recicladas, se a reutilização não for possível.
§ 2o O regulamento disporá sobre os casos em que, por razões de ordem técnica ou econômica, não seja
viável a aplicação do disposto no caput.
§ 3o É responsável pelo atendimento do disposto neste artigo todo aquele que:
I – manufatura embalagens ou fornece materiais para a fabricação de embalagens;
II – coloca em circulação embalagens, materiais para a fabricação de embalagens ou produtos embalados, em qualquer fase da cadeia de comércio.
Art. 33. São obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa, mediante retorno dos
produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de:
I – agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos cuja embalagem, após o uso,
constitua resíduo perigoso, observadas as regras de gerenciamento de resíduos perigosos previstas em lei ou
regulamento, em normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama, do SNVS e do Suasa, ou em normas técnicas;
II – pilhas e baterias;
III – pneus;
IV – óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens;
V – lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista;
VI – produtos eletroeletrônicos e seus componentes.
§ 1o Na forma do disposto em regulamento ou em acordos setoriais e termos de compromisso firmados
entre o poder público e o setor empresarial, os sistemas previstos no caput serão estendidos a produtos comercializados em embalagens plásticas, metálicas ou de vidro, e aos demais produtos e embalagens, considerando,
prioritariamente, o grau e a extensão do impacto à saúde pública e ao meio ambiente dos resíduos gerados.
§ 2o A definição dos produtos e embalagens a que se refere o § 1o considerará a viabilidade técnica e
econômica da logística reversa, bem como o grau e a extensão do impacto à saúde pública e ao meio ambiente dos resíduos gerados.
§ 3o Sem prejuízo de exigências específicas fixadas em lei ou regulamento, em normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e do SNVS, ou em acordos setoriais e termos de compromisso firmados entre o poder
público e o setor empresarial, cabe aos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes dos produtos
a que se referem os incisos II, III, V e VI ou dos produtos e embalagens a que se referem os incisos I e IV do caput
e o § 1o tomar todas as medidas necessárias para assegurar a implementação e operacionalização do sistema
de logística reversa sob seu encargo, consoante o estabelecido neste artigo, podendo, entre outras medidas:
I – implantar procedimentos de compra de produtos ou embalagens usados;
II – disponibilizar postos de entrega de resíduos reutilizáveis e recicláveis;
III – atuar em parceria com cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, nos casos de que trata o § 1o.
§ 4o Os consumidores deverão efetuar a devolução após o uso, aos comerciantes ou distribuidores, dos
produtos e das embalagens a que se referem os incisos I a VI do caput, e de outros produtos ou embalagens
objeto de logística reversa, na forma do § 1o.
§ 5o Os comerciantes e distribuidores deverão efetuar a devolução aos fabricantes ou aos importadores
dos produtos e embalagens reunidos ou devolvidos na forma dos §§ 3o e 4o.
§ 6o Os fabricantes e os importadores darão destinação ambientalmente adequada aos produtos e às
embalagens reunidos ou devolvidos, sendo o rejeito encaminhado para a disposição final ambientalmente
adequada, na forma estabelecida pelo órgão competente do Sisnama e, se houver, pelo plano municipal de
gestão integrada de resíduos sólidos.
§ 7o Se o titular do serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, por acordo setorial
ou termo de compromisso firmado com o setor empresarial, encarregar-se de atividades de responsabilidade
dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes nos sistemas de logística reversa dos produtos e
embalagens a que se refere este artigo, as ações do poder público serão devidamente remuneradas, na forma
previamente acordada entre as partes.
§ 8o Com exceção dos consumidores, todos os participantes dos sistemas de logística reversa manterão
atualizadas e disponíveis ao órgão municipal competente e a outras autoridades informações completas sobre
a realização das ações sob sua responsabilidade.
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Art. 34. Os acordos setoriais ou termos de compromisso referidos no inciso IV do caput do art. 31 e no §
1o do art. 33 podem ter abrangência nacional, regional, estadual ou municipal.
§ 1o Os acordos setoriais e termos de compromisso firmados em âmbito nacional têm prevalência sobre
os firmados em âmbito regional ou estadual, e estes sobre os firmados em âmbito municipal.
§ 2o Na aplicação de regras concorrentes consoante o § 1o, os acordos firmados com menor abrangência geográfica podem ampliar, mas não abrandar, as medidas de proteção ambiental constantes nos acordos
setoriais e termos de compromisso firmados com maior abrangência geográfica.
Art. 35. Sempre que estabelecido sistema de coleta seletiva pelo plano municipal de gestão integrada
de resíduos sólidos e na aplicação do art. 33, os consumidores são obrigados a:
I – acondicionar adequadamente e de forma diferenciada os resíduos sólidos gerados;
II – disponibilizar adequadamente os resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis para coleta ou devolução.
Parágrafo único. O poder público municipal pode instituir incentivos econômicos aos consumidores que
participam do sistema de coleta seletiva referido no caput, na forma de lei municipal.
Art. 36. No âmbito da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, cabe ao titular
dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, observado, se houver, o plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos:
I – adotar procedimentos para reaproveitar os resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis oriundos dos
serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos;
II – estabelecer sistema de coleta seletiva;
III – articular com os agentes econômicos e sociais medidas para viabilizar o retorno ao ciclo produtivo
dos resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis oriundos dos serviços de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos;
IV – realizar as atividades definidas por acordo setorial ou termo de compromisso na forma do § 7o do
art. 33, mediante a devida remuneração pelo setor empresarial;
V – implantar sistema de compostagem para resíduos sólidos orgânicos e articular com os agentes econômicos e sociais formas de utilização do composto produzido;
VI – dar disposição final ambientalmente adequada aos resíduos e rejeitos oriundos dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos.
§ 1o Para o cumprimento do disposto nos incisos I a IV do caput, o titular dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos priorizará a organização e o funcionamento de cooperativas ou de
outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas
de baixa renda, bem como sua contratação.
§ 2o A contratação prevista no § 1o é dispensável de licitação, nos termos do inciso XXVII do art. 24 da Lei
o
n 8.666, de 21 de junho de 1993.
CAPÍTULO IV
Dos Resíduos Perigosos
Art. 37. A instalação e o funcionamento de empreendimento ou atividade que gere ou opere com resíduos perigosos somente podem ser autorizados ou licenciados pelas autoridades competentes se o responsável
comprovar, no mínimo, capacidade técnica e econômica, além de condições para prover os cuidados necessários ao gerenciamento desses resíduos.
Art. 38. As pessoas jurídicas que operam com resíduos perigosos, em qualquer fase do seu gerenciamento, são obrigadas a se cadastrar no Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos.
§ 1o O cadastro previsto no caput será coordenado pelo órgão federal competente do Sisnama e implantado de forma conjunta pelas autoridades federais, estaduais e municipais.
§ 2o Para o cadastramento, as pessoas jurídicas referidas no caput necessitam contar com responsável
técnico pelo gerenciamento dos resíduos perigosos, de seu próprio quadro de funcionários ou contratado,
devidamente habilitado, cujos dados serão mantidos atualizados no cadastro.
§ 3o O cadastro a que se refere o caput é parte integrante do Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais e do Sistema de Informações previsto no art. 12.
Art. 39. As pessoas jurídicas referidas no art. 38 são obrigadas a elaborar plano de gerenciamento de
resíduos perigosos e submetê-lo ao órgão competente do Sisnama e, se couber, do SNVS, observado o conteúdo mínimo estabelecido no art. 21 e demais exigências previstas em regulamento ou em normas técnicas.
§ 1o O plano de gerenciamento de resíduos perigosos a que se refere o caput poderá estar inserido no
plano de gerenciamento de resíduos a que se refere o art. 20.
§ 2o Cabe às pessoas jurídicas referidas no art. 38:
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I – manter registro atualizado e facilmente acessível de todos os procedimentos relacionados à implementação e à operacionalização do plano previsto no caput;
II – informar anualmente ao órgão competente do Sisnama e, se couber, do SNVS, sobre a quantidade,
a natureza e a destinação temporária ou final dos resíduos sob sua responsabilidade;
III – adotar medidas destinadas a reduzir o volume e a periculosidade dos resíduos sob sua responsabilidade, bem como a aperfeiçoar seu gerenciamento;
IV – informar imediatamente aos órgãos competentes sobre a ocorrência de acidentes ou outros sinistros
relacionados aos resíduos perigosos.
§ 3o Sempre que solicitado pelos órgãos competentes do Sisnama e do SNVS, será assegurado acesso
para inspeção das instalações e dos procedimentos relacionados à implementação e à operacionalização do
plano de gerenciamento de resíduos perigosos.
§ 4o No caso de controle a cargo de órgão federal ou estadual do Sisnama e do SNVS, as informações
sobre o conteúdo, a implementação e a operacionalização do plano previsto no caput serão repassadas ao
poder público municipal, na forma do regulamento.
Art. 40. No licenciamento ambiental de empreendimentos ou atividades que operem com resíduos perigosos, o órgão licenciador do Sisnama pode exigir a contratação de seguro de responsabilidade civil por danos
causados ao meio ambiente ou à saúde pública, observadas as regras sobre cobertura e os limites máximos de
contratação fixados em regulamento.
Parágrafo único. O disposto no caput considerará o porte da empresa, conforme regulamento.
Art. 41. Sem prejuízo das iniciativas de outras esferas governamentais, o Governo Federal deve estruturar
e manter instrumentos e atividades voltados para promover a descontaminação de áreas órfãs.
Parágrafo único. Se, após descontaminação de sítio órfão realizada com recursos do Governo Federal ou
de outro ente da Federação, forem identificados os responsáveis pela contaminação, estes ressarcirão integralmente o valor empregado ao poder público.
CAPÍTULO V
Dos Instrumentos Econômicos
Art. 42. O poder público poderá instituir medidas indutoras e linhas de financiamento para atender,
prioritariamente, às iniciativas de:
I – prevenção e redução da geração de resíduos sólidos no processo produtivo;
II – desenvolvimento de produtos com menores impactos à saúde humana e à qualidade ambiental em
seu ciclo de vida;
III – implantação de infraestrutura física e aquisição de equipamentos para cooperativas ou outras formas
de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda;
IV – desenvolvimento de projetos de gestão dos resíduos sólidos de caráter intermunicipal ou, nos termos do inciso I do caput do art. 11, regional;
V – estruturação de sistemas de coleta seletiva e de logística reversa;
VI – descontaminação de áreas contaminadas, incluindo as áreas órfãs;
VII – desenvolvimento de pesquisas voltadas para tecnologias limpas aplicáveis aos resíduos sólidos;
VIII – desenvolvimento de sistemas de gestão ambiental e empresarial voltados para a melhoria dos processos produtivos e ao reaproveitamento dos resíduos.
Art. 43. No fomento ou na concessão de incentivos creditícios destinados a atender diretrizes desta Lei,
as instituições oficiais de crédito podem estabelecer critérios diferenciados de acesso dos beneficiários aos
créditos do Sistema Financeiro Nacional para investimentos produtivos.
Art. 44. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, no âmbito de suas competências, poderão
instituir normas com o objetivo de conceder incentivos fiscais, financeiros ou creditícios, respeitadas as limitações da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), a:
I – indústrias e entidades dedicadas à reutilização, ao tratamento e à reciclagem de resíduos sólidos produzidos no território nacional;
II – projetos relacionados à responsabilidade pelo ciclo de vida dos produtos, prioritariamente em parceria com cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis
formadas por pessoas físicas de baixa renda;
III – empresas dedicadas à limpeza urbana e a atividades a ela relacionadas.
Art. 45. Os consórcios públicos constituídos, nos termos da Lei no 11.107, de 2005, com o objetivo de
viabilizar a descentralização e a prestação de serviços públicos que envolvam resíduos sólidos, têm prioridade
na obtenção dos incentivos instituídos pelo Governo Federal.
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Art. 46. O atendimento ao disposto neste Capítulo será efetivado em consonância com a Lei Complementar nº 101, de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), bem como com as diretrizes e objetivos do respectivo
plano plurianual, as metas e as prioridades fixadas pelas leis de diretrizes orçamentárias e no limite das disponibilidades propiciadas pelas leis orçamentárias anuais.
CAPÍTULO VI
Das Proibições
Art. 47. São proibidas as seguintes formas de destinação ou disposição final de resíduos sólidos ou rejeitos:
I – lançamento em praias, no mar ou em quaisquer corpos hídricos;
II – lançamento in natura a céu aberto, excetuados os resíduos de mineração;
III – queima a céu aberto ou em recipientes, instalações e equipamentos não licenciados para essa finalidade;
IV – outras formas vedadas pelo poder público.
§ 1o Quando decretada emergência sanitária, a queima de resíduos a céu aberto pode ser realizada, desde
que autorizada e acompanhada pelos órgãos competentes do Sisnama, do SNVS e, quando couber, do Suasa.
§ 2o Assegurada a devida impermeabilização, as bacias de decantação de resíduos ou rejeitos industriais
ou de mineração, devidamente licenciadas pelo órgão competente do Sisnama, não são consideradas corpos
hídricos para efeitos do disposto no inciso I do caput.
Art. 48. São proibidas, nas áreas de disposição final de resíduos ou rejeitos, as seguintes atividades:
I – utilização dos rejeitos dispostos como alimentação;
II – catação, observado o disposto no inciso V do art. 17;
III – criação de animais domésticos;
IV – fixação de habitações temporárias ou permanentes;
V – outras atividades vedadas pelo poder público.
Art. 49. É proibida a importação de resíduos sólidos perigosos e rejeitos, bem como de resíduos sólidos
cujas características causem dano ao meio ambiente, à saúde pública e animal e à sanidade vegetal, ainda que
para tratamento, reforma, reúso, reutilização ou recuperação.
TÍTULO IV
Disposições Transitórias e Finais
Art. 50. A inexistência do regulamento previsto no § 3o do art. 21 não obsta a atuação, nos termos desta Lei, das cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis.
Art. 51. Sem prejuízo da obrigação de, independentemente da existência de culpa, reparar os danos causados, a ação ou omissão das pessoas físicas ou jurídicas que importe inobservância aos preceitos desta Lei ou
de seu regulamento sujeita os infratores às sanções previstas em lei, em especial às fixadas na Lei no 9.605, de
12 de fevereiro de 1998, que “dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências”, e em seu regulamento.
Art. 52. A observância do disposto no caput do art. 23 e no § 2o do art. 39 desta Lei é considerada obrigação de relevante interesse ambiental para efeitos do art. 68 da Lei nº 9.605, de 1998, sem prejuízo da aplicação
de outras sanções cabíveis nas esferas penal e administrativa.
Art. 53. O § 1o do art. 56 da Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 56. ....................................................................................................................................................................................
§ 1o Nas mesmas penas incorre quem:
I – abandona os produtos ou substâncias referidos no caput ou os utiliza em desacordo com as normas ambientais ou de segurança;
II – manipula, acondiciona, armazena, coleta, transporta, reutiliza, recicla ou dá destinação final a
resíduos perigosos de forma diversa da estabelecida em lei ou regulamento.
.......................................................................................................................................................................................... ” (NR)
Art. 54. A disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, observado o disposto no § 1o do art.
9 , deverá ser implantada em até 4 (quatro) anos após a data de publicação desta Lei.
Art. 55. O disposto nos arts. 16 e 18 entra em vigor 2 (dois) anos após a data de publicação desta Lei.
Art. 56. A logística reversa relativa aos produtos de que tratam os incisos V e VI do caput do art. 33 será
implementada progressivamente segundo cronograma estabelecido em regulamento.
Art. 57. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
o
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Brasília, 2 de agosto de 2010; 189o da Independência e 122o da República. – LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA – Rafael Thomaz Favetti – Guido Mantega – José Gomes Temporão – Miguel Jorge – Izabella Mônica
Vieira Teixeira – João Reis Santana Filho – Marcio Fortes de Almeida – Alexandre Rocha Santos Padilha.
Este texto não substitui o publicado no DOU de 3.8.2010

(Às Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania; e de Assuntos Econômicos)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 387, DE 2014
Altera a Lei nº 11.889, de 24 de dezembro de 2008, para estabelecer o piso salarial dos Técnicos
em Saúde Bucal – TSB e Auxiliares em Saúde Bucal – ASB, e modifica a competência dos TSB.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 5º da Lei nº 11.889, de 24 de dezembro de 2008, passa a vigorar acrescido do seguinte § 3º:
“Art. 5º ......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
§ 3º O Piso Salarial dos Técnicos em Saúde Bucal – TSB, para uma jornada de oito horas diárias de trabalho e quarenta e quatro horas semanais, é de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) mensais, a ser
reajustado anualmente, no mês correspondente ao da publicação desta Lei, pela variação percentual
acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), da Fundação Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), nos doze meses imediatamente anteriores. (NR)”
Art. 2º O art. 9º da Lei nº 11.889, de 24 de dezembro de 2008, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:
“Art. 9º ......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
Parágrafo único. O Piso Salarial dos Auxiliares em Saúde Bucal – ASB, para uma jornada de oito horas diárias de trabalho e quarenta semanais, é de R$ 900,00 (noventa reais) mensais, a ser reajustado
anualmente, no mês correspondente ao da publicação desta Lei, pela variação percentual acumulada
do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE), nos doze meses imediatamente anteriores. (NR)”
Art. 3º O inciso VII do art. 5º da Lei nº 11.889, de 24 de dezembro de 2008, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 5º ......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
VII – realizar fotografias e operar equipamentos de imaginologia e radiodiagnóstico odontológico
exclusivamente em clínicas de radiologia odontológica, consultórios e clínicas odontológicas.
...........................................................................................................................................................................................(NR)”
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
A Constituição Federal, nunca é demais repetir, estabelece, em seu art. 196, que “a saúde é direito de todos
e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.
Como se pode ver, os cuidados com a saúde não se restringem ao atendimento ambulatorial e hospitalar, é
preciso estabelecer políticas sociais e econômicas que, em última instância, funcionem eficazmente na melhoria dos indicadores de saúde.
O avanço do conhecimento científico, por sua vez, aponta para uma valorização crescente da saúde bucal
como espaço para a preservação da saúde geral das pessoas. Problemas nessa área do corpo humano significam, normalmente, prejuízos para outras partes, como as vias respiratórias e o sistema circulatório, por exemplo.
E é em atenção às políticas de saúde bucal que se faz necessária a valorização dos profissionais, técnicos
e auxiliares, que complementam e acompanham o trabalho odontológico. Nesse sentido, houve uma evolu-
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ção com a edição da Lei nº 11.889, de 2008, que regulamentou a profissão de Técnico de Saúde Bucal – TSB e
de Auxiliar de Saúde Bucal – ASB.
Infelizmente, a lei regulamentadora não cuidou de estabelecer um piso salarial proporcional à extensão
e à complexidade do trabalho a ser por eles desempenhado, como forma de valorização desses profissionais,
em atenção ao comando do art. 7º, inciso V, da Constituição. Não é outro o objetivo de nossa proposta.
Para preencher essa lacuna legal, estamos propondo um piso salarial de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos
reais) para os Técnicos de Saúde Bucal (TSB) e de R$ 900,00 (novecentos reais) para os Auxiliares de Saúde Bucal (ASB). Cremos que esses valores são justos e representam um piso a partir do qual os profissionais podem
encontrar uma valorização individual maior, compatível com suas competências, sua formação e sua dedicação ao trabalho.
Além disso, estamos propondo a atualização do inciso VII do art. 5º da Lei nº 11.889, de 2008, para que
a competência dos Técnicos em Saúde Bucal (TSB) fique compatível com os avanços tecnológicos no âmbito
odontológico. É crescente a utilização de equipamentos de imaginologia e radiodiagnóstico em consultórios
e clínicas odontológicas. Esses instrumentos emitem doses de radiação significativamente menores do que
aquelas dos similares médicos e demandam por um regime de trabalho diferente.
Feitos esses apontamentos, reiteramos a necessidade de valorizar os profissionais da Saúde Bucal, adotando medidas que retribuam com equidade o valor do trabalho disponibilizado por eles aos pacientes odontológicos. Em última instância, toda a sociedade será beneficiada.
Por serem justos e relevantes os motivos que fundamentam a apresentação dessa iniciativa, contamos
com o apoio de nossos pares para sua aprovação.
Sala das Sessões, 3 de dezembro de 2014. – Senador Acir Gurgacz, PDT/RO.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 11.889, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2008
Mensagem de veto
Regulamenta o exercício das profissões de Técnico em Saúde Bucal – TSB e de Auxiliar em
Saúde Bucal – ASB.
O Presidente da República Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1o (VETADO)
Art. 2o (VETADO)
Art. 3o O Técnico em Saúde Bucal e o Auxiliar em Saúde Bucal estão obrigados a se registrar no Conselho Federal de Odontologia e a se inscrever no Conselho Regional de Odontologia em cuja jurisdição exerçam
suas atividades.
§ 1o (VETADO)
§ 2o (VETADO)
§ 3o (VETADO)
§ 4o (VETADO)
§ 5o Os valores das anuidades devidas aos Conselhos Regionais pelo Técnico em Saúde Bucal e pelo
Auxiliar em Saúde Bucal e das taxas correspondentes aos serviços e atos indispensáveis ao exercício das profissões não podem ultrapassar, respectivamente, 1/4 (um quarto) e 1/10 (um décimo) daqueles cobrados ao
cirurgião-dentista.
Art. 4o (VETADO)
Parágrafo único. A supervisão direta será obrigatória em todas as atividades clínicas, podendo as atividades extraclínicas ter supervisão indireta.
Art. 5o Competem ao Técnico em Saúde Bucal, sempre sob a supervisão do cirurgião-dentista, as seguintes atividades, além das estabelecidas para os auxiliares em saúde bucal:
I – participar do treinamento e capacitação de Auxiliar em Saúde Bucal e de agentes multiplicadores das
ações de promoção à saúde;
II – participar das ações educativas atuando na promoção da saúde e na prevenção das doenças bucais;
III – participar na realização de levantamentos e estudos epidemiológicos, exceto na categoria de examinador;
IV – ensinar técnicas de higiene bucal e realizar a prevenção das doenças bucais por meio da aplicação
tópica do flúor, conforme orientação do cirurgião-dentista;
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V – fazer a remoção do biofilme, de acordo com a indicação técnica definida pelo cirurgião-dentista;
VI – supervisionar, sob delegação do cirurgião-dentista, o trabalho dos auxiliares de saúde bucal;
VII – realizar fotografias e tomadas de uso odontológicos exclusivamente em consultórios ou clínicas
odontológicas;
VIII – inserir e distribuir no preparo cavitário materiais odontológicos na restauração dentária direta, vedado o uso de materiais e instrumentos não indicados pelo cirurgião-dentista;
IX – proceder à limpeza e à anti-sepsia do campo operatório, antes e após atos cirúrgicos, inclusive em
ambientes hospitalares;
X – remover suturas;
XI – aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, manuseio e descarte de produtos e resíduos
odontológicos;
XII – realizar isolamento do campo operatório;
XIII – exercer todas as competências no âmbito hospitalar, bem como instrumentar o cirurgião-dentista
em ambientes clínicos e hospitalares.
§ 1o Dada a sua formação, o Técnico em Saúde Bucal é credenciado a compor a equipe de saúde, desenvolver atividades auxiliares em Odontologia e colaborar em pesquisas.
§ 2o (VETADO)
Art. 6o É vedado ao Técnico em Saúde Bucal:
I – exercer a atividade de forma autônoma;
II – prestar assistência direta ou indireta ao paciente, sem a indispensável supervisão do cirurgião-dentista;
III – realizar, na cavidade bucal do paciente, procedimentos não discriminados no art. 5o desta Lei; e
IV – fazer propaganda de seus serviços, exceto em revistas, jornais e folhetos especializados da área
odontológica.
Art. 7o (VETADO)
Art. 8o (VETADO)
Parágrafo único. A supervisão direta se dará em todas as atividades clínicas, podendo as atividades extraclínicas ter supervisão indireta.
Art. 9o Compete ao Auxiliar em Saúde Bucal, sempre sob a supervisão do cirurgião-dentista ou do Técnico em Saúde Bucal:
I – organizar e executar atividades de higiene bucal;
II – processar filme radiográfico;
III – preparar o paciente para o atendimento;
IV – auxiliar e instrumentar os profissionais nas intervenções clínicas, inclusive em ambientes hospitalares;
V – manipular materiais de uso odontológico;
VI – selecionar moldeiras;
VII – preparar modelos em gesso;
VIII – registrar dados e participar da análise das informações relacionadas ao controle administrativo em
saúde bucal;
IX – executar limpeza, assepsia, desinfeção e esterilização do instrumental, equipamentos odontológicos
e do ambiente de trabalho;
X – realizar o acolhimento do paciente nos serviços de saúde bucal;
XI – aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, transporte, manuseio e descarte de produtos e resíduos odontológicos;
XII – desenvolver ações de promoção da saúde e prevenção de riscos ambientais e sanitários;
XIII – realizar em equipe levantamento de necessidades em saúde bucal; e
XIV – adotar medidas de biossegurança visando ao controle de infecção.
Art. 10. É vedado ao Auxiliar em Saúde Bucal:
I – exercer a atividade de forma autônoma;
II – prestar assistência, direta ou indiretamente, a paciente, sem a indispensável supervisão do cirurgião-dentista ou do Técnico em Saúde Bucal;
III – realizar, na cavidade bucal do paciente, procedimentos não discriminados no art. 9o desta Lei; e
IV – fazer propaganda de seus serviços, mesmo em revistas, jornais ou folhetos especializados da área
odontológica.
Art. 11. O cirurgião-dentista que, tendo Técnico em Saúde Bucal ou Auxiliar em Saúde Bucal sob sua
supervisão e responsabilidade, permitir que esses, sob qualquer forma, extrapolem suas funções específicas
responderá perante os Conselhos Regionais de Odontologia, conforme a legislação em vigor.
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Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de dezembro de 2008; 187o da Independência e 120o da República. – LUIZ INÁCIO LULA DA
SILVA – Carlos Lupi – José Gomes Temporão.
Este texto não substitui o publicado no DOU de 26.12.2008

(À Comissão de Assuntos Sociais; em decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 388, DE 2014
Altera as Leis nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, (Estatuto da Terra) e nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano e dá outras providências,
para suprimir a participação do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA)
no parcelamento do solo urbano.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 64......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
II – urbanos, observada a legislação de parcelamento do solo para fins urbanos, quando se destinem
a constituir o centro da comunidade, incluindo as residências dos trabalhadores dos vários serviços
implantados no núcleo ou distritos, eventualmente às dos próprios parceleiros, e as instalações necessárias à localização dos serviços administrativos assistenciais, bem como das atividades cooperativas, comerciais, artesanais e industriais.
.......................................................................................................................................................................................... ” (NR)
“Art. 65......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
§ 7º A divisão de imóvel rural para formação de imóveis de área inferior à do módulo de que trata o
caput caracteriza parcelamento do solo para fins urbanos e rege-se pela Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979.” (NR)
Art. 2º A Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 3º.......................................................................................................................................................................................
Parágrafo único......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
VII – em zona rural.” (NR)
“Art. 4º.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
§ 4º A zona rural é constituída pela porção do território municipal não abrangida pelas zonas urbanas, de expansão urbana ou de urbanização específica.” (NR)
“Art. 53 Considera-se urbano e submete-se ao disposto nesta Lei, independentemente da localização,
o parcelamento de imóvel rural para formação de imóveis de área inferior à do módulo de propriedade rural de que trata o art. 65 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964.” (NR)
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Fica revogado o § 2º do art. 61 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964.
Justificação
A conversão de terrenos rurais em urbanos deve ser um processo comum em um país que apresenta
altas taxas de migração da população do campo para a cidade e de cidades pequenas para médias e grandes.
Ao contrário de países mais desenvolvidos, cuja rede urbana já se encontra estabilizada, o Brasil, país em desenvolvimento, apresenta um território ainda em transformação, embora em ritmo muito mais moderado que
o experimentado no século passado.
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Independentemente das causas desse fenômeno, é preciso que as cidades se preparem para receber
não apenas os migrantes, mas também a demanda resultante do crescimento vegetativo de sua população.
A produção de unidades edificadas exige a conversão de parcelas do solo rural para usos urbanos, o que
se faz, na maior parte das vezes, por meio do loteamento do solo urbano. O loteamento consiste na divisão
de uma gleba em diversos lotes, mediante a aprovação e execução de um projeto urbanístico aprovado pelo
município. Nesse processo, caberá ao loteador implantar a infraestrutura urbana e transferir ao município terrenos destinados ao sistema viário, praças, escolas etc.
É importante que a análise e eventual aprovação de loteamentos ocorra da maneira mais ágil possível,
a fim de que o mercado imobiliário regular possa dar conta do crescimento da demanda por solo urbano. Se
o número de loteamentos regulares for insuficiente, essa demanda será atendida por empreendimentos irregulares, muitas vezes comandados por grileiros profissionais, de que resultarão loteamentos clandestinos de
baixíssima qualidade urbanística.
A regulação do parcelamento do solo urbano pelo município decorre da competência que lhe foi atribuída pela Constituição para “promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano” (art. 30, VIII). A União não pode,
portanto, obstar um processo de urbanização considerado desejável pelo município.
Apesar disso, há na legislação ordinária normas anteriores à Constituição de 1988 que atribuem ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) competência para aprovar projetos de parcelamento
com características urbanas em zona rural. Com base em uma interpretação equivocada da legislação ordinária, esse instituto editou a Instrução nº 17-b, de 22 de dezembro de 1980, que dispõe sobre o parcelamento de
imóveis rurais. Esta, por sua vez, disciplina o “parcelamento, para fins urbanos, de imóvel rural localizado fora
da zona urbana ou de expansão urbana”, que deve ser submetido ao INCRA para comprovação de que: seja
próprio para a localização de serviços comunitários; esteja localizado em zona de turismo ou estância hidromineral ou balneária; ou tenha perdido suas características produtivas.
Em realidade, o parcelamento de imóvel rural para fins urbanos não deve ser condicionado a qualquer
atuação do INCRA, pois o planejamento e controle do processo de urbanização é uma atribuição exclusivamente local, podendo ser realizado em qualquer imóvel situado em zona urbana, de expansão urbana ou de
urbanização específica.
A presente proposição busca corrigir essa impropriedade, mediante a revogação de dispositivos do Estatuto da Terra e da Lei de Parcelamento do Solo Urbano com base nos quais o INCRA exerce sua competência
para aprovar projetos de loteamento urbano. Além disso, altera a redação de dispositivo relativo à formação
de núcleos de colonização de natureza urbana, para vincular essa atividade à legislação de parcelamento do
solo urbano.
Contamos com o apoio de nossos Pares para essa proposição, que contribuirá para agilizar a análise de
projetos regulares de parcelamento do solo urbano e para propiciar ao município pleno controle sobre a ocupação de seu território, contribuindo assim para reduzir a ocupação irregular do solo urbano.
Sala das Sessões, 9 de Dezembro de 2014. – Senador Acir Gurgacz, PDT/RO.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 4.504, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1964
Mensagem de veto
Dispõe sobre o Estatuto da Terra, e dá outras providências.
O Presidente da República, Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
TÍTULO I
Disposições Preliminares
CAPÍTULO I
Princípios e Definições
Art. 1° Esta Lei regula os direitos e obrigações concernentes aos bens imóveis rurais, para os fins de execução da Reforma Agrária e promoção da Política Agrícola.
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§ 1° Considera-se Reforma Agrária o conjunto de medidas que visem a promover melhor distribuição da
terra, mediante modificações no regime de sua posse e uso, a fim de atender aos princípios de justiça social
e ao aumento de produtividade.
§ 2º Entende-se por Política Agrícola o conjunto de providências de amparo à propriedade da terra, que
se destinem a orientar, no interesse da economia rural, as atividades agropecuárias, seja no sentido de garantir-lhes o pleno emprego, seja no de harmonizá-las com o processo de industrialização do país.
Art. 2° É assegurada a todos a oportunidade de acesso à propriedade da terra, condicionada pela sua
função social, na forma prevista nesta Lei.
§ 1° A propriedade da terra desempenha integralmente a sua função social quando, simultaneamente:
a) favorece o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores que nela labutam, assim como de suas
famílias;
b) mantém níveis satisfatórios de produtividade;
c) assegura a conservação dos recursos naturais;
d) observa as disposições legais que regulam as justas relações de trabalho entre os que a possuem e a
cultivem.
§ 2° É dever do Poder Público:
a) promover e criar as condições de acesso do trabalhador rural à propriedade da terra economicamente
útil, de preferencia nas regiões onde habita, ou, quando as circunstâncias regionais, o aconselhem em zonas
previamente ajustadas na forma do disposto na regulamentação desta Lei;
b) zelar para que a propriedade da terra desempenhe sua função social, estimulando planos para a sua
racional utilização, promovendo a justa remuneração e o acesso do trabalhador aos benefícios do aumento da
produtividade e ao bem-estar coletivo.
§ 3º A todo agricultor assiste o direito de permanecer na terra que cultive, dentro dos termos e limitações
desta Lei, observadas sempre que for o caso, as normas dos contratos de trabalho.
§ 4º É assegurado às populações indígenas o direito à posse das terras que ocupam ou que lhes sejam
atribuídas de acordo com a legislação especial que disciplina o regime tutelar a que estão sujeitas.
Art. 3º O Poder Público reconhece às entidades privadas, nacionais ou estrangeiras, o direito à propriedade da terra em condomínio, quer sob a forma de cooperativas quer como sociedades abertas constituídas
na forma da legislação em vigor.
Parágrafo único. Os estatutos das cooperativas e demais sociedades, que se organizarem na forma prevista neste artigo, deverão ser aprovados pelo Instituto Brasileiro de Reforma Agrária (I.B.R.A.) que estabelecerá
condições mínimas para a democratização dessas sociedades.
Art. 4º Para os efeitos desta Lei, definem-se:
I – “Imóvel Rural”, o prédio rústico, de área contínua qualquer que seja a sua localização que se destina
à exploração extrativa agrícola, pecuária ou agro-industrial, quer através de planos públicos de valorização,
quer através de iniciativa privada;
II – “Propriedade Familiar”, o imóvel rural que, direta e pessoalmente explorado pelo agricultor e sua família, lhes absorva toda a força de trabalho, garantindo-lhes a subsistência e o progresso social e econômico, com
área máxima fixada para cada região e tipo de exploração, e eventualmente trabalho com a ajuda de terceiros;
III – “Módulo Rural”, a área fixada nos termos do inciso anterior;
IV – “Minifúndio”, o imóvel rural de área e possibilidades inferiores às da propriedade familiar;
V – “Latifúndio”, o imóvel rural que:
a) exceda a dimensão máxima fixada na forma do artigo 46, § 1°, alínea b, desta Lei, tendo-se em vista
as condições ecológicas, sistemas agrícolas regionais e o fim a que se destine;
b) não excedendo o limite referido na alínea anterior, e tendo área igual ou superior à dimensão do módulo de propriedade rural, seja mantido inexplorado em relação às possibilidades físicas, econômicas e sociais
do meio, com fins especulativos, ou seja deficiente ou inadequadamente explorado, de modo a vedar-lhe a
inclusão no conceito de empresa rural;
VI – “Empresa Rural” é o empreendimento de pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que explore
econômica e racionalmente imóvel rural, dentro de condição de rendimento econômico ...Vetado... da região
em que se situe e que explore área mínima agricultável do imóvel segundo padrões fixados, pública e previamente, pelo Poder Executivo. Para esse fim, equiparam-se às áreas cultivadas, as pastagens, as matas naturais
e artificiais e as áreas ocupadas com benfeitorias;
VII – “Parceleiro”, aquele que venha a adquirir lotes ou parcelas em área destinada à Reforma Agrária ou
à colonização pública ou privada;
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VIII – “Cooperativa Integral de Reforma Agrária (C.I.R.A.)”, toda sociedade cooperativa mista, de natureza
civil, ...Vetado... criada nas áreas prioritárias de Reforma Agrária, contando temporariamente com a contribuição financeira e técnica do Poder Público, através do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, com a finalidade
de industrializar, beneficiar, preparar e padronizar a produção agropecuária, bem como realizar os demais objetivos previstos na legislação vigente;
IX – “Colonização”, toda a atividade oficial ou particular, que se destine a promover o aproveitamento
econômico da terra, pela sua divisão em propriedade familiar ou através de Cooperativas ...Vetado...
Parágrafo único. Não se considera latifúndio:
a) o imóvel rural, qualquer que seja a sua dimensão, cujas características recomendem, sob o ponto de
vista técnico e econômico, a exploração florestal racionalmente realizada, mediante planejamento adequado;
b) o imóvel rural, ainda que de domínio particular, cujo objeto de preservação florestal ou de outros recursos naturais haja sido reconhecido para fins de tombamento, pelo órgão competente da administração pública.
Art. 5° A dimensão da área dos módulos de propriedade rural será fixada para cada zona de características
econômicas e ecológicas homogêneas, distintamente, por tipos de exploração rural que nela possam ocorrer.
Parágrafo único. No caso de exploração mista, o módulo será fixado pela média ponderada das partes
do imóvel destinadas a cada um dos tipos de exploração considerados.
CAPÍTULO II
Dos Acordos e Convênios
Art. 6º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão unir seus esforços e recursos, mediante acordos, convênios ou contratos para a solução de problemas de interesse rural, principalmente os relacionados com a aplicação da presente Lei, visando a implantação da Reforma Agrária e à unidade de critérios
na execução desta.(Vide Medida Provisória nº 2.183-56, de 24.8.2001)
§ 1o Para os efeitos da Reforma Agrária, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA
representará a União nos acordos, convênios ou contratos multilaterais referidos neste artigo. (Incluído pela
Medida Provisória nº 2.183-56, de 2001)
§ 2o A União, mediante convênio, poderá delegar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios o cadastramento, as vistorias e avaliações de propriedades rurais situadas no seu território, bem como outras atribuições relativas à execução do Programa Nacional de Reforma Agrária, observados os parâmetros e critérios
estabelecidos nas leis e nos atos normativos federais. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.183-56, de 2001)
§ 3o O convênio de que trata o caput será celebrado com os Estados, com o Distrito Federal e com os
Municípios que tenham instituído órgão colegiado, com a participação das organizações dos agricultores familiares e trabalhadores rurais sem terra, mantida a paridade de representação entre o poder público e a sociedade civil organizada, com a finalidade de formular propostas para a adequada implementação da política
agrária. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.183-56, de 2001)
§ 4o Para a realização da vistoria e avaliação do imóvel rural para fins de reforma agrária, poderá o Estado
utilizar-se de força policial. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.183-56, de 2001)
§ 5o O convênio de que trata o caput deverá prever que a União poderá utilizar servidores integrantes
dos quadros de pessoal dos órgãos e das entidades da Administração Pública dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios, para a execução das atividades referidas neste artigo. (Incluído pela Medida Provisória nº
2.183-56, de 2001)
Art. 7º Mediante acordo com a União, os Estados poderão encarregar funcionários federais da execução
de Leis e serviços estaduais ou de atos e decisões das suas autoridades, pertinentes aos problemas rurais, e,
reciprocamente, a União poderá, em matéria de sua competência, cometer a funcionários estaduais, encargos
análogos, provendo às necessárias despesas de conformidade com o disposto no parágrafo terceiro do artigo
18 da Constituição Federal.
Art. 8º Os acordos, convênios ou contratos poderão conter cláusula que permita expressamente a adesão
de outras pessoas de direito público, interno ou externo, bem como de pessoas físicas nacionais ou estrangeiras, não participantes direta dos atos jurídicos celebrados.
Parágrafo único. A adesão efetivar-se-á com a só notificação oficial às partes contratantes, independentemente de condição ou termo.
CAPÍTULO III
Das Terras Públicas e Particulares
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SEÇÃO I
Das Terras Públicas
Art. 9º Dentre as terras públicas, terão prioridade, subordinando-se aos itens previstos nesta Lei, as seguintes:
I – as de propriedade da União, que não tenham outra destinação específica;
II – as reservadas pelo Poder Público para serviços ou obras de qualquer natureza, ressalvadas as pertinentes à segurança nacional, desde que o órgão competente considere sua utilização econômica compatível
com a atividade principal, sob a forma de exploração agrícola;
III – as devolutas da União, dos Estados e dos Municípios.
Art. 10. O Poder Público poderá explorar direta ou indiretamente, qualquer imóvel rural de sua propriedade, unicamente para fins de pesquisa, experimentação, demonstração e fomento, visando ao desenvolvimento da agricultura, a programas de colonização ou fins educativos de assistência técnica e de readaptação.
§ 1° Somente se admitirá a existência de imóveis rurais de propriedade pública, com objetivos diversos
dos previstos neste artigo, em caráter transitório, desde que não haja viabilidade de transferi-los para a propriedade privada.
§ 2º Executados os projetos de colonização nos imóveis rurais de propriedade pública, com objetivos
diversos dos previstos neste artigo, em caráter transitório.
§ 3º Os imóveis rurais pertencentes à União, cuja utilização não se enquadre nos termos deste artigo,
poderão ser transferidos ao Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, ou com ele permutados por ato do Poder
Executivo.
Art. 11. O Instituto Brasileiro de Reforma Agrária fica investido de poderes de representação da União,
para promover a discriminação das terras devolutas federais, restabelecida a instância administrativa disciplinada pelo Decreto-Lei n. 9.760, de 5 de setembro de 1946, e com autoridade para reconhecer as posses legítimas
manifestadas através de cultura efetiva e morada habitual, bem como para incorporar ao patrimônio público
as terras devolutas federais ilegalmente ocupadas e as que se encontrarem desocupadas.
§ 1° Através de convênios, celebrados com os Estados e Municípios, iguais poderes poderão ser atribuídos ao Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, quanto às terras devolutas estaduais e municipais, respeitada a
legislação local, o regime jurídico próprio das terras situadas na faixa da fronteira nacional bem como a atividade dos órgãos de valorização regional.
§ 2º Tanto quanto possível, o Instituto Brasileiro de Reforma Agrária imprimirá ao instituto das terras devolutas orientação tendente a harmonizar as peculiaridades regionais com os altos interesses do desbravamento
através da colonização racional visando a erradicar os males do minifúndio e do latifúndio.
SEÇÃO II
Das Terras Particulares
Art. 12. À propriedade privada da terra cabe intrinsecamente uma função social e seu uso é condicionado ao bem-estar coletivo previsto na Constituição Federal e caracterizado nesta Lei.
Art. 13. O Poder Público promoverá a gradativa extinção das formas de ocupação e de exploração da
terra que contrariem sua função social.
Art. 14. O Poder Público facilitará e prestigiará a criação e a expansão de associações de pessoas físicas e
jurídicas que tenham por finalidade o racional desenvolvimento extrativo agrícola, pecuário ou agroindustrial,
e promoverá a ampliação do sistema cooperativo, bem como de outras modalidades associativas e societárias
que objetivem a democratização do capital. (Redação dada Medida Provisória nº 2.183-56, 2001)
§ 1o Para a implementação dos objetivos referidos neste artigo, os agricultores e trabalhadores rurais
poderão constituir entidades societárias por cotas, em forma consorcial ou condominial, com a denominação
de “consórcio” ou “condomínio”, nos termos dos arts. 3o e 6o desta Lei.(Incluído pela Medida Provisória nº 2.18356, de 2001)
§ 2o Os atos constitutivos dessas sociedades deverão ser arquivados na Junta Comercial, quando elas
praticarem atos de comércio, e no Cartório de Registro das Pessoas Jurídicas, quando não envolver essa atividade. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.183-56, de 2001)
Art. 15. A implantação da Reforma Agrária em terras particulares será feita em caráter prioritário, quando
se tratar de zonas críticas ou de tensão social.
TÍTULO II
Da Reforma Agrária
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CAPÍTULO I
Dos Objetivos e dos Meios de Acesso à Propriedade Rural
Art. 16. A Reforma Agrária visa a estabelecer um sistema de relações entre o homem, a propriedade rural
e o uso da terra, capaz de promover a justiça social, o progresso e o bem-estar do trabalhador rural e o desenvolvimento econômico do país, com a gradual extinção do minifúndio e do latifúndio.
Parágrafo único. O Instituto Brasileiro de Reforma Agrária será o órgão competente para promover e coordenar a execução dessa reforma, observadas as normas gerais da presente Lei e do seu regulamento.
Art. 17. O acesso à propriedade rural será promovido mediante a distribuição ou a redistribuição de terras, pela execução de qualquer das seguintes medidas:
a) desapropriação por interesse social;
b) doação;
c) compra e venda;
d) arrecadação dos bens vagos;
e) reversão à posse (Vetado) do Poder Público de terras de sua propriedade, indevidamente ocupadas e
exploradas, a qualquer título, por terceiros;
f) herança ou legado.
Art. 18. À desapropriação por interesse social tem por fim:
a) condicionar o uso da terra à sua função social;
b) promover a justa e adequada distribuição da propriedade;
c) obrigar a exploração racional da terra;
d) permitir a recuperação social e econômica de regiões;
e) estimular pesquisas pioneiras, experimentação, demonstração e assistência técnica;
f) efetuar obras de renovação, melhoria e valorização dos recursos naturais;
g) incrementar a eletrificação e a industrialização no meio rural;
h) facultar a criação de áreas de proteção à fauna, à flora ou a outros recursos naturais, a fim de preservá-los de atividades predatórias.
Art. 19. A desapropriação far-se-á na forma prevista na Constituição Federal, obedecidas as normas constantes da presente Lei.
§ 1° Se for intentada desapropriação parcial, o proprietário poderá optar pela desapropriação de todo
o imóvel que lhe pertence, quando a área agricultável remanescente, inferior a cinqüenta por cento da área
original, ficar:
a) reduzida a superfície inferior a três vezes a dimensão do módulo de propriedade; ou
b) prejudicada substancialmente em suas condições de exploração econômica, caso seja o seu valor inferior ao da parte desapropriada.
§ 2º Para efeito de desapropriação observar-se-ão os seguintes princípios:
a) para a fixação da justa indenização, na forma do artigo 147, § 1°, da Constituição Federal, levar-se-ão
em conta o valor declarado do imóvel para efeito do Imposto Territorial Rural, o valor constante do cadastro
acrescido das benfeitorias com a correção monetária porventura cabível, apurada na forma da legislação específica, e o valor venal do mesmo;
b) o poder expropriante não será obrigado a consignar, para fins de imissão de posse dos bens, quantia
superior à que lhes tiver sido atribuída pelo proprietário na sua última declaração, exigida pela Lei do Imposto de Renda, a partir de 1965, se se tratar de pessoa física ou o valor constante do ativo, se se tratar de pessoa
jurídica, num e noutro caso com a correção monetária cabível;
c) efetuada a imissão de posse, fica assegurado ao expropriado o levantamento de oitenta por cento da
quantia depositada para obtenção da medida possessória.
§ 3º Salvo por motivo de necessidade ou utilidade pública, estão isentos da desapropriação:
a) os imóveis rurais que, em cada zona, não excederem de três vezes o módulo de produto de propriedade, fixado nos termos do artigo 4º, inciso III;
b) os imóveis que satisfizerem os requisitos pertinentes à empresa rural, enunciados no artigo 4º, inciso VI;
c) os imóveis que, embora não classificados como empresas rurais, situados fora da área prioritária de
Reforma Agrária, tiverem aprovados pelo Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, e em execução projetos que
em prazo determinado, os elevem àquela categoria.
§ 4° O foro competente para desapropriação é o da situação do imóvel.
§ 5º De toda decisão que fixar o preço em quantia superior à oferta formulada pelo órgão expropriante,
haverá, obrigatoriamente, recurso de ofício para o Tribunal Federal de Recursos. Verificado, em ação expropria-
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tório, ter o imóvel valor superior ao declarado pelo expropriado, e apurada a má-fé ou o dolo deste, poderá a
sentença condená-lo à penalidade prevista no artigo 49, § 3º, desta Lei, deduzindo-se do valor da indenização
o montante da penalidade.
Art. 20. As desapropriações a serem realizadas pelo Poder Público, nas áreas prioritárias, recairão sobre:
I – os minifúndios e latifúndios;
II – as áreas já beneficiadas ou a serem por obras públicas de vulto;
III – as áreas cujos proprietários desenvolverem atividades predatórias, recusando-se a pôr em prática
normas de conservação dos recursos naturais;
IV – as áreas destinadas a empreendimentos de colonização, quando estes não tiverem logrado atingir
seus objetivos;
V – as áreas que apresentem elevada incidência de arrendatários, parceiros e posseiros;
VI – as terras cujo uso atual, estudos levados a efeito pelo Instituto Brasileiro de Reforma Agrária comprovem não ser o adequado à sua vocação de uso econômico.
Art. 21. Em áreas de minifúndio, o Poder Público tomará as medidas necessárias à organização de unidades econômicas adequadas, desapropriando, aglutinando e redistribuindo as áreas.
Art. 22. É o Instituto Brasileiro de Reforma Agrária autorizado, para todos os efeitos legais, a promover as
desapropriações necessárias ao cumprimento da presente Lei.
Parágrafo único. A União poderá desapropriar, por interesse social, bens do domínio dos Estados, Municípios, Distrito Federal e Territórios, precedido o ato, em qualquer caso, de autorização legislativa.
Art. 23. Os bens desapropriados por sentença definitiva, uma vez incorporados ao patrimônio público,
não podem ser objeto de reivindicação, ainda que fundada em nulidade do processo de desapropriação. Qualquer ação julgada procedente, resolver-se-á em perdas e danos.
Parágrafo único. A regra deste artigo aplica-se aos imóveis rurais incorporados ao domínio da União,
em conseqüência de ações por motivo de enriquecimento ilícito em prejuízo do Patrimônio Federal, os quais
transferidos ao Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, serão aplicados aos objetivos desta Lei.
CAPÍTULO II
Da Distribuição de Terras
Art. 24. As terras desapropriadas para os fins da Reforma Agrária que, a qualquer título, vierem a ser incorporadas ao patrimônio do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, respeitada a ocupação de terras devolutas
federais manifestada em cultura efetiva e moradia habitual, só poderão ser distribuídas:
I – sob a forma de propriedade familiar, nos termos das normas aprovadas pelo Instituto Brasileiro de
Reforma Agrária;
II – a agricultores cujos imóveis rurais sejam comprovadamente insuficientes para o sustento próprio e
o de sua família;
III – para a formação de glebas destinadas à exploração extrativa, agrícola, pecuária ou agro-industrial,
por associações de agricultores organizadas sob regime cooperativo;
IV – para fins de realização, a cargo do Poder Público, de atividades de demonstração educativa, de pesquisa, experimentação, assistência técnica e de organização de colônias-escolas;
V – para fins de reflorestamento ou de conservação de reservas florestais a cargo da União, dos Estados
ou dos Municípios.
Art. 25. As terras adquiridas pelo Poder Público, nos termos desta Lei, deverão ser vendidas, atendidas
as condições de maioridade, sanidade e de bons antecedentes, ou de reabilitação, de acordo com a seguinte
ordem de preferência:
I – ao proprietário do imóvel desapropriado, desde que venha a explorar a parcela, diretamente ou por
intermédio de sua família;
II – aos que trabalhem no imóvel desapropriado como posseiros, assalariados, parceiros ou arrendatários;
III – aos agricultores cujas propriedades não alcancem a dimensão da propriedade familiar da região;
IV – aos agricultores cujas propriedades sejam comprovadamente insuficientes para o sustento próprio
e o de sua família;
V – aos tecnicamente habilitados na forma dá legislação em vigor, ou que tenham comprovada competência para a prática das atividades agrícolas.
§ 1° Na ordem de preferência de que trata este artigo, terão prioridade os chefes de família numerosas
cujos membros se proponham a exercer atividade agrícola na área a ser distribuída.
§ 2º Só poderão adquirir lotes os trabalhadores sem terra, salvo as exceções previstas nesta Lei.
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§ 3º Não poderá ser beneficiário da distribuição de terras a que se refere este artigo o proprietário rural,
salvo nos casos dos incisos I, III e IV, nem quem exerça função pública, autárquica ou em órgão paraestatal, ou
se ache investido de atribuições parafiscais.
§ 4º Sob pena de nulidade, qualquer alienação ou concessão de terras públicas, nas regiões prioritárias,
definidas na forma do artigo 43, será precedida de consulta ao Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, que se
pronunciará obrigatoriamente no prazo de sessenta dias.
Art. 26. Na distribuição de terras regulada por este Capítulo, ressalvar-se-á sempre a prioridade pública
dos terrenos de marinha e seus acrescidos na orla oceânica e na faixa marginal dos rios federais, até onde se
faça sentir a influência das marés, bem como a reserva à margem dos rios navegáveis e dos que formam os
navegáveis.
CAPÍTULO III
Do Financiamento da Reforma Agrária
SEÇÃO I
Do Fundo Nacional de Reforma Agrária
Art. 27. É criado o Fundo Nacional de Reforma Agrária, destinado a fornecer os meios necessários para o
financiamento da Reforma Agrária e dos órgãos incumbidos da sua execução.
Art. 28. O Fundo Nacional de Reforma Agrária será constituído:
I – do produto da arrecadação da Contribuição de Melhoria cobrada pela União de acordo com a legislação vigente;
II – da destinação específica de 3% (três por cento) da receita tributária da União;
III – dos recursos destinados em lei à Superintendência de Política Agrária (SUPRA), ressalvado o disposto no artigo 117;
IV – dos recursos oriundos das verbas de órgãos e de entidades vinculados por convênios ao Instituto
Brasileiro de Reforma Agrária;
V – de doações recebidas;
VI – da receita do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária.
§ 1° Os recursos de que tratam os incisos I e II, deste artigo, bem como os provenientes de quaisquer
créditos adicionais destinados à execução dos planos nacional e regionais de Reforma Agrária, não poderão
ser suprimidos, nem aplicados em outros fins.
§ 2º Os saldos dessas dotações em poder do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária ou a seu favor, verificados no final de cada exercício, não prescrevem, e serão aplicados, na sua totalidade, em consonância com
os objetivos da presente Lei.
§ 3° Os tributos, dotações e recursos referidos nos incisos deste artigo terão a destinação, durante vinte
anos, vinculada à execução dos programas da Reforma Agrária.
§ 4° Os atos relativos à receita do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária constituída pelos recursos previstos no inciso II, e pelos resultados apurados no exercício anterior, nas hipóteses dos incisos I, III e IV, considerar-se-ão registrados, pelo Tribunal de Contas, a 1° de janeiro, e os respectivos recursos distribuídos ao Tesouro
Nacional, que os depositará no Banco do Brasil, à disposição do referido Instituto, em quatro parcelas, até 31
de janeiro, 30 de abril, 31 de julho e 31 de outubro, respectivamente.
Art. 29. Além dos recursos do Fundo Nacional de Reforma Agrária, a execução dos projetos regionais contará com as contribuições financeiras dos órgãos e entidades vinculadas por convênios ao Instituto Brasileiro
de Reforma Agrária, notadamente os de valorização regional, como a Superintendência do Desenvolvimento Econômico do Nordeste (SUDENE), a Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia
(SPVEA) a Comissão do Vale do São Francisco (CVSF) e a Superintendência do Plano de Valorização Econômica
da Região da Fronteira Sudoeste do País (SUDOESTE), os quais deverão destinar, para este fim, vinte por cento,
no mínimo de suas dotações globais.
Parágrafo único. Os recursos referidos neste artigo, depois de aprovados os planos para as respectivas
regiões, serão entregues ao Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, que, para a execução destes, contribuirá
com igual quantia.
Art. 30. Para fins da presente Lei, é o Poder Executivo autorizado a receber doações, bem como a contrair
empréstimos no país e no exterior, até o limite fixado no artigo 105.
Art. 31. É o Instituto Brasileiro de Reforma Agrária autorizado a:
I – firmar convênios com os Estados, Municípios, entidades públicas e privadas, para financiamento, execução ou administração dos planos regionais de Reforma Agrária;
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II – colocar os títulos da Dívida Agrária Nacional para os fins desta Lei;
III – realizar operações financeiras ou de compra e venda para os objetivos desta Lei;
IV – praticar atos, tanto no contencioso como no administrativo, inclusive os relativos à desapropriação
por interesse social ou por utilidade ou necessidade públicas.
SEÇÃO II
Do Patrimônio do Órgão de Reforma Agrária
Art. 32. O Patrimônio do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária será constituído:
I – do Fundo Nacional de Reforma Agrária;
II – dos bens das entidades públicas incorporadas ao Instituto Brasileiro de Reforma Agrária;
III – das terras e demais bens adquiridos a qualquer título.
CAPÍTULO IV
Da Execução e da Administração da Reforma Agrária
SEÇÃO I
Dos Planos Nacional e Regionais de Reforma Agrária
Art. 33. A Reforma Agrária será realizada por meio de planos periódicos, nacionais e regionais, com prazos e objetivos determinados, de acordo com projetos específicos.
Art. 34. O Plano Nacional de Reforma Agrária, elaborado pelo Instituto Brasileiro de Reforma Agrária e
aprovado pelo Presidente da República, consignará necessariamente:
I – a delimitação de áreas regionais prioritárias;
II – a especificação dos órgãos regionais, zonas e locais, que vierem a ser criados para a execução e a administração da Reforma Agrária;
III – a determinação dos objetivos que deverão condicionar a elaboração dos Planos Regionais;
IV – a hierarquização das medidas a serem programadas pelos órgãos públicos, nas áreas prioritárias, nos
setores de obras de saneamento, educação e assistência técnica;
V – a fixação dos limites das dotações destinadas à execução do Plano Nacional e de cada um dos planos regionais.
§ 1º Uma vez aprovados, os Planos terão prioridade absoluta para atuação dos órgãos e serviços federais
já existentes nas áreas escolhidas.
§ 2º As entidades públicas e privadas que firmarem acordos, convênios ou tratados com o Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, nos termos desta Lei, assumirão, igualmente compromisso expresso, quanto à prioridade aludida no parágrafo anterior, relativamente aos assuntos e serviços de sua alçada nas respectivas áreas.
Art. 35. Os Planos Regionais de Reforma Agrária antecederão, sempre, qualquer desapropriação por interesse social, e serão elaborados pelas Delegacias Regionais do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária (I.B.R.A.),
obedecidos os seguintes requisitos mínimos:
I – delimitação da área de ação;
II – determinação dos objetivos específicos da Reforma Agrária na região respectiva;
III – fixação das prioridades regionais;
IV – extensão e localização das áreas desapropriáveis;
V – previsão das obras de melhoria;
VI – estimativa das inversões necessárias e dos custos.
Art. 36. Os projetos elaborados para regiões geo-econômicas ou grupos de imóveis rurais, que possam
ser tratados em comum, deverão consignar:
I – o levantamento sócio-econômico da área;
II – os tipos e as unidades de exploração econômica perfeitamente determinados e caracterizados;
III – as obras de infra-estrutura e os órgãos de defesa econômica dos parceleiros necessários à implementação do projeto;
IV – o custo dos investimentos e o seu esquema de aplicação;
V – os serviços essenciais a serem instalados no centro da comunidade;
VI – a renda familiar que se pretende alcançar;
VII – a colaboração a ser recebida dos órgãos públicos ou privados que celebrarem convênios ou acordos para a execução do projeto.
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SEÇÃO II
Dos Órgãos Específicos
Art. 37. São órgãos específicos para a execução da Reforma Agrária: (Redação dada pela Decreto Lei nº
582, de 1969)
I – O Grupo Executivo da Reforma Agrária (GERA); (Redação dada pela Decreto Lei nº 582, de 1969)
Il – O Instituto Brasileiro de Reforma Agrária (IBRA), diretamente, ou através de suas Delegacias Regionais;
(Redação dada pela Decreto Lei nº 582, de 1969)
III – as Comissões Agrárias. (Redação dada pela Decreto Lei nº 582, de 1969)
Art. 38. O IBRA será dirigido por um Presidente nomeado pelo Presidente da República. (Redação dada
pela Decreto Lei nº 582, de 1969)
§ 1º O Presidente do IBRA terá a remuneração correspondente a 75% (setenta e cinco por cento) do que
percebem os Ministros de Estado. (Redação dada pela Decreto Lei nº 582, de 1969)
§ 2º Integrarão, ainda, a Administração Superior do IBRA Diretores, até o máximo de seis, de nomeação
do Presidente do IBRA, mediante aprovação do GERA. (Redação dada pela Decreto Lei nº 582, de 1969)
Art. 39. Ao Conselho Técnico competirá discutir e propor as diretrizes dos planos nacional e regionais de
Reforma Agrária, estudar e sugerir medidas de caráter legislativo e administrativo, necessárias à boa execução
da Reforma.
Art. 40. À Secretaria Executiva competirá elaborar e promover a execução do plano nacional de Reforma Agrária, assessorar as Delegacias Regionais, analisar os projetos regionais e dirigir a vida administrativa do
Instituto Brasileiro de Reforma Agrária.
Art. 41. As Delegacias Regionais do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária (I.B.R.A.), cada qual dirigida
por um Delegado Regional, nomeado pelo Presidente do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária dentre técnicos de comprovada experiência em problemas agrários e reconhecida idoneidade, são órgãos executores da
Reforma nas regiões do país, com áreas de jurisdição, competência e funções que serão fixadas na regulamentação da presente Lei, compreendendo a elaboração do cadastro, classificação das terras, formas e condições
de uso atual e potencial da propriedade, preparo das propostas de desapropriação, e seleção dos candidatos
à aquisição das parcelas.
Parágrafo único. Dentro de cento e oitenta dias, após a publicação do decreto que a criar, a Delegacia
Regional apresentará ao Presidente do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária o plano regional de Reforma
Agrária, na forma prevista nesta Lei.
Art. 42. A Comissão Agrária, constituída de um representante do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária,
que a presidirá, de três representantes dos trabalhadores rurais, eleitos ou indicados pelos órgãos de classe
respectivos, de três representantes dos proprietários rurais eleitos ou indicados pelos órgãos de classe respectivos, um representante categorizado de entidade pública vinculada à agricultura e um representante dos estabelecimentos de ensino agrícola, é o órgão competente para:
I – instruir e encaminhar os pedidos de aquisição e de desapropriação de terras;
II – manifestar-se sobre a lista de candidatos selecionados para a adjudicação de lotes;
III – oferecer sugestões à Delegacia Regional na elaboração e execução dos programas regionais de Reforma Agrária;
IV – acompanhar, até sua implantação, os programas de reformas nas áreas escolhidas, mantendo a Delegacia Regional informada sobre o andamento dos trabalhos.
§ 1° A Comissão Agrária será constituída quando estiver definida a área prioritária regional de reforma
agrária e terá vigência até a implantação dos respectivos projetos.
§ 2º Vetado
SEÇÃO III
Do Zoneamento e dos Cadastros
Art. 43. O Instituto Brasileiro de Reforma Agrária promoverá a realização de estudos para o zoneamento
do país em regiões homogêneas do ponto de vista sócio-econômico e das características da estrutura agrária,
visando a definir:
I – as regiões críticas que estão exigindo reforma agrária com progressiva eliminação dos minifúndios e
dos latifúndios;
II – as regiões em estágio mais avançado de desenvolvimento social e econômico, em que não ocorram
tenções nas estruturas demográficas e agrárias;
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III – as regiões já economicamente ocupadas em que predomine economia de subsistência e cujos lavradores e pecuaristas careçam de assistência adequada;
IV – as regiões ainda em fase de ocupação econômica, carentes de programa de desbravamento, povoamento e colonização de áreas pioneiras.
§ 1° Para a elaboração do zoneamento e caracterização das áreas prioritárias, serão levados em conta,
essencialmente, os seguintes elementos:
a) a posição geográfica das áreas, em relação aos centros econômicos de várias ordens, existentes no país;
b) o grau de intensidade de ocorrência de áreas em imóveis rurais acima de mil hectares e abaixo de
cinqüenta hectares;
c) o número médio de hectares por pessoa ocupada;
d) as populações rurais, seu incremento anual e a densidade específica da população agrícola;
e) a relação entre o número de proprietários e o número de rendeiros, parceiros e assalariados em cada
área.
§ 2º A declaração de áreas prioritárias será feita por decreto do Presidente da República, mencionando:
a) a criação da Delegacia Regional do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária com a exata delimitação
de sua área de jurisdição;
b) a duração do período de intervenção governamental na área;
c) os objetivos a alcançar, principalmente o número de unidades familiares e cooperativas a serem criadas;
d) outras medidas destinadas a atender a peculiaridades regionais.
Art. 44. São objetivos dos zoneamentos definidos no artigo anterior:
I – estabelecer as diretrizes da política agrária a ser adotada em cada tipo de região;
II – programar a ação dos órgãos governamentais, para desenvolvimento do setor rural, nas regiões delimitadas como de maior significação econômica e social.
Art. 45. A fim de completar os trabalhos de zoneamento serão elaborados pelo Instituto Brasileiro de
Reforma Agrária levantamentos e análises para:
I – orientar as disponibilidades agropecuárias nas áreas sob o controle do Instituto Brasileiro de Reforma
Agrária quanto à melhor destinação econômica das terras, adoção de práticas adequadas segundo as condições ecológicas, capacidade potencial de uso e mercados interno e externo;
II – recuperar, diretamente, mediante projetos especiais, as áreas degradadas em virtude de uso predatório e ausência de medidas de proteção dos recursos naturais renováveis e que se situem em regiões de elevado valor econômico.
Art. 46. O Instituto Brasileiro de Reforma Agrária promoverá levantamentos, com utilização, nos casos
indicados, dos meios previstos no Capítulo II do Título I, para a elaboração do cadastro dos imóveis rurais em
todo o país, mencionando:
I – dados para caracterização dos imóveis rurais com indicação:
a) do proprietário e de sua família;
b) dos títulos de domínio, da natureza da posse e da forma de administração;
c) da localização geográfica;
d) da área com descrição das linhas de divisas e nome dos respectivos confrontantes;
e) das dimensões das testadas para vias públicas;
f) do valor das terras, das benfeitorias, dos equipamentos e das instalações existentes discriminadamente;
II – natureza e condições das vias de acesso e respectivas distâncias dos centros demográficos mais próximos com população:
a) até 5.000 habitantes;
b) de mais de 5.000 a 10.000 habitantes;
c) de mais de 10.000 a 20.000 habitantes;
d) de mais de 20.000 a 50.000 habitantes;
e) de mais de 50.000 a 100.000 habitantes;
f) de mais de 100.000 habitantes;
III – condições da exploração e do uso da terra, indicando:
a) as percentagens da superfície total em cerrados, matas, pastagens, glebas de cultivo (especificadamente em exploração e inexplorados) e em áreas inaproveitáveis;
b) os tipos de cultivo e de criação, as formas de proteção e comercialização dos produtos;
c) os sistemas de contrato de trabalho, com discriminação de arrendatários, parceiros e trabalhadores rurais;
d) as práticas conservacionistas empregadas e o grau de mecanização;
e) os volumes e os índices médios relativos à produção obtida;
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f) as condições para o beneficiamento dos produtos agropecuários.
§ 1° Nas áreas prioritárias de reforma agrária serão complementadas as fichas cadastrais elaboradas para
atender às finalidades fiscais, com dados relativos ao relevo, às pendentes, à drenagem, aos solos e a outras
características ecológicas que permitam avaliar a capacidade do uso atual e potencial, e fixar uma classificação
das terras para os fins de realização de estudos micro-econômicos, visando, essencialmente, à determinação
por amostragem para cada zona e forma de exploração:
a) das áreas mínimas ou módulos de propriedade rural determinados de acordo com elementos enumerados neste parágrafo e, mais a força de trabalho do conjunto familiar médio, o nível tecnológico predominante e a renda familiar a ser obtida;
b) dos limites máximos permitidos de áreas dos imóveis rurais, os quais não excederão a seiscentas vezes o
módulo médio da propriedade rural nem a seiscentas vezes a área média dos imóveis rurais, na respectiva zona;
c) das dimensões ótimas do imóvel rural do ponto de vista do rendimento econômico;
d) do valor das terras em função das características do imóvel rural, da classificação da capacidade potencial de uso e da vocação agrícola das terras;
e) dos limites mínimos de produtividade agrícola para confronto com os mesmos índices obtidos em
cada imóvel nas áreas prioritárias de reforma agrária.
§ 2º Os cadastros serão organizados de acordo com normas e fichas aprovadas pelo Instituto Brasileiro
de Reforma Agrária na forma indicada no regulamento, e poderão ser executados centralizadamente pelos
órgãos de valorização regional, pelos Estados ou pelos Municípios, caso em que o Instituto Brasileiro de Reforma Agrária lhes prestará assistência técnica e financeira com o objetivo de acelerar sua realização em áreas
prioritárias de Reforma Agrária.
§ 3º Os cadastros terão em vista a possibilidade de garantir a classificação, a identificação e o grupamento dos vários imóveis rurais que pertençam a um único proprietário, ainda que situados em municípios distintos, sendo fornecido ao proprietário o certificado de cadastro na forma indicada na regulamentação desta Lei.
§ 4º Os cadastros serão continuamente atualizados para inclusão das novas propriedades que forem
sendo constituídas e, no mínimo, de cinco em cinco anos serão feitas revisões gerais para atualização das fichas já levantadas.
§ 5º Poderão os proprietários requerer a atualização de suas fichas, dentro de um ano da data das modificações substanciais relativas aos respectivos imóveis rurais, desde que comprovadas as alterações, a critério
do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária.
§ 6º No caso de imóvel rural em comum por força de herança, as partes ideais, para os fins desta Lei,
serão consideradas como se divisão houvesse, devendo ser cadastrada a área que, na partilha, tocaria a cada
herdeiro e admitidos os demais dados médios verificados na área total do imóvel rural.
§ 7º O cadastro inscreverá o valor de cada imóvel de acordo com os elementos enumerados neste artigo,
com base na declaração do proprietário relativa ao valor da terra nua, quando não impugnado pelo Instituto
Brasileiro de Reforma Agrária, ou o valor que resultar da avaliação cadastral.
TÍTULO III
Da Política de Desenvolvimento Rural
CAPÍTULO I
Da Tributação da Terra
SEÇÃO I
Critérios Básicos
Art. 47. Para incentivar a política de desenvolvimento rural, o Poder Público se utilizará da tributação progressiva da terra, do Imposto de Renda, da colonização pública e particular, da assistência e proteção à economia
rural e ao cooperativismo e, finalmente, da regulamentação do uso e posse temporários da terra, objetivando:
I – desestimular os que exercem o direito de propriedade sem observância da função social e econômica da terra;
II – estimular a racionalização da atividade agropecuária dentro dos princípios de conservação dos recursos naturais renováveis;
III – proporcionar recursos à União, aos Estados e Municípios para financiar os projetos de Reforma Agrária;
IV – aperfeiçoar os sistemas de controle da arrecadação dos impostos.
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SEÇÃO II
Do Imposto Territorial Rural
Art. 48. Observar-se-ão, quanto ao Imposto Territorial Rural, os seguintes princípios:
I – a União poderá atribuir, por convênio, aos Estados e Municípios, o lançamento, tendo por base os levantamentos cadastrais executados e periodicamente atualizados;
II – a União também poderá atribuir, por convênio, aos Municípios, a arrecadação, ficando a eles garantida a utilização da importância arrecadada;
III quando a arrecadação for atribuída, por convênio, ao Município, à União caberá o controle da cobrança;
IV – as épocas de cobrança deverão ser fixadas em regulamento, de tal forma que, em cada região, se
ajustem, o mais possível, aos períodos normais de comercialização da produção;
V – o imposto arrecadado será contabilizado diariamente como depósito à ordem, exclusivamente, do
Município, a que pertencer e a ele entregue diretamente pelas repartições arrecadadoras, no último dia útil
de cada mês;
VI – o imposto não incidirá sobre sítios de área não excedente a vinte hectares, quando os cultive só ou
com sua família, o proprietário que não possua outro imóvel (artigo 29, parágrafo único, da Constituição Federal).
Art. 49. As normas gerais para a fixação do imposto sobre a propriedade territorial rural obedecerão a
critérios de progressividade e regressividade, levando-se em conta os seguintes fatores: (Redação dada pela
Lei nº 6.746, de 1979)
I – o valor da terra nua; (Redação dada pela Lei nº 6.746, de 1979)
II – a área do imóvel rural; (Redação dada pela Lei nº 6.746, de 1979)
III – o grau de utilização da terra na exploração agrícola, pecuária e florestal; (Redação dada pela Lei nº
6.746, de 1979)
IV – o grau de eficiência obtido nas diferentes explorações; (Redação dada pela Lei nº 6.746, de 1979)
V – a área total, no País, do conjunto de imóveis rurais de um mesmo proprietário. (Redação dada pela
Lei nº 6.746, de 1979)
§ 1º Os fatores mencionados neste artigo serão estabelecidos com base nas informações apresentadas
pelos proprietários, titulares do domínio útil ou possuidores, a qualquer título, de imóveis rurais, obrigados a
prestar declaração para cadastro, nos prazos e segundo normas fixadas na regulamentação desta Lei. (Redação
dada pela Lei nº 6.746, de 1979)
§ 2º O órgão responsável pelo lançamento do imposto poderá efetuar o levantamento e a revisão das
declarações prestadas pelos proprietários, titulares do domínio útil ou possuidores, a qualquer título, de imóveis rurais, procedendo-se a verificações “in loco” se necessário. (Redação dada pela Lei nº 6.746, de 1979)
§ 3º As declarações previstas no parágrafo primeiro serão apresentadas sob inteira responsabilidade dos
proprietários, titulares do domínio útil ou possuidores, a qualquer título, de imóvel rural, e, no caso de dolo ou
má-fé, os obrigará ao pagamento em dobro dos tributos devidos, além das multas decorrentes e das despesas
com as verificações necessárias. (Redação dada pela Lei nº 6.746, de 1979)
§ 4º Fica facultado ao órgão responsável pelo lançamento, quando houver omissão dos proprietários,
titulares do domínio útil ou possuidores, a qualquer título, de imóvel rural, na prestação da declaração para cadastro, proceder ao lançamento do imposto com a utilização de dados indiciários, além da cobrança de multas
e despesas necessárias à apuração dos referidos dados. (Incluído pela Lei nº 6.746, de 1979)
Art. 50. Para cálculo do imposto, aplicar-se-á sobre o valor da terra nua, constante da declaração para
cadastro, e não impugnado pelo órgão competente, ou resultante de avaliação, a alíquota correspondente ao
número de módulos fiscais do imóvel, de acordo com a tabela adiante: (Redação dada pela Lei nº 6.746, de 1979)
NÚMERO DE MÓDULOS FISCAIS
Alíquotas
Até 2.................................................................................................................................................................................0,2%
Acima de 2 até 3......................................................................................................................................................... 0,3%
Acima de 3 até 4 ........................................................................................................................................................ 0,4%
Acima de 4 até 5......................................................................................................................................................... 0,5%
Acima de 5 até 6......................................................................................................................................................... 0,6%
Acima de 6 até 7......................................................................................................................................................... 0,7%
Acima de 7 até 8......................................................................................................................................................... 0,8%
Acima de 8 até 9......................................................................................................................................................... 0,9%
Acima de 9 até 10....................................................................................................................................................... 1,0%
Acima de 10 até 15.................................................................................................................................................... 1,2%
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Acima de 15 até 20....................................................................................................................................................
Acima de 20 até 25....................................................................................................................................................
Acima de 25 até 30....................................................................................................................................................
Acima de 30 até 35....................................................................................................................................................
Acima de 35 até 40....................................................................................................................................................
Acima de 40 até 50....................................................................................................................................................
Acima de 50 até 60....................................................................................................................................................
Acima de 60 até 70....................................................................................................................................................
Acima de 70 até 80....................................................................................................................................................
Acima de 80 até 90....................................................................................................................................................
Acima de 90 até 100..................................................................................................................................................
Acima de 100...............................................................................................................................................................

1,4%
1,6%
1,8%
2,0%
2,2%
2,4%
2,6%
2,8%
3,0%
3,2%
3,4%
3,5%

§ 1º O imposto não incidirá sobre o imóvel rural, ou conjunto de imóveis rurais, de área igual ou inferior
a um módulo fiscal, desde que seu proprietário, titular do domínio útil ou possuidor, a qualquer título, o cultive só ou com sua família, admitida a ajuda eventual de terceiros. (Redação dada pela Lei nº 6.746, de 1979)
§ 2º O módulo fiscal de cada Município, expresso em hectares, será determinado levando-se em conta
os seguintes fatores: (Redação dada pela Lei nº 6.746, de 1979)
a) o tipo de exploração predominante no Município:
I – hortifrutigranjeira;
Il – cultura permanente;
III – cultura temporária;
IV – pecuária;
V – florestal;
b) a renda obtida no tipo de exploração predominante;
c) outras explorações existentes no Município que, embora não predominantes, sejam expressivas em
função da renda ou da área utilizada;
d) o conceito de “propriedade familiar”, definido no item II do artigo 4º desta Lei.
§ 3º O número de módulos fiscais de um imóvel rural será obtido dividindo-se sua área aproveitável total
pelo modulo fiscal do Município. (Redação dada pela Lei nº 6.746, de 1979)
§ 4º Para os efeitos desta Lei; constitui área aproveitável do imóvel rural a que for passível de exploração
agrícola, pecuária ou florestal. Não se considera aproveitável: (Redação dada pela Lei nº 6.746, de 1979)
a) a área ocupada por benfeitoria;
b) a área ocupada por floresta ou mata de efetiva preservação permanente, ou reflorestada com essências nativas;
c) a área comprovadamente imprestável para qualquer exploração agrícola, pecuária ou florestal.
§ 5º O imposto calculado na forma do caput deste artigo poderá ser objeto de redução de até 90% (noventa por cento) a título de estímulo fiscal, segundo o grau de utilização econômica do imóvel rural, da forma
seguinte: (Redação dada pela Lei nº 6.746, de 1979)
a) redução de até 45% (quarenta e cinco por cento), pelo grau de utilização da terra, medido pela relação
entre a área efetivamente utilizada e a área aproveitável total do imóvel rural;
b) redução de até 45% (quarenta e cinco por cento), pelo grau de eficiência na exploração, medido pela
relação entre o rendimento obtido por hectare para cada produto explorado e os correspondentes índices
regionais fixados pelo Poder Executivo e multiplicado pelo grau de utilização da terra, referido na alínea “a”
deste parágrafo.
§ 6º A redução do imposto de que trata o § 5º deste artigo não se aplicará para o imóvel que, na data do
lançamento, não esteja com o imposto de exercícios anteriores devidamente quitado, ressalvadas as hipóteses
previstas no artigo 151 do Código Tributário Nacional. (Redação dada pela Lei nº 6.746, de 1979)
§ 7º O Poder Executivo poderá, mantido o limite máximo de 90% (noventa por cento), alterar a distribuição percentual prevista nas alíneas a e b do § 5º deste artigo, ajustando-a à política agrícola adotada para as
diversas regiões do País. (Redação dada pela Lei nº 6.746, de 1979)
§ 8º Nos casos de intempérie ou calamidade de que resulte frustração de safras ou mesmo destruição
de pastos, para o cálculo da redução prevista nas alíneas “a” e “b” do § 5º deste artigo, poderão ser utilizados
os dados do período anterior ao da ocorrência, podendo ainda o Ministro da Agricultura fixar as percentagens
de redução do imposto que serão utilizadas. (Redação dada pela Lei nº 6.746, de 1979)
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§ 9º Para os imóveis rurais que apresentarem grau de utilização da terra, calculado na forma da alínea a
§ 5º deste artigo, inferior aos limites fixados no § 11, a alíquota a ser aplicada será multiplicada pelos seguintes
coeficientes: (Incluído pela Lei nº 6.746, de 1979)
a) no primeiro ano: 2,0 (dois);
b) no segundo ano: 3,0 (três);
c) no terceiro ano e seguintes: 4,0 (quatro).
§ 10. Em qualquer hipótese, a aplicação do disposto no § 9º não resultará em alíquotas inferiores a: (Incluído pela Lei nº 6.746, de 1979)
a) no primeiro ano: 2% (dois por cento);
b) no segundo ano: 3% (três por cento);
c) no terceiro ano e seguintes: 4% (quatro por cento).
§ 11. Os limites referidos no § 9º são fixados segundo o tamanho do módulo fiscal do Município de localização do imóvel rural, da seguinte forma: (Incluído pela Lei nº 6.746, de 1979)
ÁREA DO MÓDULO FISCAL
GRAU DE UTILIZAÇÃO DA TERRA
Até 25 hectares ........................................................................................................................................................... 30%
Acima de 25 hectares até 50 hectares ................................................................................................................ 25%
Acima de 50 hectares até 80 hectares ................................................................................................................ 18%
Acima de 80 hectares ................................................................................................................................................ 10%
§ 12. Nos casos de projetos agropecuários, a suspensão da aplicação do disposto nos §§ 9º 10 e 11 deste
artigo, poderá ser requerida por um período de até 3 (três) anos. (Incluído pela Lei nº 6.746, de 1979)
Art. 51. Vetado.
Parágrafo único. Vetado.
Art. 52. (Revogado pela Lei nº 6.746, de 1979)
SEÇÃO III
Do Rendimento da Exploração Agrícola e Pastoril e das Indústrias Extrativas, Vegetal e Animal
Art. 53. Na determinação, para efeitos do Imposto de Renda, do rendimento líquido da exploração agrícola ou pastoril, das indústrias extrativas, vegetal e animal, e de transformação de produtos agrícolas e pecuários feita pelo próprio agricultor ou criador, com matéria-prima da propriedade explorada, aplicar-se-á o coeficiente de três por cento sobre o valor referido no inciso I do artigo 49 desta Lei, constante da declaração de
bens ou do balanço patrimonial.
§ 1° As construções e benfeitorias serão deduzidas do valor do imposto, sobre elas não recaindo a tributação de que trata este artigo.
§ 2° No caso de não ser possível apurar o valor exato das construções e benfeitorias existentes, será ele
arbitrado em trinta por cento do valor da terra nua, conforme declaração para efeito do pagamento do imposto territorial.
§ 3º Igualmente será deduzido o valor do gado, das máquinas agrícolas e das culturas permanentes, sobre ele aplicando-se o coeficiente da um por cento para a determinação da renda tributável.
§ 4º No caso de imóvel rural explorado por arrendatário, o valor anual do arrendamento poderá ser deduzido da importância tributável, calculado nos termos deste artigo e §§ 1°, 2° e 3º. Admitir-se-á essa dedução
dentro do limite de cinqüenta por cento do respectivo valor, desde que se comuniquem à repartição arrecadadora o nome e endereço do proprietário, e o valor do pagamento que lhe houver sido feito.
§ 5º Poderá também ser deduzida do valor tributável, referido no parágrafo anterior, a importância paga
pelo contribuinte no último exercício, a título de Imposto Territorial Rural.
§ 6° Não serão permitidas quaisquer outras deduções do rendimento líquido calculado na forma deste
artigo, ressalvado o disposto nos §§ 4° e 5°.
§ 7º Ao proprietário do imóvel rural, total ou parcialmente arrendado, conceder-se-á o direito de excluir
o valor dos bens arrendados, desde que declarado e comprovado o valor do arrendamento e identificado o
arrendatário.
§ 8º Às pessoas físicas é facultado reajustar o valor dos imóveis rurais em suas declarações de renda e de
bens, a partir do exercício financeiro de 1965, independentemente de qualquer comprovação, sem que seja
tributável o aumento de patrimônio resultante desse reajustamento. Às empresas rurais, organizadas sob a
forma de sociedade civil, serão outorgados idênticos benefícios quanto ao registro contábil e ao aumento do
ativo líquido.
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§ 9º À falta de integralização do capital das empresas rurais, referidas no parágrafo anterior, não impede
a correção do ativo, prevista neste artigo. O aumento do ativo líquido e do capital resultante dessa correção
não poderá ser aplicado na integralização de ações ou quotas.
§ 10. Os aumentos de capital das pessoas jurídicas resultantes da incorporação, a seu ativo, de ações distribuídas em virtude da correção monetária realizada por empresas rurais, de que sejam acionistas ou sócias
nos termos deste artigo, não sofrerão qualquer tributação. Idêntica isenção vigorará relativamente às ações
resultantes daquele aumento de capital.
§ 11. Os valores de que tratam os §§ 8º e 10, deste artigo, não poderão ser inferiores ao preço de aquisição
do imóvel e das inversões em benfeitorias, atualizadas de acordo com os coeficientes de correção monetária,
fixados pelo Conselho Nacional de Economia.
Art. 54. Vetado
§ 1º Vetado
§ 2º Vetado
§ 3º Vetado
§ 4º Vetado
§ 5º Vetado
CAPÍTULO II
Da Colonização
SEÇÃO I
Da Colonização Oficial
Art. 55. Na colonização oficial, o Poder Público tomará a iniciativa de recrutar e selecionar pessoas ou
famílias, dentro ou fora do território nacional, reunindo-as em núcleos agrícolas ou agro-industriais, podendo
encarregar-se de seu transporte, recepção, hospedagem e encaminhamento, até a sua colocação e integração
nos respectivos núcleos.
Art. 56. A colonização oficial deverá ser realizada em terras já incorporadas ao Patrimônio Público ou que
venham a sê-lo. Ela será efetuada, preferencialmente, nas áreas:
I – ociosas ou de aproveitamento inadequado;
II – próximas a grandes centros urbanos e de mercados de fácil acesso, tendo em vista os problemas de
abastecimento;
III – de êxodo, em locais de fácil acesso e comunicação, de acordo com os planos nacionais e regionais
de vias de transporte;
IV – de colonização predominantemente estrangeira, tendo em mira facilitar o processo de interculturação;
V – de desbravamento ao longo dos eixos viários, para ampliar a fronteira econômica do país.
Art. 57. Os programas de colonização têm em vista, além dos objetivos especificados no artigo 56:
I – a integração e o progresso social e econômico do parceleiro;
II – o levantamento do nível de vida do trabalhador rural;
III – a conservação dos recursos naturais e a recuperação social e econômica de determinadas áreas;
IV – o aumento da produção e da produtividade no setor primário.
Art. 58. Nas regiões prioritárias definidas pelo zoneamento e na fixação de suas populações em outras
regiões, caberão ao Instituto Brasileiro de Reforma Agrária as atividades colonizadoras.
§ 1° Nas demais regiões, a colonização oficial obedecerá à metodologia observada nos projetos realizados nas áreas prioritárias, e será coordenada pelo Órgão do Ministério da Agricultura referido no artigo 74, e
executada por este, pelos Governos Estaduais ou por entidades de valorização regional, mediante convênios.
§ 2º As atribuições referentes à seleção de imigrantes são da competência do Ministério das Relações Exteriores, conforme diretrizes fixadas pelo Ministério da Agricultura, em articulação com o Ministério do Trabalho
e Previdência Social, cabendo ao órgão referido no artigo 74 a recepção e o encaminhamento dos imigrantes.
Art. 59. O órgão competente do Ministério da Agricultura referido no artigo 74, poderá criar núcleos de
colonização, visando a fins especiais, e deverá igualmente entrar em entendimentos com o Ministério da Guerra
para o estabelecimento de colônias, com assistência militar, na fronteira continental.
SEÇÃO II
Da Colonização Particular
Art. 60. Para os efeitos desta Lei, consideram-se empresas particulares de colonização as pessoas físicas,
nacionais ou estrangeiras, residentes ou domiciliadas no Brasil, ou jurídicas, constituídas e sediadas no País,
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que tiverem por finalidade executar programa de valorização de área ou distribuição de terras. (Redação dada
pela Lei nº 5.709, de 19/01/71)
§ 1° É dever do Estado estimular, pelos meios enumerados no artigo 73, as iniciativas particulares de
colonização.
§ 2º A empresa rural, definida no inciso VI do artigo 4°, desde que incluída em projeto de colonização,
deverá permitir a livre participação em seu capital dos respectivos parceleiros.
Art. 61. Os projetos de colonização particular, quanto à metodologia, deverão ser previamente examinados pelo Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, que inscreverá a entidade e o respectivo projeto em registro
próprio. Tais projetos serão aprovados pelo Ministério da Agricultura, cujo órgão próprio coordenará a respectiva execução.
§ 1° Sem prévio registro da entidade colonizadora e do projeto e sem a aprovação deste, nenhuma parcela poderá ser vendida em programas particulares de colonização.
§ 2º O proprietário de terras próprias para a lavoura ou pecuária, interessados em loteá-las para fins
de urbanização ou formação de sítios de recreio, deverá submeter o respectivo projeto à prévia aprovação e
fiscalização do órgão competente do Ministério da Agricultura ou do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária,
conforme o caso.
§ 3º A fim de possibilitar o cadastro, o controle e a fiscalização dos loteamentos rurais, os Cartórios de
Registro de Imóveis são obrigados a comunicar aos órgãos competentes, referidos no parágrafo anterior, os
registros efetuados nas respectivas circunscrições, nos termos da legislação em vigor, informando o nome do
proprietário, a denominação do imóvel e sua localização, bem como a área, o número de lotes, e a data do registro nos citados órgãos.
§ 4º Nenhum projeto de colonização particular será aprovado para gozar das vantagens desta Lei, se não
consignar para a empresa colonizadora as seguintes obrigações mínimas:
a) abertura de estradas de acesso e de penetração à área a ser colonizada;
b) divisão dos lotes e respectivo piqueteamento, obedecendo a divisão, tanto quanto possível, ao critério de acompanhar as vertentes, partindo a sua orientação no sentido do espigão para as águas, de modo a
todos os lotes possuírem água própria ou comum;
c) manutenção de uma reserva florestal nos vértices dos espigões e nas nascentes;
d) prestação de assistência médica e técnica aos adquirentes de lotes e aos membros de suas famílias;
e) fomento da produção de uma determinada cultura agrícola já predominante na região ou ecologicamente aconselhada pelos técnicos do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária ou do Ministério da Agricultura;
f) entrega de documentação legalizada e em ordem aos adquirentes de lotes.
§§ 5° – 6º – 7º – 8º – Vetados.
Art. 62. Os interessados em projetos de colonização destinados à ocupação e valorização econômica da
terra, em que predominem o trabalho assalariado ou contratos de arrendamento e parceria, não gozarão dos
benefícios previstos nesta Lei.
SEÇÃO III
Da Organização da Colonização
Art. 63. Para atender aos objetivos da presente Lei e garantir as melhores condições de fixação do homem à terra e seu progresso social e econômico, os programas de colonização serão elaborados prevendo-se
os grupamentos de lotes em núcleos de colonização, e destes em distritos, e associação dos parceleiros em
cooperativas.
Art. 64. Os lotes de colonização podem ser:
I – parcelas, quando se destinem ao trabalho agrícola do parceleiro e de sua família cuja moradia, quando não for no próprio local, há de ser no centro da comunidade a que elas correspondam;
II – urbanos, quando se destinem a constituir o centro da comunidade, incluindo as residências dos trabalhadores dos vários serviços implantados no núcleo ou distritos, eventualmente às dos próprios parceleiros,
e as instalações necessárias à localização dos serviços administrativos assistenciais, bem como das atividades
cooperativas, comerciais, artesanais e industriais.
§ 1° Sempre que o órgão competente do Ministério da Agricultura ou o Instituto Brasileiro de Reforma
Agrária não manifestarem, dentro de noventa dias da consulta, a preferência a que terão direito, os lotes de
colonização poderão ser alienados:
a) a pessoas que se enquadrem nas condições e ordem de preferência, previstas no artigo 25; ou
b) livremente, após cinco anos, contados da data de sua transcrição.
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§ 2º No caso em que o adquirente ou seu sucessor venha a desistir da exploração direta, os imóveis rurais, vendidos nos termos desta Lei, reverterão ao patrimônio do alienante, podendo o regulamento prever as
condições em que se dará essa reversão, resguardada a restituição da quantia já paga pelo adquirente, com a
correção monetária de acordo com os índices do Conselho Nacional de Economia, apurados entre a data do
pagamento e da restituição, se tal cláusula constar do contrato de venda respectivo.
§ 3º Se os adquirentes mantiverem inexploradas áreas suscetíveis de aproveitamento, desde que à sua
disposição existam condições objetivas para explorá-las, perderão o direito a essas áreas, que reverterão ao
patrimônio do alienante, com a simples devolução das despesas feitas.
§ 4º Na regulamentação das matérias de que trata este capítulo, com a observância das primazias já codificadas, se estipularão:
a) as exigências quanto aos títulos de domínio e à demarcação de divisas;
b) os critérios para fixação das áreas-limites de parcelas, lotes urbanos e glebas de uso comum, bem
como dos preços, condições de financiamento e pagamento;
c) o sistema de seleção dos parceleiros e artesãos;
d) as limitações para distribuição, desmembramentos, alienação e transmissão dos lotes;
e) as sanções pelo inadimplemento das cláusulas contratuais;
f) os serviços que devam ser assegurados aos promitentes compradores, bem como os encargos e isenções tributárias que, nos termos da lei, lhes sejam conferidos.
Art. 65. O imóvel rural não é divisível em áreas de dimensão inferior à constitutiva do módulo de propriedade rural. (Regulamento)
§ 1° Em caso de sucessão causa mortis e nas partilhas judiciais ou amigáveis, não se poderão dividir imóveis em áreas inferiores às da dimensão do módulo de propriedade rural.
§ 2º Os herdeiros ou os legatários, que adquirirem por sucessão o domínio de imóveis rurais, não poderão dividi-los em outros de dimensão inferior ao módulo de propriedade rural.
§ 3º No caso de um ou mais herdeiros ou legatários desejar explorar as terras assim havidas, o Instituto
Brasileiro de Reforma Agrária poderá prover no sentido de o requerente ou requerentes obterem financiamentos que lhes facultem o numerário para indenizar os demais condôminos.
§ 4° O financiamento referido no parágrafo anterior só poderá ser concedido mediante prova de que o
requerente não possui recursos para adquirir o respectivo lote.
§ 5o Não se aplica o disposto no caput deste artigo aos parcelamentos de imóveis rurais em dimensão
inferior à do módulo, fixada pelo órgão fundiário federal, quando promovidos pelo Poder Público, em programas oficiais de apoio à atividade agrícola familiar, cujos beneficiários sejam agricultores que não possuam outro imóvel rural ou urbano. (Incluído pela Lei nº 11.446, de 2007).
§ 6o Nenhum imóvel rural adquirido na forma do § 5o deste artigo poderá ser desmembrado ou dividido.
(Incluído pela Lei nº 11.446, de 2007).
Art. 66. Os compradores e promitentes compradores de parcelas resultantes de colonização oficial ou
particular, ficam isentos do pagamento dos tributos federais que incidam diretamente sobre o imóvel durante
o período de cinco anos, a contar da data da compra ou compromisso.
Parágrafo único. O órgão competente firmará convênios com o fim de obter, para os compradores e promitentes compradores, idênticas isenções de tributos estaduais e municipais.
Art. 67. O Núcleo de Colonização, como unidade básica, caracteriza-se por um conjunto de parcelas integradas por uma sede administrativa e serviços comunitários.
Parágrafo único. O número de parcelas de um núcleo será condicionado essencialmente pela possibilidade de conhecimento mútuo entre os parceleiros e de sua identificação pelo administrador, em função das
dimensões adequadas a cada região.
Art. 68. A emancipação do núcleo ocorrerá quando este tiver condições de vida autônoma, e será declarada por ato do órgão competente, observados os preceitos legais e regulamentares.
Art. 69. O custo operacional do núcleo de colonização será progressivamente transferido aos proprietários das parcelas, através de cooperativas ou outras entidades que os congreguem. O prazo para essa transferência, nunca superior a cinco anos, contar-se-á:
a) a partir de sua emancipação;
b) desde quando a maioria dos parceleiros já tenha recebido os títulos definitivos, embora o núcleo não
tenha adquirido condições de vida autônoma.
Art. 70. O Distrito de Colonização caracteriza-se como unidade constituída por três ou mais núcleos interligados, subordinados a uma única chefia, integrado por serviços gerais administrativos e comunitários.
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Art. 71. Nos casos de regiões muito afastadas dos centros urbanos e dos mercados consumidores, só se
permitirá a organização de Distrito de Colonização.
Art. 72. A regulamentação deste capítulo estabelecerá, para os projetos de colonização que venham a
gozar dos benefícios desta Lei:
a) a forma de administração, a composição, a área de jurisdição e os critérios de vinculação, desmembramento e incorporação dos núcleos aos Distritos de Colonização;
b) os serviços gerais administrativos e comunitários indispensáveis para a implantação de núcleos e Distrito de Colonizações;
c) os serviços complementares de assistência educacional, sanitária, social, técnica e creditícia;
d) os serviços de produção, de beneficiamento e de industrialização e de eletrificação rural, de comercialização e transportes;
e) os serviços de planejamento e execução de obras que, em cada caso, sejam aconselháveis e devam
ser considerados para a eficácia dos programas.
CAPÍTULO III
Da Assistência e Proteção à Economia Rural
Art. 73. Dentro das diretrizes fixadas para a política de desenvolvimento rural, com o fim de prestar assistência social, técnica e fomentista e de estimular a produção agropecuária, de forma a que ela atenda não
só ao consumo nacional, mas também à possibilidade de obtenção de excedentes exportáveis, serão mobilizados, entre outros, os seguintes meios:
I – assistência técnica;
II – produção e distribuição de sementes e mudas;
III – criação, venda e distribuição de reprodutores e uso da inseminação artificial;
IV – mecanização agrícola;
V – cooperativismo;
VI – assistência financeira e creditícia;
VII – assistência à comercialização;
VIII – industrialização e beneficiamento dos produtos;
IX – eletrificação rural e obras de infra-estrutura;
X – seguro agrícola;
XI – educação, através de estabelecimentos agrícolas de orientação profissional;
XII – garantia de preços mínimos à produção agrícola.
§ 1° Todos os meios enumerados neste artigo serão utilizados para dar plena capacitação ao agricultor
e sua família e visam, especialmente, ao preparo educacional, à formação empresarial e técnico-profissional:
a) garantindo sua integração social e ativa participação no processo de desenvolvimento rural;
b) estabelecendo, no meio rural, clima de cooperação entre o homem e o Estado, no aproveitamento
da terra.
§ 2º No que tange aos campos de ação dos órgãos incumbidos de orientar, normalizar ou executar a política de desenvolvimento rural, através dos meios enumerados neste artigo, observar-se-á o seguinte:
a) nas áreas abrangidas pelas regiões prioritárias e incluídas nos planos nacional e regionais de Reforma
Agrária, a atuação competirá sempre ao Instituto Brasileiro de Reforma Agrária;
b) nas demais áreas do país, esses meios de assistência e proteção serão utilizados sob coordenação do
Ministério da Agricultura; no âmbito de atuação dos órgãos federais, pelas repartições e entidades subordinadas ou vinculadas àquele Ministério; nas áreas de jurisdição dos Estados, pelas respectivas Secretarias de Agricultura e entidades de economia mista, criadas e adequadamente organizadas com a finalidade de promover
o desenvolvimento rural;
c) nas regiões em que atuem órgãos de valorização econômica, tais como a Superintendência do Desenvolvimento Econômico do Nordeste (SUDENE), a Superintendência do Plano de Valorização Econômica da
Amazônia (SPVEA), a Comissão do Vale do São Francisco (CVSF), a Fundação Brasil Central (FBC), a Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Região Fronteira Sudoeste do País (SUDOESTE), a utilização desses meios poderá ser, no todo ou em parte, exercida Por esses órgãos.
§ 3° Os projetos de Reforma Agrária receberão assistência integral, assim compreendido o emprego de
todos os meios enumerados neste artigo, ficando a cargo dos organismos criados pela presente Lei e daqueles
já existentes, sob coordenação do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária.
§ 4º Nas regiões prioritárias de Reforma Agrária, será essa assistência prestada, também, pelo Instituto
Brasileiro de Reforma Agrária, em colaboração com os órgãos estaduais pertinentes, aos proprietários rurais aí
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existentes, desde que se constituam em cooperativas, requeiram os benefícios aqui mencionados e se comprometam a observar as normas estabelecidas.
Art. 74. É criado, para atender às atividades atribuídas por esta Lei ao Ministério da Agricultura, o Instituto Nacional do Desenvolvimento Agrário (INDA), entidade autárquica vinculada ao mesmo Ministério, com
personalidade jurídica e autonomia financeira, de acordo com o prescrito nos dispositivos seguintes:
I – o Instituto Nacional do Desenvolvimento Agrário tem por finalidade promover o desenvolvimento
rural nos setores da colonização, da extensão rural e do cooperativismo;
II – o Instituto Nacional do Desenvolvimento Agrário terá os recursos e o patrimônio definidos na presente Lei;
III – o Instituto Nacional do Desenvolvimento Agrário será dirigido por um Presidente e um Conselho
Diretor, composto de três membros, de nomeação do Presidente da República, mediante indicação do Ministro da Agricultura;
IV – Presidente do Instituto Nacional do Desenvolvimento Agrário integrará a Comissão de Planejamento da Política Agrícola;
V – além das atribuições que esta Lei lhe confere, cabe ao Instituto Nacional do Desenvolvimento Agrário:
a) vetado;
b) planejar, programar, orientar, promover e fiscalizar as atividades relativas ao cooperativismo e associativismo rural;
c) colaborar em programas de colonização e de recolonização;
d) planejar, programar, promover e controlar as atividades relativas à extensão rural e cooperar com outros órgãos ou entidades que a executem;
e) planejar, programar e promover medidas visando à implantação e desenvolvimento da eletrificação rural;
f) proceder à avaliação do desenvolvimento das atividades de extensão rural. Vetado;
g) realizar estudos e pesquisas sobre a organização rural e propor as medidas deles decorrentes;
h) vetado;
i) atuar, em colaboração com os órgãos do Ministério do Trabalho incumbidos da sindicalização rural
visando a harmonizar as atribuições legais com os propósitos sociais, econômicos e técnicos da agricultura;
j) estabelecer normas, proceder ao registro e promover a fiscalização do funcionamento das cooperativas e de outras entidades de associativismo rural;
k) planejar e promover a aquisição e revenda de materiais agropecuários, reprodutores, sementes e mudas;
l) controlar os estoques e as operações financeiras de revenda;
m) centralizar a movimentação de recursos financeiros destinados à aquisição e revenda de materiais
agropecuários, de acordo com o plano geral aprovado pela Comissão de Planejamento da Política Agrícola;
n) exercer as atribuições de que trata o artigo 88, desta Lei, no âmbito federal;
o) desempenhar as atribuições constantes do artigo 162 da Constituição Federal, observado o disposto no
§ 2º do artigo 58, desta Lei, coordenadas as suas atividades com as do Banco Nacional de Crédito Cooperativo;
p) firmar convênios com os Estados, Municípios e entidades privadas para execução dos programas de
desenvolvimento rural nos setores da colonização, extensão rural, cooperativismo e demais atividades de sua
atribuição;
VI – a organização do Instituto Nacional do Desenvolvimento Agrário e de seus sistemas de funcionamento será estabelecida em regulamento, com competência idêntica à fixada para o Instituto Brasileiro de
Reforma Agrária, no artigo 104 e seus parágrafos.
SEÇÃO I
Da Assistência Técnica
Art. 75. A assistência técnica, nas modalidades e com os objetivos definidos nos parágrafos seguintes,
será prestada por todos os órgãos referidos no artigo 73, § 2º, alíneas a, b e c.
§ 1° Nas áreas dos projetos de reforma agrária, a prestação de assistência técnica será feita através do
Administrador do Projeto, dos agentes de extensão rural e das equipes de especialistas. O Administrador residirá obrigatoriamente, na área do projeto. Os agentes de extensão rural e as equipes de especialistas atuarão
ao nível da Delegacia Regional do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária e deverão residir na sua área de jurisdição, e durante a fase da implantação, se necessário, na própria área do projeto.
§ 2º Nas demais áreas, fora das regiões prioritárias, este tipo de assistência técnica será prestado na forma indicada no artigo 73, parágrafo 2º, alínea b.
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§ 3º Os estabelecimentos rurais isolados continuarão a ser atendidos pelos órgãos de assistência técnica
do Ministério da Agricultura e das Secretarias Estaduais, na forma atual ou através de técnicos e sistemas que
vierem a ser adotados por aqueles organismos.
§ 4º As atividades de assistência técnica tanto nas áreas prioritárias de Reforma Agrária como nas previstas no § 3º deste artigo, terão, entre outros, os seguintes objetivos:
a) a planificação de empreendimentos e atividades agrícolas;
b) a elevação do nível sanitário, através de serviços próprios de saúde e saneamento rural, melhoria de
habitação e de capacitação de lavradores e criadores, bem como de suas famílias;
c) a criação do espírito empresarial e a formação adequada em economia doméstica, indispensável à
gerência dos pequenos estabelecimentos rurais e à administração da própria vida familiar;
d) a transmissão de conhecimentos e acesso a meios técnicos concernentes a métodos e práticas agropecuárias e extrativas, visando a escolha econômica das culturas e criações, a racional implantação e desenvolvimento, e ao emprego de medidas de defesa sanitária, vegetal e animal;
e) o auxílio e a assistência para o uso racional do solo, a execução de planos de reflorestamento, a obtenção de crédito e financiamento, a defesa e preservação dos recursos naturais;
f) a promoção, entre os agricultores, do espírito de liderança e de associativismo.
SEÇÃO II
Da Produção e Distribuição de Sementes e Mudas
Art. 76. Os órgãos referidos no artigo 73, § 2º, alínea b, deverão expandir suas atividades no setor de
produção e distribuição e de material de plantio, inclusive o básico, de modo a atender tanto aos parceleiros
como aos agricultores em geral.
Parágrafo único. A produção e distribuição de sementes e mudas, inclusive de novas variedades, poderão também ser feitas por organizações particulares, dentro do sistema de certificação de material de plantio,
sob a fiscalização, controle e amparo do Poder Público.
SEÇÃO III
Da Criação, Venda, Distribuição de Reprodutores e Uso da Inseminação Artificial
Art. 77. A melhoria dos rebanhos e plantéis será feita através de criação, venda de reprodutores e uso
da inseminação artificial, devendo os órgãos referidos no artigo 73, § 2º, alínea b, ampliar para esse fim, a sua
rede de postos especializados.
Parágrafo único. A criação de reprodutores e o emprego da inseminação artificial poderão ser feitos por
entidades privadas, sob fiscalização, controle e amparo do Poder Público.
SEÇÃO IV
Da Mecanização Agrícola
Art. 78. Os planos de mecanização agrícola, elaborados pelos órgãos referidos no artigo 73, § 2°, alínea
b, levarão em conta o mercado de mão-de-obra regional, as necessidades de preparação e capacitação de pessoal, para utilização e manutenção de maquinaria.
§ 1° Esses planos serão dimensionados em função do grau de produtividade que se pretende alcançar
em cada uma das áreas geoeconômica do país, e deverão ser condicionados ao nível tecnológico já existente
e à composição da força de trabalho ocorrente.
§ 2º Nos mesmos planos poderão ser incluídos serviços adequados de manutenção e de orientação técnica para o uso econômico das máquinas e implementos, os quais, sempre que possível deverão ser realizados
por entidades privadas especializadas.
SEÇÃO V
Do Cooperativismo
Art. 79. A Cooperativa Integral de Reforma Agrária (CIRA) contará com a contribuição financeira do Poder
Público, através do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, durante o período de implantação dos respectivos
projetos.
§ 1° A contribuição financeira referida neste artigo será feita de acordo com o vulto do empreendimento,
a possibilidade de obtenção de crédito, empréstimo ou financiamento externo e outras facilidades.
§ 2º A Cooperativa Integral de Reforma Agrária terá um Delegado indicado pelo Instituto Brasileiro de
Reforma Agrária, integrante do Conselho de Administração, sem direito a voto, com a função de prestar assis-
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tência técnico-administrativa à Diretoria e de orientar e fiscalizar a aplicação de recursos que o Instituto Brasileiro de Reforma Agrária tiver destinado à entidade cooperativa.
§ 3º Às cooperativas assim constituídas será permitida a contratação de gerentes não-cooperados na forma de lei.
§ 4º A participação direta do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária na constituição, instalação e desenvolvimento da Cooperativa Integral de Reforma Agrária, quando constituir contribuição financeira, será feita com recursos do Fundo Nacional de Reforma Agrária, na forma de investimentos sem recuperação direta,
considerada a finalidade social e econômica desses investimentos. Quando se tratar de assistência creditícia,
tal participação será feita por intermédio do Banco Nacional de Crédito Cooperativo, de acordo com normas
traçadas pela entidade coordenadora do crédito rural.
§ 5º A Contribuição do Estado será feita pela Cooperativa Integral de Reforma Agrária, levada à conta de
um Fundo de Implantação da própria cooperativa.
§ 6° Quando o empreendimento resultante do projeto de Reforma Agrária tiver condições de vida autônoma, sua emancipação será declarada pelo Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, cessando as funções do
Delegado de que trata o § 2° deste artigo e incorporando-se ao patrimônio da cooperativa o Fundo requerido
no parágrafo anterior.
§ 7º O Estatuto da Cooperativa integral de Reforma Agrária deverá determinar a incorporação ao Banco
Nacional de Crédito Cooperativo do remanescente patrimonial, no caso de dissolução da sociedade.
§ 8º Além da sua designação qualitativa, a Cooperativa Integral de Reforma Agrária adotará a denominação que o respectivo Estatuto estabelecer.
§ 9º As cooperativas já existentes nas áreas prioritárias poderão transformar-se em Cooperativas Integradas de Reforma Agrária, a critério do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária.
§ 10. O disposto nesta seção aplica-se, no que couber, às demais cooperativas, inclusive às destinadas a
atividades extrativas.
Art. 80. O órgão referido no artigo 74 deverá promover a expansão do sistema cooperativista, prestando,
quando necessário, assistência técnica, financeira e comercial às cooperativas visando à capacidade e ao treinamento dos cooperados para garantir a implantação dos serviços administrativos, técnicos, comerciais e industriais.
SEÇÃO VI
Da Assistência Financeira e Creditícia
Art. 81. Para aquisição de terra destinada a seu trabalho e de sua família, o trabalhador rural terá direito a
um empréstimo correspondente ao valor do salário-mínimo anual da região, pelo Fundo Nacional de Reforma
Agrária, prazo de vinte anos, ao juro de seis por cento ao ano.
Parágrafo único. Poderão acumular o empréstimo de que trata este artigo, dois ou mais trabalhadores
rurais que se entenderem para aquisição de propriedade de área superior à que estabelece o número 2 do artigo 4°, desta Lei, sob a administração comum ou em forma de cooperativa.
Art. 82. Nas áreas prioritárias de Reforma Agrária, a assistência creditícia aos parceleiros e demais cooperados será prestada, preferencialmente, através das cooperativas.
Parágrafo único. Nas demais regiões, sempre que possível, far-se-á o mesmo com referência aos pequenos e médios proprietários.
Art. 83. O Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, em colaboração com o Ministério da Agricultura, a Superintendência da Moeda e do Crédito (SUMOC) e a Coordenação Nacional do Crédito Rural, promoverá as
medidas legais necessárias para a institucionalização do crédito rural, tecnificado.
§ 1° A Coordenação Nacional do Crédito Rural fixará as normas do contrato padrão de financiamento
que permita assegurar proteção ao agricultor, desde a fase do preparo da terra, até a venda de suas safras, ou
entrega das mesmas à cooperativa para comercialização ou industrialização.
§ 2º O mesmo organismo deverá prover à forma de desconto de títulos oriundos de operações de financiamento a agricultores ou de venda de produtos, máquinas, implementos e utilidades agrícolas necessários
ao custeio de safras, construção de benfeitorias e melhoramentos fundiários.
§ 3º A Superintendência da Moeda e do Crédito poderá determinar que dos depósitos compulsórios dos
Bancos particulares, à sua ordem, sejam deduzidas as quantias a serem utilizadas em operações de crédito rural, na forma por ela regulamentada.
SEÇÃO VII
Da Assistência à Comercialização
Art. 84. Os planos de armazenamento e proteção dos produtos agropecuários levarão em conta o zoneamento de que trata o artigo 43, a fim de condicionar aos objetivos desta Lei, as atividades da Superintendência
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Nacional de Abastecimento (SUNAB) e de outros órgãos federais e estaduais com atividades que objetivem o
desenvolvimento rural.
§ 1° Os órgãos referidos neste artigo, se necessário, deverão instalar em convênio com o Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, armazéns, silos, frigoríficos, postos ou agências de compra, visando a dar segurança
à produção agrícola.
§ 2º Os planos deverão também levar em conta a classificação dos produtos e o adequado e oportuno
escoamento das safras.
Art. 85. A fixação dos preços mínimos, de acordo com a essencialidade dos produtos agropecuários, visando aos mercados interno e externo, deverá ser feita, no mínimo, sessenta dias antes da época do plantio
em cada região e reajustados, na época da venda, de acordo com os índices de correção fixados pelo Conselho
Nacional de Economia.
§ 1° Para fixação do preço mínimo se tomará por base o custo efetivo da produção, acrescido das despesas de transporte para o mercado mais próximo e da margem de lucro do produtor, que não poderá ser inferior a trinta por cento.
§ 2º As despesas do armazenamento, expurgo, conservação e embalagem dos produtos agrícolas correrão por conta do órgão executor da política de garantia de preços mínimos, não sendo dedutíveis do total
a ser pago ao produtor.
Art. 86. Os órgãos referidos no artigo 73, § 2º, alínea b, deverão, se necessário e quando a rede comercial
se mostrar insuficiente, promover a expansão desta ou expandir seus postos de revenda para atender aos interesses de lavradores e de criadores na obtenção de mercadorias e utilidades necessárias às suas atividades
rurais, de forma oportuna e econômica, visando à melhoria da produção e ao aumento da produtividade, através, entre outros, de serviços locais, para distribuição de produção própria ou revenda de:
I – tratores, implementos agrícolas, conjuntos de irrigação e perfuração de poços, aparelhos e utensílios
para pequenas indústrias de beneficiamento da produção;
II – arames, herbicidas, inseticidas, fungicidas, rações, misturas, soros, vacinas e medicamentos para animais;
III – corretivo de solo, fertilizantes e adubos, sementes e mudas.
SEÇÃO VIII
Da Industrialização e Beneficiamento dos Produtos Agrícolas
Art. 87. Nas áreas prioritárias da Reforma Agrária, a industrialização e o beneficiamento dos produtos
agrícolas serão promovidos pelas Cooperativas Integrais de Reforma Agrária.
Art. 88. O Poder Público, através dos órgãos referidos no artigo 73, § 2º, alínea b, exercerá atividades de
orientação, planificação, execução e controle, com o objetivo de promover o incentivo da industrialização, do
beneficiamento dos produtos agropecuários e dos meios indispensáveis ao aumento da produção e da produtividade agrícola, especialmente os referidos no artigo 86.
Parágrafo único. Vetado.
SEÇÃO IX
Da Eletrificação Rural e Obras de Infra-estrutura
Art. 89. Os planos nacional e regional de Reforma Agrária incluirão, obrigatoriamente, as providências
de valorização, relativas a eletrificação rural e outras obras de melhoria de infra-estrutura, tais como reflorestamento, regularização dos deflúvios dos cursos d’água, açudagem, barragens submersas, drenagem, irrigação,
abertura de poços, saneamento, obras de conservação do solo, além do sistema viário indispensável à realização do projeto.
Art. 90. Os órgão públicos federais ou estaduais referidos no artigo 73, § 2º, alíneas a, b e c, bem como o
Banco Nacional de Crédito Cooperativo, na medida de suas disponibilidades técnicas e financeiras, promoverão
a difusão das atividades de reflorestamento e de eletrificação rural, estas essencialmente através de cooperativas de eletrificação e industrialização rural, organizadas pelos lavradores e pecuaristas da região.
§ 1° Os mesmos órgãos especialmente as entidades de economia mista destinadas a promover o desenvolvimento rural, deverão manter serviços para atender à orientação, planificação, execução e fiscalização das
obras de melhoria e outras de infra-estrutura, referidas neste artigo.
§ 2º Os consumidores rurais de energia elétrica distribuída através de cooperativa de eletrificação e industrialização rural ficarão isentos do respectivo empréstimo compulsório.
§ 3º Os projetos de eletrificação rural feitos pelas cooperativas rurais terão prioridade nos financiamentos e poderão receber auxílio do Governo federal, estadual e municipal.
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SEÇÃO X
Do Seguro Agrícola
Art. 91. A Companhia Nacional de Seguro Agrícola (C.N.S.A.), em convênio com o Instituto Brasileiro de
Reforma Agrária, atuará nas áreas do projeto de Reforma Agrária, garantindo culturas, safras, colheitas, rebanhos e plantéis.
§ 1° O estabelecimento das tabelas dos prêmios de seguro para os vários tipos de atividade agropecuária nas diversas regiões do pais será feito tendo-se em vista a necessidade de sua aplicação, não somente nas
áreas prioritárias de Reforma Agrária, como também nas outras regiões selecionadas pela Companhia Nacional de Seguro Agrícola, nas quais a produção agropecuária represente fator essencial de desenvolvimento.
§ 2º Os contratos de financiamento e empréstimo e os contratos agropecuários, de qualquer natureza, realizados através dos órgãos oficiais de crédito, deverão ser segurados na Companhia Nacional de Seguro Agrícola.
CAPÍTULO IV
Do Uso ou da Posse Temporária da Terra
SEÇÃO I
Das Normas Gerais
Art. 92. A posse ou uso temporário da terra serão exercidos em virtude de contrato expresso ou tácito,
estabelecido entre o proprietário e os que nela exercem atividade agrícola ou pecuária, sob forma de arrendamento rural, de parceria agrícola, pecuária, agro-industrial e extrativa, nos termos desta Lei.
§ 1° O proprietário garantirá ao arrendatário ou parceiro o uso e gozo do imóvel arrendado ou cedido
em parceria.
§ 2º Os preços de arrendamento e de parceria fixados em contrato ...Vetado.. serão reajustados periodicamente, de acordo com os índices aprovados pelo Conselho Nacional de Economia. Nos casos em que ocorra
exploração de produtos com preço oficialmente fixado, a relação entre os preços reajustados e os iniciais não
pode ultrapassar a relação entre o novo preço fixado para os produtos e o respectivo preço na época do contrato, obedecidas as normas do Regulamento desta Lei.
§ 3º No caso de alienação do imóvel arrendado, o arrendatário terá preferência para adquiri-lo em igualdade de condições, devendo o proprietário dar-lhe conhecimento da venda, a fim de que possa exercitar o
direito de perempção dentro de trinta dias, a contar da notificação judicial ou comprovadamente efetuada,
mediante recibo.
§ 4° O arrendatário a quem não se notificar a venda poderá, depositando o preço, haver para si o imóvel
arrendado, se o requerer no prazo de seis meses, a contar da transcrição do ato de alienação no Registro de
Imóveis.
§ 5º A alienação ou a imposição de ônus real ao imóvel não interrompe a vigência dos contratos de arrendamento ou de parceria ficando o adquirente sub-rogado nos direitos e obrigações do alienante.
§ 6º O inadimplemento das obrigações assumidas por qualquer das partes dará lugar, facultativamente,
à rescisão do contrato de arrendamento ou de parceria. observado o disposto em lei.
§ 7º Qualquer simulação ou fraude do proprietário nos contratos de arrendamento ou de parceria, em
que o preço seja satisfeito em produtos agrícolas, dará ao arrendatário ou ao parceiro o direito de pagar pelas
taxas mínimas vigorantes na região para cada tipo de contrato.
§ 8º Para prova dos contratos previstos neste artigo, será permitida a produção de testemunhas. A ausência de contrato não poderá elidir a aplicação dos princípios estabelecidos neste Capítulo e nas normas regulamentares.
§ 9º Para solução dos casos omissos na presente Lei, prevalecerá o disposto no Código Civil.
Art. 93. Ao proprietário é vedado exigir do arrendatário ou do parceiro:
I – prestação de serviço gratuito;
II – exclusividade da venda da colheita;
III – obrigatoriedade do beneficiamento da produção em seu estabelecimento;
IV – obrigatoriedade da aquisição de gêneros e utilidades em seus armazéns ou barracões;
V – aceitação de pagamento em “ordens”, “vales”, “borós” ou outras formas regionais substitutivas da moeda.
Parágrafo único. Ao proprietário que houver financiado o arrendatário ou parceiro, por inexistência de
financiamento direto, será facultado exigir a venda da colheita até o limite do financiamento concedido, observados os níveis de preços do mercado local.
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Art. 94. É vedado contrato de arrendamento ou parceria na exploração de terras de propriedade pública,
ressalvado o disposto no parágrafo único deste artigo.
Parágrafo único. Excepcionalmente, poderão ser arrendadas ou dadas em parceria terras de propriedade púbica, quando:
a) razões de segurança nacional o determinarem;
b) áreas de núcleos de colonização pioneira, na sua fase de implantação, forem organizadas para fins de
demonstração;
c) forem motivo de posse pacífica e a justo título, reconhecida pelo Poder Público, antes da vigência
desta Lei.
SEÇÃO II
Do Arrendamento Rural
Art. 95. Quanto ao arrendamento rural, observar-se-ão os seguintes princípios:
I – os prazos de arrendamento terminarão sempre depois de ultimada a colheita, inclusive a de plantas
forrageiras temporárias cultiváveis. No caso de retardamento da colheita por motivo de força maior, considerar-se-ão esses prazos prorrogados nas mesmas condições, até sua ultimação;
II – presume-se feito, no prazo mínimo de três anos, o arrendamento por tempo indeterminado, observada a regra do item anterior;
III – o arrendatário, para iniciar qualquer cultura cujos frutos não possam ser recolhidos antes de terminado o prazo de arrendamento, deverá ajustar, previamente, com o arrendador a forma de pagamento do uso
da terra por esse prazo excedente; (Redação dada pela Lei nº 11.443, de 2007).
IV – em igualdade de condições com estranhos, o arrendatário terá preferência à renovação do arrendamento, devendo o proprietário, até 6 (seis) meses antes do vencimento do contrato, fazer-lhe a competente notificação extrajudicial das propostas existentes. Não se verificando a notificação extrajudicial, o contrato
considera-se automaticamente renovado, desde que o arrendador, nos 30 (trinta) dias seguintes, não manifeste
sua desistência ou formule nova proposta, tudo mediante simples registro de suas declarações no competente
Registro de Títulos e Documentos; (Redação dada pela Lei nº 11.443, de 2007).
V – os direitos assegurados no inciso IV do caput deste artigo não prevalecerão se, no prazo de 6 (seis)
meses antes do vencimento do contrato, o proprietário, por via de notificação extrajudicial, declarar sua intenção de retomar o imóvel para explorá-lo diretamente ou por intermédio de descendente seu; (Redação dada
pela Lei nº 11.443, de 2007).
VI – sem expresso consentimento do proprietário é vedado o subarrendamento;
VII – poderá ser acertada, entre o proprietário e arrendatário, cláusula que permita a substituição de área
arrendada por outra equivalente no mesmo imóvel rural, desde que respeitadas as condições de arrendamento
e os direitos do arrendatário;
VIII – o arrendatário, ao termo do contrato, tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis;
será indenizado das benfeitorias voluptuárias quando autorizadas pelo proprietário do solo; e, enquanto o
arrendatário não for indenizado das benfeitorias necessárias e úteis, poderá permanecer no imóvel, no uso e
gozo das vantagens por ele oferecidas, nos termos do contrato de arrendamento e das disposições do inciso I
deste artigo; (Redação dada pela Lei nº 11.443, de 2007).
IX – constando do contrato de arrendamento animais de cria, de corte ou de trabalho, cuja forma de
restituição não tenha sido expressamente regulada, o arrendatário é obrigado, findo ou rescindido o contrato,
a restituí-los em igual número, espécie e valor;
X – o arrendatário não responderá por qualquer deterioração ou prejuízo a que não tiver dado causa;
XI – na regulamentação desta Lei, serão complementadas as seguintes condições que, obrigatoriamente,
constarão dos contratos de arrendamento:
a) limites da remuneração e formas de pagamento em dinheiro ou no seu equivalente em produtos;
(Redação dada pela Lei nº 11.443, de 2007).
b) prazos mínimos de arrendamento e limites de vigência para os vários tipos de atividades agrícolas;
(Redação dada pela Lei nº 11.443, de 2007).
c) bases para as renovações convencionadas;
d) formas de extinção ou rescisão;
e) direito e formas de indenização ajustadas quanto às benfeitorias realizadas;
XII – a remuneração do arrendamento, sob qualquer forma de pagamento, não poderá ser superior a
15% (quinze por cento) do valor cadastral do imóvel, incluídas as benfeitorias que entrarem na composição do
contrato, salvo se o arrendamento for parcial e recair apenas em glebas selecionadas para fins de exploração
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intensiva de alta rentabilidade, caso em que a remuneração poderá ir até o limite de 30% (trinta por cento)
(Redação dada pela Lei nº 11.443, de 2007).
XIII – a todo aquele que ocupar, sob qualquer forma de arrendamento, por mais de cinco anos, um imóvel rural desapropriado, em área prioritária de Reforma Agrária, é assegurado o direito preferencial de acesso
à terra ..Vetado...
Art. 95-A. Fica instituído o Programa de Arrendamento Rural, destinado ao atendimento complementar
de acesso à terra por parte dos trabalhadores rurais qualificados para participar do Programa Nacional de Reforma Agrária, na forma estabelecida em regulamento.(Incluído pela Medida Provisória nº 2.183-56, de 2001)
(Regulamento)
Parágrafo único. Os imóveis que integrarem o Programa de Arrendamento Rural não serão objeto de
desapropriação para fins de reforma agrária enquanto se mantiverem arrendados, desde que atendam aos requisitos estabelecidos em regulamento. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.183-56, de 2001)
SEÇÃO III
Da Parceria Agrícola, Pecuária, Agro-Industrial e Extrativa
Art. 96. Na parceria agrícola, pecuária, agro-industrial e extrativa, observar-se-ão os seguintes princípios:
I – o prazo dos contratos de parceria, desde que não convencionados pelas partes, será no mínimo de
três anos, assegurado ao parceiro o direito à conclusão da colheita, pendente, observada a norma constante
do inciso I, do artigo 95;
II – expirado o prazo, se o proprietário não quiser explorar diretamente a terra por conta própria, o parceiro em igualdade de condições com estranhos, terá preferência para firmar novo contrato de parceria;
III – as despesas com o tratamento e criação dos animais, não havendo acordo em contrário, correrão
por conta do parceiro tratador e criador;
IV – o proprietário assegurará ao parceiro que residir no imóvel rural, e para atender ao uso exclusivo da
família deste, casa de moradia higiênica e área suficiente para horta e criação de animais de pequeno porte;
V – no Regulamento desta Lei, serão complementadas, conforme o caso, as seguintes condições, que
constarão, obrigatoriamente, dos contratos de parceria agrícola, pecuária, agro-industrial ou extrativa:
a) quota-limite do proprietário na participação dos frutos, segundo a natureza de atividade agropecuária
e facilidades oferecidas ao parceiro;
b) prazos mínimos de duração e os limites de vigência segundo os vários tipos de atividade agrícola;
c) bases para as renovações convencionadas;
d) formas de extinção ou rescisão;
e) direitos e obrigações quanto às indenizações por benfeitorias levantadas com consentimento do proprietário e aos danos substanciais causados pelo parceiro, por práticas predatórias na área de exploração ou
nas benfeitorias, nos equipamentos, ferramentas e implementos agrícolas a ele cedidos;
f) direito e oportunidade de dispor sobre os frutos repartidos;
VI – na participação dos frutos da parceria, a quota do proprietário não poderá ser superior a:
a) 20% (vinte por cento), quando concorrer apenas com a terra nua; (Redação dada pela Lei nº 11.443,
de 2007).
b) 25% (vinte e cinco por cento), quando concorrer com a terra preparada; (Redação dada pela Lei nº
11.443, de 2007).
c) 30% (trinta por cento), quando concorrer com a terra preparada e moradia; (Redação dada pela Lei nº
11.443, de 2007).
d) 40% (quarenta por cento), caso concorra com o conjunto básico de benfeitorias, constituído especialmente de casa de moradia, galpões, banheiro para gado, cercas, valas ou currais, conforme o caso; (Redação
dada pela Lei nº 11.443, de 2007).
e) 50% (cinqüenta por cento), caso concorra com a terra preparada e o conjunto básico de benfeitorias
enumeradas na alínea d deste inciso e mais o fornecimento de máquinas e implementos agrícolas, para atender
aos tratos culturais, bem como as sementes e animais de tração, e, no caso de parceria pecuária, com animais
de cria em proporção superior a 50% (cinqüenta por cento) do número total de cabeças objeto de parceria;
(Redação dada pela Lei nº 11.443, de 2007).
f) 75% (setenta e cinco por cento), nas zonas de pecuária ultra-extensiva em que forem os animais de
cria em proporção superior a 25% (vinte e cinco por cento) do rebanho e onde se adotarem a meação do leite
e a comissão mínima de 5% (cinco por cento) por animal vendido; (Redação dada pela Lei nº 11.443, de 2007).
g) nos casos não previstos nas alíneas anteriores, a quota adicional do proprietário será fixada com base em
percentagem máxima de dez por cento do valor das benfeitorias ou dos bens postos à disposição do parceiro;
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VII – aplicam-se à parceria agrícola, pecuária, agropecuária, agro-industrial ou extrativa as normas pertinentes ao arrendamento rural, no que couber, bem como as regras do contrato de sociedade, no que não
estiver regulado pela presente Lei.
Parágrafo único. Os contratos que prevejam o pagamento do trabalhador, parte em dinheiro e parte
percentual na lavoura cultivada, ou gado tratado, são considerados simples locação de serviço, regulada pela
legislação trabalhista, sempre que a direção dos trabalhos seja de inteira e exclusiva responsabilidade do proprietário, locatário do serviço a quem cabe todo o risco, assegurando-se ao locador, pelo menos, a percepção
do salário-mínimo no cômputo das duas parcelas.
VIII – o proprietário poderá sempre cobrar do parceiro, pelo seu preço de custo, o valor de fertilizantes
e inseticidas fornecidos no percentual que corresponder à participação deste, em qualquer das modalidades
previstas nas alíneas do inciso VI do caput deste artigo; (Incluído pela Lei nº 11.443, de 2007).
IX – nos casos não previstos nas alíneas do inciso VI do caput deste artigo, a quota adicional do proprietário será fixada com base em percentagem máxima de 10% (dez por cento) do valor das benfeitorias ou dos
bens postos à disposição do parceiro. (Incluído pela Lei nº 11.443, de 2007).
§ 1o Parceria rural é o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a ceder à outra, por tempo determinado ou não, o uso específico de imóvel rural, de parte ou partes dele, incluindo, ou não, benfeitorias,
outros bens e/ou facilidades, com o objetivo de nele ser exercida atividade de exploração agrícola, pecuária,
agroindustrial, extrativa vegetal ou mista; e/ou lhe entrega animais para cria, recria, invernagem, engorda ou
extração de matérias-primas de origem animal, mediante partilha, isolada ou cumulativamente, dos seguintes
riscos: (Incluído pela Lei nº 11.443, de 2007).
I – caso fortuito e de força maior do empreendimento rural; (Incluído pela Lei nº 11.443, de 2007).
II – dos frutos, produtos ou lucros havidos nas proporções que estipularem, observados os limites percentuais estabelecidos no inciso VI do caput deste artigo; (Incluído pela Lei nº 11.443, de 2007).
III – variações de preço dos frutos obtidos na exploração do empreendimento rural. (Incluído pela Lei nº
11.443, de 2007).
§ 2o As partes contratantes poderão estabelecer a prefixação, em quantidade ou volume, do montante
da participação do proprietário, desde que, ao final do contrato, seja realizado o ajustamento do percentual
pertencente ao proprietário, de acordo com a produção. (Incluído pela Lei nº 11.443, de 2007).
§ 3o Eventual adiantamento do montante prefixado não descaracteriza o contrato de parceria. (Incluído
pela Lei nº 11.443, de 2007).
§ 4o Os contratos que prevejam o pagamento do trabalhador, parte em dinheiro e parte em percentual
na lavoura cultivada ou em gado tratado, são considerados simples locação de serviço, regulada pela legislação
trabalhista, sempre que a direção dos trabalhos seja de inteira e exclusiva responsabilidade do proprietário,
locatário do serviço a quem cabe todo o risco, assegurando-se ao locador, pelo menos, a percepção do salário
mínimo no cômputo das 2 (duas) parcelas. (Incluído pela Lei nº 11.443, de 2007).
§ 5o O disposto neste artigo não se aplica aos contratos de parceria agroindustrial, de aves e suínos, que
serão regulados por lei específica. (Incluído pela Lei nº 11.443, de 2007).
SEÇÃO IV
Dos Ocupantes de Terras Públicas Federais
Art. 97. Quanto aos legítimos possuidores de terras devolutas federais, observar-se-á o seguinte:
I – o Instituto Brasileiro de Reforma Agrária promoverá a discriminação das áreas ocupadas por posseiros, para a progressiva regularização de suas condições de uso e posse da terra, providenciando, nos casos e
condições previstos nesta Lei, a emissão dos títulos de domínio;
II – todo o trabalhador agrícola que, à data da presente Lei, tiver ocupado, por um ano, terras devolutas,
terá preferência para adquirir um lote da dimensão do módulo de propriedade rural, que for estabelecido para
a região, obedecidas as prescrições da lei.
Art. 98. Todo aquele que, não sendo proprietário rural nem urbano, ocupar por dez anos ininterruptos,
sem oposição nem reconhecimento de domínio alheio, tornando-o produtivo por seu trabalho, e tendo nele
sua morada, trecho de terra com área caracterizada como suficiente para, por seu cultivo direto pelo lavrador e
sua família, garantir-lhes a subsistência, o progresso social e econômico, nas dimensões fixadas por esta Lei, para
o módulo de propriedade, adquirir-lhe-á o domínio, mediante sentença declaratória devidamente transcrita.
Art. 99. A transferência do domínio ao posseiro de terras devolutas federais efetivar-se-á no competente
processo administrativo de legitimação de posse, cujos atos e termos obedecerão às normas do Regulamento
da presente Lei.
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Art. 100. O título de domínio expedido pelo Instituto Brasileiro de Reforma Agrária será, dentro do prazo
que o Regulamento estabelecer, transcrito no competente Registro Geral de Imóveis.
Art. 101. As taxas devidas pelo legitimante de posse em terras devolutas federais, constarão de tabela
a ser periodicamente expedida pelo Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, atendendo-se à ancianidade da
posse, bem como às diversificações das regiões em que se verificar a respectiva discriminação.
Art. 102. Os direitos dos legítimos possuidores de terras devolutas federais estão condicionados ao implemento dos requisitos absolutamente indispensáveis da cultura efetiva e da morada habitual.
TÍTULO IV
Das Disposições Gerais e Transitórias
Art. 103. A aplicação da presente Lei deverá objetivar, antes e acima de tudo, a perfeita ordenação do
sistema agrário do país, de acordo com os princípios da justiça social, conciliando a liberdade de iniciativa com
a valorização do trabalho humano.
§ 1° Para a plena execução do disposto neste artigo, o Poder Executivo, através dos órgãos da sua administração centralizada e descentralizada, deverá prover no sentido de facultar e garantir todas as atividades
extrativas, agrícolas, pecuárias e agro-industriais, de modo a não prejudicar, direta ou indiretamente, o harmônico desenvolvimento da vida rural.
§ 2º Dentro dessa orientação, a implantação dos serviços e trabalhos previstos nesta Lei processar-se-á
progressivamente, seguindo-se os critérios, as condições técnicas e as prioridades fixados pelas mesmas, a fim
de que a política de desenvolvimento rural de nenhum modo tenha solução de continuidade.
§ 3º De acordo com os princípios normativos deste artigo e dos parágrafos anteriores, será dada prioridade à elaboração do zoneamento e do cadastro, previstos no Título II, Capítulo IV, Seção III, desta Lei.
Art. 104. O Quadro de servidores do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária será constituído de pessoal
dos órgãos e repartições a ele incorporados, ou para ele transferidos, e de pessoal admitido na forma da lei.
§ 1° O disposto neste artigo não se aplica aos cargos ou funções cujos ocupantes estejam em exercício
como requisitados, nos mencionados órgãos incorporados ou transferidos, bem como aos funcionários públicos civis ou militares, assim definidos pela legislação especial.
§ 2º O Instituto Brasileiro de Reforma Agrária poderá admitir, mediante portaria ou contrato, em regime
especial de trabalho e salário, dentro das dotações orçamentárias próprias, especialistas necessários ao desempenho de atividades técnicas e científicas para cuja execução não dispuser de servidores habilitados.
§ 3º O Instituto Brasileiro de Reforma Agrária poderá requisitar servidores da administração centralizada
ou descentralizada, sem prejuízo dos seus vencimentos, direitos e vantagens.
§ 4° Nenhuma admissão de pessoal, com exceção do parágrafo segundo, poderá ser feita senão mediante prestação de concurso de provas ou de títulos e provas.
§ 5º Os servidores da Superintendência da Política Agrária (SUPRA), pertencentes aos quadros do extinto
Instituto Nacional de Imigração e Colonização (I.N.I.C.), e do Serviço Social Rural (S.S.R.) poderão optar pela sua
lotação em qualquer órgão onde existirem cargos ou funções por eles ocupados.
Art. 105. Fica o Poder Executivo autorizado a emitir títulos, denominados Títulos da Dívida Agrária, distribuídos em séries autônomas, respeitado o limite máximo de circulação equivalente a 500.000.000 de OTN
(quinhentos milhões de Obrigações do Tesouro Nacional). (Redação dada pela Lei nº 7.647, de 19/01/88)
§ 1° Os títulos de que trata este artigo vencerão juros de seis por cento a doze por cento ao ano, terão
cláusula de garantia contra eventual desvalorização da moeda, em função dos índices fixados pelo Conselho
Nacional de Economia, e poderão ser utilizados:
a) em pagamento de até cinqüenta por cento do Imposto Territorial Rural;
b) em pagamento de preço de terras públicas;
c) em caução para garantia de quaisquer contratos, obras e serviços celebrados com a União;
d) como fiança em geral;
e) em caução como garantia de empréstimos ou financiamentos em estabelecimentos da União, autarquias federais e sociedades de economia mista, em entidades ou fundos de aplicação às atividades rurais
criadas para este fim;
f) em depósito, para assegurar a execução em ações judiciais ou administrativas.
§ 2º Esses títulos serão nominativos ou ao portador e de valor nominal de referência equivalente ao de
5 (cinco), 10 (dez), 20 (vinte), 50 (cinqüenta) e 100 (cem) Obrigações do Tesouro Nacional, ou outra unidade de
correção monetária plena que venha a substituí-las, de acordo com o que estabelecer a regulamentação desta
Lei. (Redação dada pela Lei nº 7.647, de 19/01/88)
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§ 3° Os títulos de cada série autônoma serão resgatados a partir do segundo ano de sua efetiva colocação
em prazos variáveis de cinco, dez, quinze e vinte anos, de conformidade com o que estabelecer a regulamentação desta Lei. Dentro de uma mesma série não se poderá fazer diferenciação de juros e de prazo.
§ 4° Os orçamentos da União, a partir do relativo ao exercício de 1966, consignarão verbas específicas
destinadas ao serviço de juros e amortização decorrentes desta Lei, inclusive as dotações necessárias para cumprimento da cláusula de correção monetária, as quais serão distribuídas automaticamente ao Tesouro Nacional.
§ 5º O Poder Executivo, de acordo com autorização e as normas constantes deste artigo e dos parágrafos
anteriores, regulamentará a expedição, condições e colocação dos Títulos da Dívida Agrária.
Art. 106. A lei que for baixada para institucionalização do crédito rural tecnificado nos termos do artigo
83 fixará as normas gerais a que devem satisfazer os fundos de garantia e as formas permitidas para aplicação
dos recursos provenientes da colocação, relativamente aos Títulos da Dívida Agrária ou de Bônus Rurais, emitidos pelos Governos Estaduais, para que estes possam ter direito à coobrigação da União Federal.
Art. 107. Os litígios judiciais entre proprietários e arrendatários rurais obedecerão ao rito processual previsto pelo artigo 685, do Código do Processo Civil.
§ 1° Não terão efeito suspensivo os recursos interpostos contra as decisões proferidas nos processos de
que trata o presente artigo.
§ 2º Os litígios relativos às relações de trabalho rural em geral, inclusive as reclamações de trabalhadores
agrícolas, pecuários, agro-industriais ou extrativos, são de competência da Justiça do Trabalho, regendo-se o
seu processo pelo rito processual trabalhista.
Art. 108. Para fins de enquadramento serão revistos, a partir da data da publicação desta Lei, os regulamentos, portarias, instruções, circulares e outras disposições administrativas ou técnicas expedidas pelos Ministérios e Repartições.
Art. 109. Observado o disposto nesta Lei, será permitido o reajustamento das prestações mensais de
amortizações e juros e dos saldos devedores nos contratos de venda a prazo de:
I – lotes de terra com ou sem benfeitorias, em projetos de Reforma Agrária e em núcleos de colonização;
II – máquinas, equipamentos e implementos agrícolas, a cooperativas agrícolas ou entidades especializadas em prestação de serviço e assistência à mecanização;
III instalação de indústrias de beneficiamento, para cooperativas agrícolas ou empresas rurais.
§ 1° O reajustamento de que trata este artigo será feito em intervalos não inferiores a um ano, proporcionalmente aos índices gerais de preços, fixados pelo Conselho Nacional de Economia.
§ 2º Os contratos relativos às operações referidas no inciso I, serão limitados ao prazo máximo de vinte
anos; os relativos às do inciso II ao prazo máximo de cinco anos; e as referentes às do inciso III ao prazo máximo de quinze anos.
§ 3º A correção monetária ...Vetado... não constituirá rendimento tributável dos seus beneficiários.
Art. 110. Será permitida a negociação nas Bolsas de Valores do País, warrants fornecidos pelos armazéns-gerais, silos e frigoríficos.
Art. 111. Os oficiais do Registro de Imóveis inscreverão obrigatoriamente os contratos de promessa de
venda ou de hipoteca celebrados de acordo com a presente Lei, declarando expressamente que os valores
deles constantes são meramente estimativos, estando sujeitos, como as prestações mensais, às correções de
valor determinadas nesta Lei.
§ 1° Mediante simples requerimento, firmado por qualquer das partes contratantes, acompanhado da
publicação oficial do índice de correção aplicado, os oficiais do Registro de Imóveis averbarão, à margem das
respectivas instruções, as correções de valor determinadas por esta Lei, com indicação do novo valor do preço
ou da dívida e do saldo respectivo, bem como da nova prestação contratual.
§ 2º Se o promitente comprador ou mutuário se recusar a assinar o requerimento de averbação das correções verificadas, ficará, não obstante, obrigado ao pagamento da nova prestação, podendo a entidade financiadora, se lhe convier, rescindir o contrato com notificação prévia no prazo de noventa dias.
Art. 112. Passa a ter a seguinte redação o artigo 38, alínea b, do Decreto n. 22.239, de 19 de dezembro
de 1932, revigorado pelo Decreto-Lei n. 8.401, de 19 de dezembro de 1945:
“b) do beneficiamento, industrialização e venda em comum de produtos de origem extrativa, agrícola
ou de criação de animais”.
Art. 113. O Estabelecimento Rural do Tapajós, incorporado à Superintendência de Política Agrária pela
Lei Delegada n. 11, de 11 de outubro de 1962, fica, para todos os efeitos legais e patrimoniais, transferido para
o Ministério da Agricultura.
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Art. 114. Para fins de regularização, os núcleos coloniais e as terras pertencentes ao antigo Instituto Nacional de Imigração e Colonização, incorporados à Superintendência de Política Agrária pela Lei Delegada referida no artigo anterior, serão transferidos:
a) ao Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, os localizados nas áreas prioritárias de reforma agrária;
b) ao patrimônio do Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário, os situados nas demais áreas do país.
Art. 115. As atribuições conferidas à Superintendência de Política Agrária pela Lei Delegada n. 11, de 11
de outubro de 1962, e que não são transferidas para o Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, ficam distribuídas pelos órgãos federais, na forma dos seguintes dispositivos:
I – para os órgãos próprios do Ministério da Agricultura, transferem-se as atribuições, de:
a) planejar e executar, direta ou indiretamente, programas de colonização visando à fixação e ao acesso
à terra própria de agricultores e trabalhadores sem terra nacionais ou estrangeiros, radicados no país, mediante a formação de unidades familiares reunidas em cooperativas nas áreas de ocupação pioneira e, nos vazios
demográficos e econômicos;
b) promover, supletivamente, a entrada de imigrantes necessários ao aperfeiçoamento e à difusão de
métodos agrícolas mais avançados;
c) fixar diretrizes para o serviço de imigração e seleção de imigrantes, exercido pelo Ministério das Relações Exteriores, através de seus órgãos próprios de representação;
d) administrar, direta ou indiretamente, os núcleos de colonização fora das áreas prioritárias de Reforma
Agrária;
II – para os órgãos próprios de representação do Ministério das Relações Exteriores, as atividades concernentes à seleção de imigrantes;
III – para os órgãos próprios do Ministério da Justiça e Negócios Interiores, os assuntos pertinentes à legalização de permanência, prorrogação e retificação de nacionalidade de estrangeiros, no território nacional;
IV – para a Divisão de Turismo e Certames, do Departamento Nacional de Comércio, do Ministério da Indústria e do Comércio, o registro e a fiscalização de empresas de turismo e venda de passagens;
V – para os órgãos próprios do Ministério do Trabalho e Previdência Social:
a) a assistência e o encaminhamento dos trabalhadores rurais migrantes de uma para outra região, à
vista das necessidades do desenvolvimento harmônico do país;
b) a recepção dos imigrantes selecionados pelo Ministério das Relações Exteriores, encaminhando-os
para áreas predeterminadas de acordo com as normas gerais convencionadas com o Ministério da Agricultura.
Art. 116. Fica revogada a Lei Delegada n. 11, de 11 de outubro de 1962, extinta a Superintendência de
Política Agrária (SUPRA) e incorporados ao Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, ao Ministério da Agricultura, ao Instituto Nacional do Desenvolvimento Agrário e aos demais Ministérios, na forma do artigo 115, para
todos os efeitos legais, jurídicos e patrimoniais, os serviços, atribuições e bens patrimoniais, na forma do disposto nesta Lei.
Parágrafo único. São transferidos para o Instituto Brasileiro de Reforma Agrária e para o Instituto Nacional
do Desenvolvimento Agrário, quando for o caso, os saldos das dotações orçamentárias e dos créditos especiais
destinados à Superintendência de Política Agrária, inclusive os recursos financeiro arrecadados e os que forem
a ela devidos até a data da promulgação da presente Lei.
Art. 117. As atividades do Serviço Social Rural, incorporados à Superintendência de Política Agrária pela
Lei Delegada n. 11, de 11 de outubro de 1962, bem como o produto da arrecadação das contribuições criadas
pela Lei n. 2.613, de 23 de setembro de 1955, serão transferidas, de acordo com o disposto nos seguintes incisos:
I – ao Instituto Nacional do Desenvolvimento Agrário caberão as atribuições relativas à extensão rural e
cinqüenta por cento da arrecadação;
II – ao órgão do Serviço Social da Previdência que atenderá aos trabalhos rurais, ...Vetado... caberão as
demais atribuições e cinqüenta por cento da arrecadação. Enquanto não for criado esse órgão, suas atribuições
e arrecadações serão da competência da autarquia referida no inciso I;
III – Vetado.
Art. 118. São extensivos ao Instituto Brasileiro de Reforma Agrária os privilégios da Fazenda Pública no
tocante à cobrança dos seus créditos e processos em geral, custas, prazos de prescrição, imunidades tributárias e isenções fiscais.
Art. 119. Não poderão gozar dos benefícios desta Lei, inclusive a obtenção de financiamentos, empréstimos e outras facilidades financeiras, os proprietários de imóveis rurais, cujos certificados de cadastro os classifiquem na forma prevista no artigo 4°, inciso V.
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§ 1° Os órgãos competentes do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária e do Ministério da Agricultura,
poderão acordar com o proprietário, a forma e o prazo de enquadramento do imóvel nos objetivos desta Lei,
dando deste fato ciência aos estabelecimentos de crédito de economia mista.
§ 2º Vetado.
Art. 120. É instituído o Fundo Agro-Industrial de Reconversão, com a finalidade de financiar projetos
apresentados por proprietários cujos imóveis rurais tiverem sido desapropriados contra pagamento por meio
de Títulos da Dívida Agrária.
§ 1° O Fundo, administrado pelo Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico (B.N.D.E.), terá as seguintes fontes:
I – dez por cento do Fundo Nacional de Reforma Agrária;
II – recursos provenientes de empréstimos contraídos no país e no exterior;
III – resultado de suas operações;
IV – recursos próprios do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico ou de outras entidades governamentais que venham a ser atribuídos ao Fundo.
§ 2º O Fundo somente financiará projetos de desenvolvimento econômico agropecuário ou industrial,
que satisfaçam as condições técnicas e econômicas estabelecidas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e que se enquadrem dentro dos critérios de propriedade fixados pelo Ministério Extraordinário
para o Planejamento e Coordenação Econômica.
§ 3º Os encargos resultantes do financiamento, inclusive amortização e juros, serão liquidados em Títulos da Dívida Agrária.
§ 4º Dentro dos recursos do Fundo, o financiamento será concedido em total nunca superior a cinqüenta por cento do montante dos Títulos da Dívida Agrária que tiverem entrado na composição do preço da desapropriação.
Art. 121. É o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo Ministério da Agricultura, o crédito especial de Cr$
100.000.000,00 (cem milhões de cruzeiros) para atender às despesas de qualquer natureza com a instalação,
organização e funcionamento do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, bem como as relativas ao cumprimento do disposto nesta Lei.
Art. 122. O Poder Executivo, dentro do prazo de cento e oitenta dias, a partir da publicação da presente
Lei, deverá baixar a regulamentação necessária à sua execução.
Art. 123. O critério da tributação constante do Título III, Capítulo I, passará a vigorar a partir de 1° de janeiro de 1965.
Parágrafo único. Do Imposto Territorial Rural, calculado na forma do disposto no artigo 50 e seus parágrafos serão feitas, nos três primeiros anos de aplicação desta Lei, as seguintes deduções:
a) no primeiro ano, setenta e cinco por cento do acréscimo verificado entre o valor apurado e o imposto
pago no último exercício anterior à aplicação da Lei;
b) no segundo ano, cinqüenta por cento do acréscimo verificado entre o valor apurado naquele ano e
o imposto pago no último exercício anterior à aplicação da Lei, com a correção monetária pelos índices do
Conselho Nacional de Economia;
c) no terceiro ano, vinte e cinco por cento do acréscimo verificado para o respectivo ano, na forma do
disposto na alínea anterior.
Art. 124. A aplicação do disposto no artigo 19, § 2°, a e b, só terá a vigência respectivamente a partir das
datas de encerramento da inscrição do cadastro das propriedades agrícolas e da de declaração do Imposto de
Renda relativa ao ano-base de 1964.
Art. 125. Dentro de dez anos contados da publicação da presente Lei ficam isentas do pagamento do
imposto sobre lucro imobiliário as transmissões de imóveis rurais realizadas com o objetivo imediato de eliminar latifúndio ou efetuar reagrupamentos de glebas, no propósito de corrigir minifúndios, desde que tais
objetivos sejam verificados pelo Instituto Brasileiro de Reforma Agrária.
Art. 126. A Carteira de Colonização do Banco do Brasil, sem prejuízo de suas atribuições legais, atuará
como entidade financiadora nas operações de venda de lotes rurais ...Vetado...
§ 1° As Letras Hipotecárias que o Banco do Brasil está autorizado a emitir, em provimento de recursos e em
empréstimos da sua Carteira de Colonização, poderão conter cláusula de garantia contra eventual desvalorização de moeda, de acordo com índices que forem sugeridos pelo Conselho Nacional de Economia, assegurando
ao mesmo Banco o ressarcimento de prejuízos já previstos no artigo 4º da Lei n. 2.237, de 19 de junho de 1954.
§ 2º Caberá à Diretoria do Banco do Brasil fixar o limite do valor dos empréstimos que o Banco fica autorizado a realizar no país ou no estrangeiro para aplicação, pela sua Carteira de Colonização, revogado, portanto
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o limite estabelecido no parágrafo único do artigo 80 da Lei n. 2.237, de 19 de junho de 1964, e as disposições
em contrário.
Art. 127. Vetado.
Art. 128. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de novembro de 1964; 143º da Independência e 76º da República. – H. CASTELLO BRANCO,
Presidente da República.
Este texto não substitui o publicado no DOU de 31.11.1964, retificado em 17.12.1964 e retificado em 6.4.1965

LEI Nº 6.766, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1979
Dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano e dá outras Providências.
O Presidente da República, faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º. O parcelamento do solo para fins urbanos será regido por esta Lei.
Parágrafo único – Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão estabelecer normas complementares relativas ao parcelamento do solo municipal para adequar o previsto nesta Lei às peculiaridades regionais e locais.
CAPÍTULO I
Disposições Preliminares
Art. 2º. O parcelamento do solo urbano poderá ser feito mediante loteamento ou desmembramento,
observadas as disposições desta Lei e as das legislações estaduais e municipais pertinentes.
§ 1º – Considera-se loteamento a subdivisão de gleba em lotes destinados a edificação, com abertura
de novas vias de circulação, de logradouros públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação das vias
existentes.
§ 2º– considera-se desmembramento a subdivisão de gleba em lotes destinados a edificação, com aproveitamento do sistema viário existente, desde que não implique na abertura de novas vias e logradouros públicos, nem no prolongamento, modificação ou ampliação dos já existentes.
§ 3o (VETADO) (Incluído pela Lei nº 9.785, de 1999)
§ 4o Considera-se lote o terreno servido de infra-estrutura básica cujas dimensões atendam aos índices
urbanísticos definidos pelo plano diretor ou lei municipal para a zona em que se situe. (Incluído pela Lei nº
9.785, de 1999)
§ 5o A infra-estrutura básica dos parcelamentos é constituída pelos equipamentos urbanos de escoamento das águas pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, energia
elétrica pública e domiciliar e vias de circulação. (Redação dada pela Lei nº 11.445, de 2007).
§ 6o A infra-estrutura básica dos parcelamentos situados nas zonas habitacionais declaradas por lei como
de interesse social (ZHIS) consistirá, no mínimo, de: (Incluído pela Lei nº 9.785, de 1999)
I – vias de circulação; (Incluído pela Lei nº 9.785, de 1999)
II – escoamento das águas pluviais; (Incluído pela Lei nº 9.785, de 1999)
III – rede para o abastecimento de água potável; e (Incluído pela Lei nº 9.785, de 1999)
IV – soluções para o esgotamento sanitário e para a energia elétrica domiciliar. (Incluído pela Lei nº 9.785,
de 1999)
Art. 3o Somente será admitido o parcelamento do solo para fins urbanos em zonas urbanas, de expansão urbana ou de urbanização específica, assim definidas pelo plano diretor ou aprovadas por lei municipal.
(Redação dada pela Lei nº 9.785, de 1999)
Parágrafo único – Não será permitido o parcelamento do solo:
I – em terrenos alagadiços e sujeitos a inundações, antes de tomadas as providências para assegurar o
escoamento das águas;
Il – em terrenos que tenham sido aterrados com material nocivo à saúde pública, sem que sejam previamente saneados;
III – em terrenos com declividade igual ou superior a 30% (trinta por cento), salvo se atendidas exigências específicas das autoridades competentes;
IV – em terrenos onde as condições geológicas não aconselham a edificação;
V – em áreas de preservação ecológica ou naquelas onde a poluição impeça condições sanitárias suportáveis, até a sua correção.
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CAPÍTULO II
Dos Requisitos Urbanísticos para Loteamento
Art. 4º. Os loteamentos deverão atender, pelo menos, aos seguintes requisitos:
I – as áreas destinadas a sistemas de circulação, a implantação de equipamento urbano e comunitário,
bem como a espaços livres de uso público, serão proporcionais à densidade de ocupação prevista pelo plano
diretor ou aprovada por lei municipal para a zona em que se situem. (Redação dada pela Lei nº 9.785, de 1999)
II – os lotes terão área mínima de 125m² (cento e vinte e cinco metros quadrados) e frente mínima de
5 (cinco) metros, salvo quando o loteamento se destinar a urbanização específica ou edificação de conjuntos
habitacionais de interesse social, previamente aprovados pelos órgãos públicos competentes;
III – ao longo das águas correntes e dormentes e das faixas de domínio público das rodovias e ferrovias,
será obrigatória a reserva de uma faixa não-edificável de 15 (quinze) metros de cada lado, salvo maiores exigências da legislação específica; (Redação dada pela Lei nº 10.932, de 2004)
IV – as vias de loteamento deverão articular-se com as vias adjacentes oficiais, existentes ou projetadas,
e harmonizar-se com a topografia local.
§ 1o A legislação municipal definirá, para cada zona em que se divida o território do Município, os usos
permitidos e os índices urbanísticos de parcelamento e ocupação do solo, que incluirão, obrigatoriamente, as
áreas mínimas e máximas de lotes e os coeficientes máximos de aproveitamento. (Redação dada pela Lei nº
9.785, de 1999)
§ 2º – Consideram-se comunitários os equipamentos públicos de educação, cultura, saúde, lazer e similares.
§ 3o Se necessária, a reserva de faixa não-edificável vinculada a dutovias será exigida no âmbito do respectivo licenciamento ambiental, observados critérios e parâmetros que garantam a segurança da população
e a proteção do meio ambiente, conforme estabelecido nas normas técnicas pertinentes. (Incluído pela Lei nº
10.932, de 2004)
Art. 5º. O Poder Público competente poderá complementarmente exigir, em cada loteamento, a reserva
de faixa non aedificandi destinada a equipamentos urbanos.
Parágrafo único – Consideram-se urbanos os equipamentos públicos de abastecimento de água, serviços
de esgostos, energia elétrica, coletas de águas pluviais, rede telefônica e gás canalizado.
CAPÍTULO III
Do Projeto de Loteamento
Art. 6º. Antes da elaboração do projeto de loteamento, o interessado deverá solicitar à Prefeitura Municipal, ou ao Distrito Federal quando for o caso, que defina as diretrizes para o uso do solo, traçado dos lotes,
do sistema viário, dos espaços livres e das áreas reservadas para equipamento urbano e comunitário, apresentando, para este fim, requerimento e planta do imóvel contendo, pelo menos:
I – as divisas da gleba a ser loteada;
II – as curvas de nível à distância adequada, quando exigidas por lei estadual ou municipal;
III – a localização dos cursos d’água, bosques e construções existentes;
IV – a indicação dos arruamentos contíguos a todo o perímetro, a localização das vias de comunicação,
das áreas livres, dos equipamentos urbanos e comunitários existentes no local ou em suas adjacências, com as
respectivas distâncias da área a ser loteada;
V – o tipo de uso predominante a que o loteamento se destina;
VI – as caracteristicas, dimensões e localização das zonas de uso contíguas.
Art. 7º. A Prefeitura Municipal, ou o Distrito Federal quando for o caso, indicará, nas plantas apresentadas
junto com o requerimento, de acordo com as diretrizes de planejamento estadual e municipal:
I – as ruas ou estradas existentes ou projetada, que compõem o sistema viário da cidade e do município,
relacionadas com o loteamento pretendido e a serem respeitadas;
II – o traçado básico do sistema viário principal;
III – a localização aproximada dos terrenos destinados a equipamento urbano e comunitário e das áreas
livres de uso público;
IV – as faixas sanitárias do terreno necessárias ao escoamento das águas pluviais e as faixas não edificáveis;
V – a zona ou zonas de uso predominante da área, com indicação dos usos compatíveis.
Parágrafo único. As diretrizes expedidas vigorarão pelo prazo máximo de quatro anos. (Redação dada
pela Lei nº 9.785, de 1999)
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Art. 8o Os Municípios com menos de cinqüenta mil habitantes e aqueles cujo plano diretor contiver diretrizes de urbanização para a zona em que se situe o parcelamento poderão dispensar, por lei, a fase de fixação
de diretrizes previstas nos arts. 6o e 7o desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 9.785, de 1999)
Art. 9o Orientado pelo traçado e diretrizes oficiais, quando houver, o projeto, contendo desenhos, memorial descritivo e cronograma de execução das obras com duração máxima de quatro anos, será apresentado
à Prefeitura Municipal, ou ao Distrito Federal, quando for o caso, acompanhado de certidão atualizada da matrícula da gleba, expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis competente, de certidão negativa de tributos
municipais e do competente instrumento de garantia, ressalvado o disposto no § 4o do art. 18. (Redação dada
pela Lei nº 9.785, de 1999)
§ 1º – Os desenhos conterão pelo menos:
I – a subdivisão das quadras em lotes, com as respectivas dimensões e numeração;
Il – o sistema de vias com a respectiva hierarquia;
III – as dimensões lineares e angulares do projeto, com raios, cordas, arcos, pontos de tangência e ângulos centrais das vias;
IV – os perfis longitudinais e transversais de todas as vias de circulação e praças;
V – a indicação dos marcos de alinhamento e nivelamento localizados nos ângulos de curvas e vias projetadas;
VI – a indicação em planta e perfis de todas as linhas de escoamento das águas pluviais.
§ 2º – O memorial descritivo deverá conter, obrigatoriamente, pelo menos:
I – a descrição sucinta do loteamento, com as suas características e a fixação da zona ou zonas de uso
predominante;
II – as condições urbanísticas do loteamento e as limitações que incidem sobre os lotes e suas construções, além daquelas constantes das diretrizes fixadas;
III – a indicação das áreas públicas que passarão ao domínio do município no ato de registro do loteamento;
IV – a enumeração dos equipamentos urbanos, comunitários e dos serviços públicos ou de utilidade pública, já existentes no loteamento e adjacências.
§ 3o Caso se constate, a qualquer tempo, que a certidão da matrícula apresentada como atual não tem
mais correspondência com os registros e averbações cartorárias do tempo da sua apresentação, além das conseqüências penais cabíveis, serão consideradas insubsistentes tanto as diretrizes expedidas anteriormente,
quanto as aprovações conseqüentes. (Incluído pela Lei nº 9.785, de 1999)
CAPÍTULO IV
Do Projeto de Desmembramento
Art. 10. Para a aprovação de projeto de desmembramento, o interessado apresentará requerimento à Prefeitura Municipal, ou ao Distrito Federal quando for o caso, acompanhado de certidão atualizada da matrícula
da gleba, expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis competente, ressalvado o disposto no § 4o do art. 18,
e de planta do imóvel a ser desmembrado contendo: (Redação dada pela Lei nº 9.785, de 1999)
I – a indicação das vias existentes e dos loteamentos próximos;
II – a indicação do tipo de uso predominante no local;
III – a indicação da divisão de lotes pretendida na área.
Art. 11. Aplicam-se ao desmembramento, no que couber, as disposições urbanísticas vigentes para as
regiões em que se situem ou, na ausência destas, as disposições urbanísticas para os loteamentos. (Redação
dada pela Lei nº 9.785, de 1999)
Parágrafo único – O Município, ou o Distrito Federal quando for o caso, fixará os requisitos exigíveis para
a aprovação de desmembramento de lotes decorrentes de loteamento cuja destinação da área pública tenha
sido inferior à mínima prevista no § 1º do art. 4º desta Lei.
CAPÍTULO V
Da Aprovação do Projeto de Loteamento e Desmembramento
Art. 12. O projeto de loteamento e desmembramento deverá ser aprovado pela Prefeitura Municipal, ou
pelo Distrito Federal quando for o caso, a quem compete também a fixação das diretrizes a que aludem os arts.
6º e 7º desta Lei, salvo a exceção prevista no artigo seguinte.
§ 1o O projeto aprovado deverá ser executado no prazo constante do cronograma de execução, sob pena
de caducidade da aprovação. (Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012)
§ 2o § 2o Nos Municípios inseridos no cadastro nacional de municípios com áreas suscetíveis à ocorrência
de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos,
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a aprovação do projeto de que trata o caput ficará vinculada ao atendimento dos requisitos constantes da carta
geotécnica de aptidão à urbanização. (Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012) (Vigência)
§ 3o É vedada a aprovação de projeto de loteamento e desmembramento em áreas de risco definidas
como não edificáveis, no plano diretor ou em legislação dele derivada. (Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012)
Art. 13. Aos Estados caberá disciplinar a aprovação pelos Municípios de loteamentos e desmembramentos nas seguintes condições: (Redação dada pela Lei nº 9.785, de 1999)
I – quando localizados em áreas de interesse especial, tais como as de proteção aos mananciais ou ao
patrimônio cultural, histórico, paisagístico e arqueológico, assim definidas por legislação estadual ou federal;
Il – quando o loteamento ou desmembramento localizar-se em área limítrofe do município, ou que
pertença a mais de um município, nas regiões metropolitanas ou em aglomerações urbanas, definidas em lei
estadual ou federal;
III – quando o loteamento abranger área superior a 1.000.000 m².
Parágrafo único – No caso de loteamento ou desmembramento localizado em área de município integrante de região metropolitana, o exame e a anuência prévia à aprovação do projeto caberão à autoridade
metropolitana.
Art. 14. Os Estados definirão, por decreto, as áreas de proteção especial, previstas no inciso I do artigo
anterior.
Art. 15. Os Estados estabelecerão, por decreto, as normas a que deverão submeter-se os projetos de loteamento e desmembramento nas áreas previstas no art. 13, observadas as disposições desta Lei.
Parágrafo único – Na regulamentação das normas previstas neste artigo, o Estado procurará atender às
exigências urbanísticas do planejamento municipal.
Art. 16. A lei municipal definirá os prazos para que um projeto de parcelamento apresentado seja aprovado ou rejeitado e para que as obras executadas sejam aceitas ou recusadas. (Redação dada pela Lei nº 9.785,
de 1999)
§ 1o Transcorridos os prazos sem a manifestação do Poder Público, o projeto será considerado rejeitado
ou as obras recusadas, assegurada a indenização por eventuais danos derivados da omissão. (Incluído pela Lei
nº 9.785, de 1999)
§ 2o Nos Municípios cuja legislação for omissa, os prazos serão de noventa dias para a aprovação ou rejeição e de sessenta dias para a aceitação ou recusa fundamentada das obras de urbanização. (Incluído pela
Lei nº 9.785, de 1999)
Art. 17. Os espaços livres de uso comum, as vias e praças, as áreas destinadas a edifícios públicos e outros equipamentos urbanos, constantes do projeto e do memorial descritivo, não poderão ter sua destinação
alterada pelo loteador, desde a aprovação do loteamento, salvo as hipóteses de caducidade da licença ou desistência do loteador, sendo, neste caso, observadas as exigências do art. 23 desta Lei.
CAPÍTULO VI
Do Registro do Loteamento e Desmembramento
Art. 18. Aprovado o projeto de loteamento ou de desmembramento, o loteador deverá submetê-lo ao
registro imobiliário dentro de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de caducidade da aprovação, acompanhado
dos seguintes documentos:
I – título de propriedade do imóvel ou certidão da matrícula, ressalvado o disposto nos §§ 4o e 5o; (Redação dada pela Lei nº 9.785, de 1999)
II – histórico dos títulos de propriedade do imóvel, abrangendo os últimos 20 (vintes anos), acompanhados dos respectivos comprovantes;
III – certidões negativas:
a) de tributos federais, estaduais e municipais incidentes sobre o imóvel;
b) de ações reais referentes ao imóvel, pelo período de 10 (dez) anos;
c) de ações penais com respeito ao crime contra o patrimônio e contra a Administração Pública.
IV – certidões:
a) dos cartórios de protestos de títulos, em nome do loteador, pelo período de 10 (dez) anos;
b) de ações pessoais relativas ao loteador, pelo período de 10 (dez) anos;
c) de ônus reais relativos ao imóvel;
d) de ações penais contra o loteador, pelo período de 10 (dez) anos.
V – cópia do ato de aprovação do loteamento e comprovante do termo de verificação pela Prefeitura
Municipal ou pelo Distrito Federal, da execução das obras exigidas por legislação municipal, que incluirão, no
mínimo, a execução das vias de circulação do loteamento, demarcação dos lotes, quadras e logradouros e das
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obras de escoamento das águas pluviais ou da aprovação de um cronograma, com a duração máxima de quatro anos, acompanhado de competente instrumento de garantia para a execução das obras; (Redação dada
pela Lei nº 9.785, de 1999)
VI – exemplar do contrato padrão de promessa de venda, ou de cessão ou de promessa de cessão, do
qual constarão obrigatoriamente as indicações previstas no art. 26 desta Lei;
VII – declaração do cônjuge do requerente de que consente no registro do loteamento.
§ 1º – Os períodos referidos nos incisos III, alínea b e IV, alíneas a, e d, tomarão por base a data do pedido de registro do loteamento, devendo todas elas serem extraídas em nome daqueles que, nos mencionados
períodos, tenham sido titulares de direitos reais sobre o imóvel.
§ 2º – A existência de protestos, de ações pessoais ou de ações penais, exceto as referentes a crime contra
o patrimônio e contra a administração, não impedirá o registro do loteamento se o requerente comprovar que
esses protestos ou ações não poderão prejudicar os adquirentes dos lotes. Se o Oficial do Registro de Imóveis
julgar insuficiente a comprovação feita, suscitará a dúvida perante o juiz competente.
§ 3º – A declaração a que se refere o inciso VII deste artigo não dispensará o consentimento do declarante para os atos de alienação ou promessa de alienação de lotes, ou de direitos a eles relativos, que venham
a ser praticados pelo seu cônjuge.
§ 4o O título de propriedade será dispensado quando se tratar de parcelamento popular, destinado às
classes de menor renda, em imóvel declarado de utilidade pública, com processo de desapropriação judicial
em curso e imissão provisória na posse, desde que promovido pela União, Estados, Distrito Federal, Municípios ou suas entidades delegadas, autorizadas por lei a implantar projetos de habitação. (Incluído pela Lei nº
9.785, de 1999)
§ 5o No caso de que trata o § 4o, o pedido de registro do parcelamento, além dos documentos mencionados nos incisos V e VI deste artigo, será instruído com cópias autênticas da decisão que tenha concedido a
imissão provisória na posse, do decreto de desapropriação, do comprovante de sua publicação na imprensa
oficial e, quando formulado por entidades delegadas, da lei de criação e de seus atos constitutivos. (Incluído
pela Lei nº 9.785, de 1999)
Art. 19. Examinada a documentação e encontrada em ordem, o Oficial do Registro de Imóveis encaminhará comunicação à Prefeitura e fará publicar, em resumo e com pequeno desenho de localização da área,
edital do pedido de registro em 3 (três) dias consecutivos, podendo este ser impugnado no prazo de 15 (quinze) dias contados da data da última publicação.
§ 1º – Findo o prazo sem impugnação, será feito imediatamente o registro. Se houver impugnação de
terceiros, o Oficial do Registro de Imóveis intimará o requerente e a Prefeitura Municipal, ou o Distrito Federal
quando for o caso, para que sobre ela se manifestem no prazo de 5 cinco) dias, sob pena de arquivamento do
processo. Com tais manifestações o processo será enviado ao juiz competente para decisão.
§ 2º – Ouvido o Ministério Público no prazo de 5 (cinco) dias, o juiz decidirá de plano ou após instrução
sumária, devendo remeter ao interessado as vias ordinárias caso a matéria exija maior indagação.
§ 3º – Nas capitais, a publicação do edital se fará no Diário Oficial do Estado e num dos jornais de circulação diária. Nos demais municípios, a publicação se fará apenas num dos jornais locais, se houver, ou, não
havendo, em jornal da região.
§ 4º – O Oficial do Registro de Imóveis que efetuar o registro em desacordo com as exigências desta
Lei ficará sujeito a multa equivalente a 10 (dez) vezes os emolumentos regimentais fixados para o registro, na
época em que for aplicada a penalidade pelo juiz corregedor do cartório, sem prejuízo das sanções penais e
administrativas cabíveis.
§ 5º – Registrado o loteamento, o Oficial de Registro comunicará, por certidão, o seu registro à Prefeitura.
Art. 20. O registro do loteamento será feito, por extrato, no livro próprio.
Parágrafo único – No Registro de Imóveis far-se-á o registro do loteamento, com uma indicação para
cada lote, a averbação das alterações, a abertura de ruas e praças e as áreas destinadas a espaços livres ou a
equipamentos urbanos.
Art. 21. Quando a área loteada estiver situada em mais de uma circunscrição imobiliária, o registro será
requerido primeiramente perante aquela em que estiver localizada a maior parte da área loteada. Procedido
o registro nessa circunscrição, o interessado requererá, sucessivamente, o registro do loteamento em cada
uma das demais, comprovando perante cada qual o registro efetuado na anterior, até que o loteamento seja
registrado em todas. Denegado registro em qualquer das circunscrições, essa decisão será comunicada, pelo
Oficial do Registro de Imóveis, às demais para efeito de cancelamento dos registros feitos, salvo se ocorrer a
hipótese prevista no § 4º deste artigo.
§ 1º Nenhum lote poderá situar-se em mais de uma circunscrição.
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§ 2º – É defeso ao interessado processar simultaneamente, perante diferentes circunscrições, pedidos de
registro do mesmo loteamento, sendo nulos os atos praticados com infração a esta norma.
§ 3º – Enquanto não procedidos todos os registros de que trata este artigo, considerar-se-á o loteamento
como não registrado para os efeitos desta Lei.
§ 4º – O indeferimento do registro do loteamento em uma circunscrição não determinará o cancelamento
do registro procedido em outra, se o motivo do indeferimento naquela não se estender à área situada sob a competência desta, e desde que o interessado requeira a manutenção do registro obtido, submetido o remanescente
do loteamento a uma aprovação prévia perante a Prefeitura Municipal, ou o Distrito Federal quando for o caso.
Art. 22. Desde a data de registro do loteamento, passam a integrar o domínio do Município as vias e praças, os espaços livres e as áreas destinadas a edifícios públicos e outros equipamentos urbanos, constantes do
projeto e do memorial descritivo.
Parágrafo único. Na hipótese de parcelamento do solo implantado e não registrado, o Município poderá requerer, por meio da apresentação de planta de parcelamento elaborada pelo loteador ou aprovada pelo
Município e de declaração de que o parcelamento se encontra implantado, o registro das áreas destinadas a
uso público, que passarão dessa forma a integrar o seu domínio. (Incluído pela Lei nº 12.424, de 2011)
Art. 23. O registro do loteamento só poderá ser cancelado:
I – por decisão judicial;
II – a requerimento do loteador, com anuência da Prefeitura, ou do Distrito Federal quando for o caso,
enquanto nenhum lote houver sido objeto de contrato;
III – a requerimento conjunto do loteador e de todos os adquirentes de lotes, com anuência da Prefeitura, ou do Distrito Federal quando for o caso, e do Estado.
§ 1º – A Prefeitura e o Estado só poderão se opor ao cancelamento se disto resultar inconveniente comprovado
para o desenvolvimento urbano ou se já se tiver realizado qualquer melhoramento na área loteada ou adjacências.
§ 2º – Nas hipóteses dos incisos Il e III, o Oficial do Registro de Imóveis fará publicar, em resumo, edital
do pedido de cancelamento, podendo este ser impugnado no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da
última publicação. Findo esse prazo, com ou sem impugnação, o processo será remetido ao juiz competente
para homologação do pedido de cancelamento, ouvido o Ministério Público.
§ 3º – A homologação de que trata o parágrafo anterior será precedida de vistoria judicial destinada a
comprovar a inexistência de adquirentes instalados na área loteada.
Art. 24. O processo de loteamento e os contratos de depositados em Cartório poderão ser examinados
por qualquer pessoa, a qualquer tempo, independentemente do pagamento de custas ou emolumentos, ainda que a título de busca.
CAPÍTULO VII
Dos Contratos
Art. 25. São irretratáveis os compromissos de compra e venda, cessões e promessas de cessão, os que
atribuam direito a adjudicação compulsória e, estando registrados, confiram direito real oponível a terceiros.
Art. 26. Os compromissos de compra e venda, as cessões ou promessas de cessão poderão ser feitos por
escritura pública ou por instrumento particular, de acordo com o modelo depositado na forma do inciso VI do
art. 18 e conterão, pelo menos, as seguintes indicações:
I – nome, registro civil, cadastro fiscal no Ministério da Fazenda, nacionalidade, estado civil e residência
dos contratantes;
II – denominação e situação do loteamento, número e data da inscrição;
III – descrição do lote ou dos lotes que forem objeto de compromissos, confrontações, área e outras características;
IV – preço, prazo, forma e local de pagamento bem como a importância do sinal;
V – taxa de juros incidentes sobre o débito em aberto e sobre as prestações vencidas e não pagas, bem
como a cláusula penal, nunca excedente a 10% (dez por cento) do débito e só exigível nos casos de intervenção judicial ou de mora superior a 3 (três) meses;
VI – indicação sobre a quem incumbe o pagamento dos impostos e taxas incidentes sobre o lote compromissado;
VII – declaração das restrições urbanísticas convencionais do loteamento, supletivas da legislação pertinente.
§ 1º O contrato deverá ser firmado em 3 (três) vias ou extraídas em 3 (três) traslados, sendo um para cada
parte e o terceiro para arquivo no registro imobiliário, após o registro e anotações devidas.
§ 2º Quando o contrato houver sido firmado por procurador de qualquer das partes, será obrigatório o
arquivamento da procuração no registro imobiliário.
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§ 3o Admite-se, nos parcelamentos populares, a cessão da posse em que estiverem provisoriamente imitidas a União, Estados, Distrito Federal, Municípios e suas entidades delegadas, o que poderá ocorrer por instrumento particular, ao qual se atribui, para todos os fins de direito, caráter de escritura pública, não se aplicando
a disposição do inciso II do art. 134 do Código Civil. (Incluído pela Lei nº 9.785, de 1999)
§ 4o A cessão da posse referida no § 3o, cumpridas as obrigações do cessionário, constitui crédito contra
o expropriante, de aceitação obrigatória em garantia de contratos de financiamentos habitacionais. (Incluído
pela Lei nº 9.785, de 1999)
§ 5o Com o registro da sentença que, em processo de desapropriação, fixar o valor da indenização, a
posse referida no § 3o converter-se-á em propriedade e a sua cessão, em compromisso de compra e venda ou
venda e compra, conforme haja obrigações a cumprir ou estejam elas cumpridas, circunstância que, demonstradas ao Registro de Imóveis, serão averbadas na matrícula relativa ao lote. (Incluído pela Lei nº 9.785, de 1999)
§ 6o Os compromissos de compra e venda, as cessões e as promessas de cessão valerão como título para
o registro da propriedade do lote adquirido, quando acompanhados da respectiva prova de quitação. (Incluído pela Lei nº 9.785, de 1999)
Art. 27. Se aquele que se obrigou a concluir contrato de promessa de venda ou de cessão não cumprir a
obrigação, o credor poderá notificar o devedor para outorga do contrato ou oferecimento de impugnação no
prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de proceder-se ao registro de pré-contrato, passando as relações entre as
partes a serem regidas pelo contrato-padrão.
§ 1º Para fins deste artigo, terão o mesmo valor de pré-contrato a promessa de cessão, a proposta de
compra, a reserva de lote ou qualquer, outro instrumento, do qual conste a manifestação da vontade das partes, a indicação do lote, o preço e modo de pagamento, e a promessa de contratar.
§ 2º O registro de que trata este artigo não será procedido se a parte que o requereu não comprovar haver cumprido a sua prestação, nem a oferecer na forma devida, salvo se ainda não exigível.
§ 3º Havendo impugnação daquele que se comprometeu a concluir o contrato, observar-se-á o disposto
nos arts. 639 e 640 do Código de Processo Civil.
Art. 28. Qualquer alteração ou cancelamento parcial do loteamento registrado dependerá de acordo
entre o loteador e os adquirentes de lotes atingidos pela alteração, bem como da aprovação pela Prefeitura
Municipal, ou do Distrito Federal quando for o caso, devendo ser depositada no Registro de Imóveis, em complemento ao projeto original com a devida averbação.
Art. 29. Aquele que adquirir a propriedade loteada mediante ato inter vivos, ou por sucessão causa mortis,
sucederá o transmitente em todos os seus direitos e obrigações, ficando obrigado a respeitar os compromissos
de compra e venda ou as promessas de cessão, em todas as suas cláusulas, sendo nula qualquer disposição em
contrário, ressalvado o direito do herdeiro ou legatário de renunciar à herança ou ao legado.
Art. 30. A sentença declaratória de falência ou da insolvência de qualquer das partes não rescindirá os
contratos de compromisso de compra e venda ou de promessa de cessão que tenham por objeto a área loteada ou lotes da mesma. Se a falência ou insolvência for do proprietário da área loteada ou do titular de direito
sobre ela, incumbirá ao síndico ou ao administrador dar cumprimento aos referidos contratos; se do adquirente
do lote, seus direitos serão levados à praça.
Art. 31. O contrato particular pode ser transferido por simples trespasse, lançado no verso das vias em
poder das partes, ou por instrumento em separado, declarando-se o número do registro do loteamento, o valor da cessão e a qualificação do cessionário, para o devido registro.
§ 1º A cessão independe da anuência do loteador mas, em relação a este, seus efeitos só se produzem
depois de cientificado, por escrito, pelas partes ou quando registrada a cessão.
§ 2º – Uma vez registrada a cessão, feita sem anuência do loteador, o Oficial do Registro dar-lhe-á ciência,
por escrito, dentro de 10 (dez) dias.
Art. 32. Vencida e não paga a prestação, o contrato será considerado rescindido 30 (trinta) dias depois
de constituído em mora o devedor.
§ 1º Para os fins deste artigo o devedor-adquirente será intimado, a requerimento do credor, pelo Oficial
do Registro de Imóveis, a satisfazer as prestações vencidas e as que se vencerem até a data do pagamento, os
juros convencionados e as custas de intimação.
§ 2º Purgada a mora, convalescerá o contrato.
§ 3º – Com a certidão de não haver sido feito o pagamento em cartório, o vendedor requererá ao Oficial
do Registro o cancelamento da averbação.
Art. 33. Se o credor das prestações se recusar recebê-las ou furtar-se ao seu recebimento, será constituído
em mora mediante notificação do Oficial do Registro de Imóveis para vir receber as importâncias depositadas
pelo devedor no próprio Registro de Imóveis. Decorridos 15 (quinze) dias após o recebimento da intimação,
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considerar-se-á efetuado o pagamento, a menos que o credor impugne o depósito e, alegando inadimplemento do devedor, requeira a intimação deste para os fins do disposto no art. 32 desta Lei.
Art. 34. Em qualquer caso de rescisão por inadimplemento do adquirente, as benfeitorias necessárias ou
úteis por ele levadas a efeito no imóvel deverão ser indenizadas, sendo de nenhum efeito qualquer disposição
contratual em contrário.
Parágrafo único – Não serão indenizadas as benfeitorias feitas em desconformidade com o contrato ou com a lei.
Art. 35. Ocorrendo o cancelamento do registro por inadimplemento do contrato e tendo havido o pagamento de mais de 1/3 (um terço) do preço ajustado, o Oficial do Registro de Imóveis mencionará este fato
no ato do cancelamento e a quantia paga; somente será efetuado novo registro relativo ao mesmo lote, se for
comprovada a restituição do valor pago pelo vendedor ao titular do registro cancelado, ou mediante depósito
em dinheiro à sua disposição junto ao Registro de Imóveis.
§ 1º Ocorrendo o depósito a que se refere este artigo, o Oficial do Registro de Imóveis intimará o interessado para vir recebê-lo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser devolvido ao depositante.
§ 2º No caso de não se encontrado o interessado, o Oficial do Registro de Imóveis depositará quantia em
estabelecimento de crédito, segundo a ordem prevista no inciso I do art. 666 do Código de Processo Civil, em
conta com incidência de juros e correção monetária.
Art. 36. O registro do compromisso, cessão ou promessa de cessão só poderá ser cancelado:
I – por decisão judicial;
II – a requerimento conjunto das partes contratantes;
III – quando houver rescisão comprovada do contrato.
CAPÍTULO VIII
Disposições Gerais
Art. 37. É vedado vender ou prometer vender parcela de loteamento ou desmembramento não registrado.
Art. 38. Verificado que o loteamento ou desmembramento não se acha registrado ou regularmente executado ou notificado pela Prefeitura Municipal, ou pelo Distrito Federal quando for o caso, deverá o adquirente
do lote suspender o pagamento das prestações restantes e notificar o loteador para suprir a falta.
§ 1º Ocorrendo a suspensão do pagamento das prestações restantes, na forma do caput deste artigo, o adquirente efetuará o depósito das prestações devidas junto ao Registro de Imóveis competente, que as depositará
em estabelecimento de crédito, segundo a ordem prevista no inciso I do art. 666 do Código de Processo Civil, em
conta com incidência de juros e correção monetária, cuja movimentação dependerá de prévia autorização judicial.
§ 2º A Prefeitura Municipal, ou o Distrito Federal quando for o caso, ou o Ministério Público, poderá promover a notificação ao loteador prevista no caput deste artigo.
§ 3º Regularizado o loteamento pelo loteador, este promoverá judicialmente a autorização para levantar
as prestações depositadas, com os acréscimos de correção monetária e juros, sendo necessária a citação da
Prefeitura, ou do Distrito Federal quando for o caso, para integrar o processo judicial aqui previsto, bem como
audiência do Ministério Público.
§ 4º Após o reconhecimento judicial de regularidade do loteamento, o loteador notificará os adquirentes
dos lotes, por intermédio do Registro de Imóveis competente, para que passem a pagar diretamente as prestações restantes, a contar da data da notificação.
§ 5º No caso de o loteador deixar de atender à notificação até o vencimento do prazo contratual, ou
quando o loteamento ou desmembramento for regularizado pela Prefeitura Municipal, ou pelo Distrito Federal quando for o caso, nos termos do art. 40 desta Lei, o loteador não poderá, a qualquer titulo, exigir o recebimento das prestações depositadas.
Art.39. Será nula de pleno direito a cláusula de rescisão de contrato por inadimplemento do adquirente,
quando o loteamento não estiver regularmente inscrito.
Art. 40. A Prefeitura Municipal, ou o Distrito Federal quando for o caso, se desatendida pelo loteador a
notificação, poderá regularizar loteamento ou desmembramento não autorizado ou executado sem observância das determinações do ato administrativo de licença, para evitar lesão aos seus padrões de desenvolvimento
urbano e na defesa dos direitos dos adquirentes de lotes.
§ 1º A Prefeitura Municipal, ou o Distrito Federal quando for o caso, que promover a regularização, na
forma deste artigo, obterá judicialmente o levantamento das prestações depositadas, com os respectivos
acréscimos de correção monetária e juros, nos termos do § 1º do art. 38 desta Lei, a título de ressarcimento
das importâncias despendidas com equipamentos urbanos ou expropriações necessárias para regularizar o
loteamento ou desmembramento.
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§ 2º As importâncias despendidas pela Prefeitura Municipal, ou pelo Distrito Federal quando for o caso, para
regularizar o loteamento ou desmembramento, caso não sejam integralmente ressarcidas conforme o disposto
no parágrafo anterior, serão exigidas na parte faltante do loteador, aplicando-se o disposto no art. 47 desta Lei.
§ 3º No caso de o loteador não cumprir o estabelecido no parágrafo anterior, a Prefeitura Municipal, ou
o Distrito Federal quando for o caso, poderá receber as prestações dos adquirentes, até o valor devido.
§ 4º A Prefeitura Municipal, ou o Distrito Federal quando for o caso, para assegurar a regularização do
loteamento ou desmembramento, bem como o ressarcimento integral de importâncias despendidas, ou a despender, poderá promover judicialmente os procedimentos cautelares necessários aos fins colimados.
§ 5o A regularização de um parcelamento pela Prefeitura Municipal, ou Distrito Federal, quando for o
caso, não poderá contrariar o disposto nos arts. 3o e 4o desta Lei, ressalvado o disposto no § 1o desse último.
(Incluído pela Lei nº 9.785, de 1999)
Art. 41. Regularizado o loteamento ou desmembramento pela Prefeitura Municipal, ou pelo Distrito Federal quando for o caso, o adquirente do lote, comprovando o depósito de todas as prestações do preço avençado, poderá obter o registro, de propriedade do lote adquirido, valendo para tanto o compromisso de venda
e compra devidamente firmado.
Art. 42. Nas desapropriações não serão considerados como loteados ou loteáveis, para fins de indenização,
os terrenos ainda não vendidos ou compromissados, objeto de loteamento ou desmembramento não registrado.
Art. 43. Ocorrendo a execução de loteamento não aprovado, a destinação de áreas públicas exigidas no inciso I do
art. 4º desta Lei não se poderá alterar sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas, civis e criminais previstas.
Parágrafo único. Neste caso, o loteador ressarcirá a Prefeitura Municipal ou o Distrito Federal quando for
o caso, em pecúnia ou em área equivalente, no dobro da diferença entre o total das áreas públicas exigidas e
as efetivamente destinadas. (Incluído pela Lei nº 9.785, de 1999)
Art. 44. O Município, o Distrito Federal e o Estado poderão expropriar áreas urbanas ou de expansão urbana para reloteamento, demolição, reconstrução e incorporação, ressalvada a preferência dos expropriados
para a aquisição de novas unidades.
Art. 45. O loteador, ainda que já tenha vendido todos os lotes, ou os vizinhos, são partes legítimas para
promover ação destinada a impedir construção em desacordo com restrições legais ou contratuais.
Art. 46. O loteador não poderá fundamentar qualquer ação ou defesa na presente Lei sem apresentação
dos registros e contratos a que ela se refere.
Art. 47. Se o loteador integrar grupo econômico ou financeiro, qualquer pessoa física ou jurídica desse
grupo, beneficiária de qualquer forma do loteamento ou desmembramento irregular, será solidariamente responsável pelos prejuízos por ele causados aos compradores de lotes e ao Poder Público.
Art. 48. O foro competente para os procedimentos judiciais previstos nesta Lei será o da comarca da situação do lote.
Art. 49. As intimações e notificações previstas nesta Lei deverão ser feitas pessoalmente ao intimado ou
notificado, que assinará o comprovante do recebimento, e poderão igualmente ser promovidas por meio dos
Cartórios de Registro de Títulos e Documentos da Comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem
deva recebê-las.
§ 1º Se o destinatário se recusar a dar recibo ou se furtar ao recebimento, ou se for desconhecido o seu
paradeiro, o funcionário incumbido da diligência informará esta circunstância ao Oficial competente que a
certificará, sob sua responsabilidade.
§ 2º Certificada a ocorrência dos fatos mencionados no parágrafo anterior, a intimação ou notificação
será feita por edital na forma desta Lei, começando o prazo a correr 10 (dez) dias após a última publicação.
CAPÍTULO IX
Disposições Penais
Art. 50. Constitui crime contra a Administração Pública.
I – dar início, de qualquer modo, ou efetuar loteamento ou desmembramento do solo para fins urbanos,
sem autorização do órgão público competente, ou em desacordo com as disposições desta Lei ou das normas
pertinentes do Distrito Federal, Estados e Municipíos;
II – dar início, de qualquer modo, ou efetuar loteamento ou desmembramento do solo para fins urbanos
sem observância das determinações constantes do ato administrativo de licença;
III – fazer ou veicular em proposta, contrato, prospecto ou comunicação ao público ou a interessados,
afirmação falsa sobre a legalidade de loteamento ou desmembramento do solo para fins urbanos, ou ocultar
fraudulentamente fato a ele relativo.
Pena: Reclusão, de 1(um) a 4 (quatro) anos, e multa de 5 (cinco) a 50 (cinqüenta) vezes o maior salário
mínimo vigente no País.
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Parágrafo único – O crime definido neste artigo é qualificado, se cometido.
I – por meio de venda, promessa de venda, reserva de lote ou quaisquer outros instrumentos que manifestem
a intenção de vender lote em loteamento ou desmembramento não registrado no Registro de Imóveis competente.
II – com inexistência de título legítimo de propriedade do imóvel loteado ou desmembrado, ressalvado o disposto no art. 18, §§ 4o e 5o, desta Lei, ou com omissão fraudulenta de fato a ele relativo, se o fato não
constituir crime mais grave. (Redação dada pela Lei nº 9.785, de 1999)
Pena: Reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa de 10 (dez) a 100 (cem) vezes o maior salário mínimo
vigente no País.
Art. 51. Quem, de qualquer modo, concorra para a prática dos crimes previstos no artigo anterior desta
Lei incide nas penas a estes cominadas, considerados em especial os atos praticados na qualidade de mandatário de loteador, diretor ou gerente de sociedade.
Parágrafo único. (VETADO) (Incluído pela Lei nº 9.785, de 1999)
Art. 52. Registrar loteamento ou desmembramento não aprovado pelos órgãos competentes, registrar o
compromisso de compra e venda, a cessão ou promessa de cessão de direitos, ou efetuar registro de contrato
de venda de loteamento ou desmembramento não registrado.
Pena: Detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos, e multa de 5 (cinco) a 50 (cinqüenta) vezes o maior salário mínimo vigente no País, sem prejuízo das sanções administrativas cabíveis.
CAPÍTULO X
Disposições Finais
Art. 53. Todas as alterações de uso do solo rural para fins urbanos dependerão de prévia audiência do
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, do Órgão Metropolitano, se houver, onde se localiza o Município, e da aprovação da Prefeitura municipal, ou do Distrito Federal quando for o caso, segundo
as exigências da legislação pertinente.
Art. 53-A. São considerados de interesse público os parcelamentos vinculados a planos ou programas
habitacionais de iniciativa das Prefeituras Municipais e do Distrito Federal, ou entidades autorizadas por lei, em
especial as regularizações de parcelamentos e de assentamentos. (Incluído pela Lei nº 9.785, de 1999)
Parágrafo único. Às ações e intervenções de que trata este artigo não será exigível documentação que
não seja a mínima necessária e indispensável aos registros no cartório competente, inclusive sob a forma de
certidões, vedadas as exigências e as sanções pertinentes aos particulares, especialmente aquelas que visem
garantir a realização de obras e serviços, ou que visem prevenir questões de domínio de glebas, que se presumirão asseguradas pelo Poder Público respectivo. (Incluído pela Lei nº 9.785, de 1999)
Art. 54. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 55. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, em 19 de dezembro de 1979; 158º da lndependência e 91º da República. – JOÃO FIGUEIREDO
– Petrônio Portella – Angelo Amaury Stábile – Mário David Andreazza.
Este texto não substitui o publicado no DOU de 20.12.1979*

(Às Comissões de Desenvolvimento Regional e Turismo; e de Agricultura e Reforma Agrária, cabendo à
última decisão terminativa)
COMUNICAÇÕES
Ofício nº 69/14-GLPSDB
Brasília, de dezembro de 2014
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico os Senadores Flexa Ribeiro e Cyro Miranda para integrarem, como titulares em substituição aos Senadores Aloysio Nunes Ferreira e Cássio Cunha Lima e o Senador Alvaro Dias para
integrar, como suplente em substituição ao Senador Mário Couto, a Comissão Mista destinada a examinar a
Medida Provisória nº 656 de 2014.
Na oportunidade, renovo protestos de apreço e distinta consideração.
Atenciosamente, – Senador Aloysio Nunes Ferreira, Líder do PSDB.
(Serão feitas as substituições solicitadas.)
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Ofício nº 70/14-GLPSDB
Brasília, de dezembro de 2014
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a Senadora Lúcia Vânia para integrar, como titular em substituição ao Senador Cássio Cunha Lima e o Senador Flexa Ribeiro para integrar, como suplente em substituição ao Senador
Mário Couto, a Comissão Mista destinada a examinar a Medida Provisória nº 658 de 2014.
Na oportunidade, renovo protesto de apreço e distinta consideração.
Atenciosamente, – Senador Aloysio Nunes Ferreira, Líder do PSDB.
(Serão feitas as substituições solicitadas.)
Ofício nº 71/14-GLPSDB
Brasília, de dezembro de 2014
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico os Senadores LÚCIA VÂNIA e FLEXA RIBEIRO para integrarem, como titulares em substituição aos Senadores ALOYSIO NUNES FERREIRA e CÁSSIO CUNHA LIMA e o Senador ALVARO
DIAS para integrar, como suplente em substituição ao Senador RUBEN FIGUEIRÓ e, a Comissão Mista destinada
a examinar a Medida Provisória nº 660 de 2014.
Na oportunidade, renovo protestos de apreço e distinta consideração.
Atenciosamente, – Senador Aloysio Nunes Ferreira, Líder do PSDB.
(Serão feitas as substituições solicitadas.)
Ofício nº 73/14-GLPSDB
Brasília, de dezembro de 2014
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Alvaro Dias para integrar, como titular em substituição ao
Senador Cássio Cunha Lima e os Senadores Lúcia Vânia e Flexa Ribeiro para integrarem, como suplentes em
substituição aos Senadores Paulo Bauer e Ruben Figueiró, a Comissão Mista destinada a examinar a Medida
Provisória nº 661 de 2014.
Na oportunidade, renovo protestos de apreço e distinta consideração.
Atenciosamente, – Senador Aloysio Nunes Ferreira, Líder do PSDB.
(Serão feitas as substituições solicitadas.)
Ofício nº 74/14-GLPSDB
Brasília, de dezembro de 2014
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador ALVARO DIAS, para integrar, como titular, a Comissão de Educação, Cultura e Esporte em vaga destinada ao PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira.
Na oportunidade, renovo protestos de apreço e distinta consideração.
Atenciosamente, – Senador Aloysio Nunes Ferreira, Líder do PSDB.
Of. GLPMDB nº 220/2014
Brasília, 9 de dezembro de 2014
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Ao cumprimentar cordialmente Vossa Excelência, comunico, nos termos regimentais, a indicação dos
Senadores do Bloco da Maioria (PMDB/PP/PSD/PV) para a composição da Comissão Mista criada com a finalidade de analisar e emitir parecer sobre a Medida Provisória nº 661, de 2014, que autoriza a União a conceder
crédito ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES e a destinar superávit financeiro das fontes de recursos existentes no Tesouro Nacional à cobertura de despesas primárias obrigatórias, em
substituição aos anteriormente indicados de ofício.
TITULARES
Senador Eunício Oliveira
Senador Valdir Raupp
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Senador Lobão Filho
Senador Ricardo Ferraço
Senador Eduardo Braga.
SUPLENTES
Senador Luiz Henrique
Senador Francisco Dornelles
Senador Waldemir Moka
Senador Sérgio Petecão.
Na oportunidade, renovo Vossa Excelência votos de apreço e consideração. – Senador Eunício Oliveira,
Líder do PMDB e do Bloco da Maioria.
(Serão feitas as substituições solicitadas.)
Ofício nº 90/2014 – GLDBAG
Brasília, 9 de dezembro de 2014
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico os Senadores Angela Portela, Randolf Rodrigues e José Pimentel como
titulares e os Senadores Acir Gurgacz, Humberto Costa e Jorge Viana como suplentes, para a nova composição
da Comissão Mista de Exame da MP nº 660/2014, em substituição aos membros já indicados, em vagas destinadas ao Bloco de Apoio ao Governo. – Senador Humberto Costa, Líder do PT e do Bloco de Apoio ao Governo.
(Serão feitas as substituições solicitadas.)
Of. nº 265/2014 – Bloco
Brasília, 9 de dezembro de 2014
Assunto: Substituição de membro titular na Comissão Mista MP nº 656/14
Senhor Presidente,
Solicito especial atenção de Vossa Excelência no sentido de indicar o Deputado Lourival Mendes (PR/MG)
para membro suplente em substituição ao Deputado Bernardo Santana de Vasconcellos (PR/MG), na Comissão
Mista da Medida Provisória nº 656 de 2014, que “Reduz a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP,
da COFINS, da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação incidentes sobre a receita de
vendas e na importação de partes utilizadas em aerogeradores, prorroga benefícios, altera o art. 46 da Lei nº
12.715, de 17 de setembro de 2012, que dispõe sobre a devolução ao exterior ou a destruição de mercadoria
estrangeira cuja importação não seja autorizada, e dá outras providências”.
Respeitosamente, Deputado Bernardo Santana de Vasconcellos, Líder do Bloco Parlamentar, PR/PTdoB/
PRP.
(Será feita a substituição solicitada.)
OFÍCIOS DE MINISTROS DE ESTADO
– N° 200, de 4 de dezembro de 2014, do Ministro de Estado da Educação, em resposta ao Requerimento n° 560, de 2014, de informações, da Senadora Vanessa Grazziotin;
– N° 756, de 2 de dezembro de 2014, do Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
em resposta ao Requerimento n° 627, de 2014, de informações, da Senadora Vanessa Grazziotin;
– N° 1195, de 30 de novembro de 2014, do Ministro de Estado do Meio Ambiente, em resposta ao Requerimento n° 633, de 2014, de informações, da Senadora Vanessa Grazziotin;
– N° 2242, de 4 de dezembro de 2014, do Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Portos da Presidência da República, em resposta ao Requerimento n° 707, de 2014, de informações, da Senadora Ana Rita;
– N° 18102, de 1º de dezembro de 2014, do Ministro de Estado das Comunicações, em resposta ao Requerimento n° 600, de 2014, de informações, do Senador Aloysio Nunes Ferreira.
– N° 18150, de 1º de dezembro de 2014, do Ministro de Estado das Comunicações, em resposta ao
Requerimento n° 511, de 2014, de informações, da Senadora Vanessa Grazziotin;
– N° 20820, de 1º de dezembro de 2014, do Ministro de Estado das Comunicações, em resposta ao
Requerimento n° 608, de 2014, de informações, da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação
e Informática.
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– N° 21546, de 3 de dezembro de 2014, do Ministro de Estado das Comunicações, em resposta ao Requerimento n° 135, de 2014, de informações, do Senador Roberto Requião.
As informações foram encaminhadas, em cópia, aos Requerentes. Os requerimentos vão ao arquivo.
AVISOS DE MINISTROS DE ESTADO
– N° 100, de 3 de dezembro de 2014, do Ministro de Estado dos Transportes, em resposta ao Requerimento n° 279, de 2014, de informações, do Senador Jader Barbalho.
– N° 101, de 8 de dezembro de 2014, do Ministro de Estado dos Transportes, em resposta ao Requerimento n° 801, de 2014, de informações, do Senador Kaká Andrade.
– N° 128, de 2 de dezembro de 2014, do Ministro de Estado Presidente do Banco Central do Brasil, em
resposta ao Requerimento n° 640, de 2014, de informações, da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do
Senado Federal.
– N° 264, de 2 de dezembro de 2014, do Ministro de Estado de Minas e Energia, em resposta ao Requerimento n° 623, de 2014, de informações, da Senadora Vanessa Grazziotin.
– N° 267, de 5 de dezembro de 2014, do Ministro de Estado de Minas e Energia, em resposta ao Requerimento n° 619, de 2014, de informações, da Senadora Vanessa Grazziotin.
– N° 268, de 5 de dezembro de 2014, do Ministro de Estado de Minas e Energia, em resposta ao Requerimento n° 621, de 2014, de informações, da Senadora Vanessa Grazziotin.
– N° 336, de 2 de dezembro de 2014, do Ministro de Estado da Fazenda, em resposta ao Requerimento
n° 541, de 2014, de informações, do Senador Aloysio Nunes Ferreira.
– N° 337, de 2 de dezembro de 2014, do Ministro de Estado da Fazenda, em resposta ao Requerimento
n° 571, de 2014, de informações, da Senadora Vanessa Grazziotin.
As informações foram encaminhadas, em cópia, aos Requerentes. Os requerimentos vão ao arquivo.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVONº 198, DE 2014
Susta o art. 4º, Decreto nº 8.367, de 28 de novembro de 2014, que amplia os limites constantes
do Anexo I, altera o valor do inciso I do art. 8o e os Anexos I, VII, VIII e X do Decreto no 8.197,
de 20 de fevereiro de 2014, que dispõe sobre a programação orçamentária e financeira e estabelece o cronograma mensal de desembolso do Poder Executivo para o exercício de 2014,
e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica sustado, nos termos do inciso V do art. 49 da Constituição Federal, o art. 4º, do Decreto nº
8.367, de 28 de novembro de 2014, que amplia os limites constantes do Anexo I, altera o valor do inciso I do
art. 8o e os Anexos I, VII, VIII e X do Decreto no 8.197, de 20 de fevereiro de 2014, que dispõe sobre a programação orçamentária e financeira e estabelece o cronograma mensal de desembolso do Poder Executivo para
o exercício de 2014, e dá outras providências.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
O presente projeto de decreto legislativo objetiva sustar dispositivo que condiciona expressamente a
liberação de recursos de emenda parlamentares à alteração da meta de superávit primário para o exercício
fiscal de 2014, à véspera de seu encerramento.
O dispositivo ora atacado fragiliza a independência dos Poderes e evidencia o descaramento com o que
o Governo lida com as instituições republicanas, tratando-as como anexos de seu poder, que se exerce pela
lastimável via da liberação de emendas.
Independentemente da causa que deu origem a esse “pacote de bondades” governamental, há que se
preservar a dignidade da função pública e que se rechaçar essa medida que, se por uma lado joga luz sobre as
práticas perpetradas pelo Executivo para conduzir as decisões parlamentares a seu bel prazer, por outro viola
a dignidade do Parlamento.
O inciso V do art. 49 da Constituição Federal (CF) atribui importantíssima competência exclusiva ao Congresso Nacional, qual seja, a de sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar
ou dos limites de delegação legislativa.
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Por ser competência exclusiva, ela é exercida sem a necessidade de submissão da matéria à sanção presidencial, sendo veiculada, por determinação constante do art. 213, inciso II, do Regimento Interno do Senado
Federal (RISF), por intermédio de projeto de decreto legislativo.
Importa deixar registrado, desde logo, que não se está a sustar ato normativo que tenha transcendido
os limites da delegação legislativa de que cuida o art. 68, consoante a parte final do inciso V do art. 49, ambos
da Constituição Federal, pelo singelo motivo de que delegação legislativa não houve no caso em tela.
Cabe, ainda, preliminarmente, assentar que o manejo do decreto legislativo pelo Congresso Nacional,
nessas circunstâncias, constitui-se em uma das diversas formas de concretização do mecanismo de freios e
contrapesos presentes no texto constitucional, e que possui como objetivo mediato assegurar a independência e harmonia dos Poderes, princípio fundamental e imodificável de nossa Carta Magna, consoante o disposto
em seus arts. 2º e 60, § 4º, inciso III.
Pelo exposto, Senhoras Senadoras e Senhores Senadores, solicito a análise detida da presente proposição e de sua justificação por Vossas Excelências para que, esclarecidos sobre o tema, possamos votar por sua
aprovação, em defesa de soluções compatíveis com a Constituição e com a ordem jurídica nacional que assegurem, de um lado, a dignidade das funções políticas de Estado, e, de outro, preservem a separação dos Poderes.
Sala das Sessões, – Senador Randolfe Rodrigues.
LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO Nº 8.367, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2014
Amplia os limites constantes do Anexo I, altera o valor do inciso I do art. 8o e os Anexos I, VII,
VIII e X do Decreto no 8.197, de 20 de fevereiro de 2014, que dispõe sobre a programação orçamentária e financeira e estabelece o cronograma mensal de desembolso do Poder Executivo
para o exercício de 2014, e dá outras providências.
A Presidenta da República, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, caput, incisos IV e VI, alínea
“a”, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 9o, § 1o, da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de
2000, e nos arts. 50, § 1o, 51, § 12, e 52, § 5o, da Lei no 12.919, de 24 de dezembro de 2013,
DECRETA:
Art. 1o Os limites de movimentação e empenho constantes do Anexo I do Decreto no 8.197, de 20 de
fevereiro de 2014, ficam ampliados no montante de R$ 10.032.697.201,00 (dez bilhões, trinta e dois milhões,
seiscentos e noventa e sete mil, duzentos e um reais).
Art. 2o O montante de que trata o inciso I do art. 8o do Decreto no 8.197, de 2014, fica acrescido de
R$ 10.032.697.201,00 (dez bilhões, trinta e dois milhões, seiscentos e noventa e sete mil, duzentos e um reais).
Art. 3o Os Anexos I, VII, VIII e X do Decreto no 8.197, de 2014, passam a vigorar, respectivamente, na forma
dos Anexos I, II, III e IV deste Decreto.
Art. 4o A distribuição e a utilização do valor da ampliação a que se referem os arts. 1o e 2o deste Decreto
ficam condicionadas à publicação da lei resultante da aprovação do PLN no 36, de 2014 - CN, em tramitação
no Congresso Nacional.
Parágrafo único. Não aprovado o PLN de que trata o caput, o Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão e o Ministério da Fazenda elaborarão novo relatório de receitas e despesas e encaminharão nova proposta de decreto.
Art. 5o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de novembro de 2014; 193o da Independência e 126o da República. – DILMA ROUSSEFF –
Guido Mantega – Miriam Belchior.
(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania)
PROJETO DE RESOLUÇÃO
PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO Nº 59, DE 2014
Altera o art. 7º da Resolução do Senado Federal nº 43, de 2001, para facilitar a contratação de operações
de crédito destinadas ao financiamento da disposição final ambientalmente adequada de rejeitos.
O Senado Federal resolve:
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Art. 1º O art. 7º da Resolução nº 43, de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 7º. .....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
§ 3º ............................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
V – destinadas ao financiamento da disposição final ambientalmente adequada de rejeitos de que
trata a Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010.
.......................................................................................................................................................................................... ” (NR)
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
O art. 54 da Lei nº 12.305, de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, prevê que a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos deveria ter sido implantada até o dia 2 de agosto último. No
entanto, é sabido que isso não aconteceu na vasta maioria dos municípios brasileiros. E não poderia ter sido
diferente, uma vez que esses entes federados enfrentam crescentes dificuldades para honrar as suas obrigações correntes, não havendo disponibilidades financeiras para fazer frente a novos e custosos compromissos,
como no caso da construção de aterros sanitários para disposição final ambientalmente adequada de rejeitos.
A exigência de novos aterros sanitários reflete um amplo consenso no seio da sociedade brasileira acerca
da importância da preservação do meio ambiente. Os governos municipais não são uma exceção, próximos
que estão dos seus constituintes. Isso, porém, não os livra das limitações próprias a uma gestão orçamentária
responsável em um contexto de recursos públicos escassos.
A esse respeito, impõe-se notar que a obrigação em tela concorre para o bem estar tanto da geração atual como das futuras gerações. Portanto, é plenamente justificável, à luz da boa teoria econômica, que receitas
vindouras sejam antecipadas na forma de empréstimos. Trata-se de somar esforços para o equacionamento
dessa urgente demanda.
No entanto, para que isso ocorra, é preciso que a capacidade de endividamento dos governos municipais
seja ampliada. Com esse intuito, propomos que o financiamento da disposição final ambientalmente adequada de rejeitos seja incluído no rol de operações de crédito excluídas do cômputo dos limites definidos no art.
7º da Resolução do Senado Federal nº 43, de 2001, quais sejam: (i) o montante global das operações realizadas
em um exercício financeiro não pode ser superior a 16% da receita corrente líquida (RCL); (ii) o comprometimento anual com amortizações, juros e demais encargos da dívida consolidada não pode exceder a 11,5% da
RCL; e (iii) o montante da dívida consolidada não pode exceder os tetos fixados na Resolução nº 40, de 2001.
A não inclusão no cômputo dos limites de endividamento valeu para os projetos de investimento voltados para a melhoria da administração das receitas e da gestão fiscal, financeira e patrimonial, no âmbito de
programa proposto pelo Governo Federal, para o Programa Nacional de Iluminação Pública Eficiente (Reluz) e
para a compensação de perdas nominais observadas nas cotas-parte do Fundo de Participação dos Estados e
do Distrito Federal em 2009, na comparação com 2008. Mais recentemente, a exclusão em comento foi estendida aos financiamentos de infraestrutura para a realização da Copa do Mundo FIFA 2014 e dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016 autorizados pelo Conselho Monetário Nacional. A construção de aterros sanitários
merece, tanto técnica como socialmente, ser incluída nesse restrito rol de exceções e, para isso, conto com o
apoio dos meus Pares.
Sala da Comissão, – Senadora Vanessa Grazziotin.
(À Comissão de Assuntos Econômicos)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Pela ordem, o Senador Paulo Paim,
que pediu a palavra.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Para uma comunicação inadiável, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – V. Exª é tão assíduo e madruga aqui no
Senado – tenho que me esforçar para chegar antes de V. Exª algumas poucas vezes –, mas a primeira a chegar
foi a Senadora Vanessa, e me parece que ela vai fazer uso da palavra como oradora inscrita.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Exatamente, como oradora inscrita.
Eu só gostaria de pedir a V. Exª, se possível, se tivermos sessão ainda após a Ordem do Dia, que me inscreva,
pela Liderança do Partido, para após a Ordem do Dia.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – V. Exª está inscrita, como Líder, para
após a Ordem do Dia. Inscrevo o Senador Paulo Paim – eu também me inscrevo – para uma comunicação inadiável, mas aí fazemos aqui o entendimento.
Com a palavra, a Senadora Vanessa Grazziotin. Em seguida, por permuta, o Senador Alvaro Dias, e, nesse
ínterim, entraram eu e o Senador Paulo Paim.
Convido, para fazer uso da palavra, a Senadora Vanessa Grazziotin como oradora inscrita.
Aproveito, mais uma vez, para cumprimentar todas e todos que nos acompanham pela TV e Rádio Senado e dizer que hoje à tarde, aqui na Casa, na Ordem do Dia, o novo painel eletrônico será inaugurado. É um
esforço da equipe da Mesa Diretora e da Secretaria-Geral da Presidência, com o Bandeira liderando, para que
se tenha um painel atualizado. Todos os Senadores estão agora fazendo um novo cadastramento digital. As
votações agora serão feitas ainda com mais transparência e segurança.
Então, com a palavra, a Senadora Vanessa Grazziotin.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão da oradora.) – Muito obrigada, Sr. Presidente.
Srs. Senadores, na semana passada, eu gostaria imensamente de ter vindo a esta tribuna para registrar
e saudar, ao mesmo tempo, o Serpro (Serviço Federal de Processamento de Dados), que tem tido uma importância estratégica muito grande, sobretudo nessas últimas décadas e, sem dúvida nenhuma, Sr. Presidente,
terá nas décadas seguintes.
É que comemoramos no dia 1º de dezembro – portanto, semana passada – 50 anos de criação do Serpro,
que, repito, é o Serviço Federal de Processamento de Dados, essa, Sr. Presidente, que é maior empresa pública
de tecnologia da informação.
Esses 50 anos – eu não tenho dúvida nenhuma – podem ser comemorados como 50 anos de excelência
em serviços prestados para a Administração Pública Federal e, portanto, para todo o povo, para toda a população brasileira.
O Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) é uma empresa pública vinculada ao Ministério
da Fazenda e foi criado, Sr. Presidente, Srs. Senadores, no dia 1º de dezembro de 1964, através da Lei 4.516, com
o objetivo de modernizar e dar agilidade aos setores estratégicos da Administração Pública brasileira.
A empresa, cujo negócio é a prestação de serviços em tecnologia da informação e comunicações para o
Setor Público, é considerada uma das maiores organizações públicas de tecnologia da informação no mundo.
O Serpro tem sede aqui em Brasília e está presente em todo o Território nacional, em todo o País. Tem
uma representação com 11 regionais, escritórios que são considerados como escritório regional, mas, além
desses 11 regionais, tem 26 escritórios e cerca de 11 mil empregados de carreira do Poder Público Federal.
Com uma infraestrutura tecnológica de última geração e uma rede de comunicação com abrangência
nacional, o Serpro desenvolve soluções, como o Imposto de Renda via internet, que é chamado Receitanet, a
nova Carteira Nacional de Habilitação, o novo Passaporte brasileiro e os sistemas que controlam e facilitam o
comércio exterior brasileiro, através do Siscomex.
O Porto sem Papel é mais uma solução com a marca do Serpro, Sr. Presidente. Essa inovação tem servido
para agilizar e desburocratizar o trânsito de mercadorias nos portos brasileiros. Já implantada em 24 portos públicos, eliminou mais de 140 formulários de papel, que foram convertidos em um único documento eletrônico
Atualmente, a empresa gerencia mais de 4 mil serviços, que incluem desenvolvimento de sistemas, armazenamento de dados, gestão de redes, certificação digital, segurança da informação e administração do
correio eletrônico.
Nos governos do Presidente Lula assim como no Governo da Presidenta Dilma, a empresa tem apresentado grande salto na sua infraestrutura tecnológica, assim como no seu quadro de pessoal.
Foram mais de 2 mil trabalhadores e trabalhadoras contratadas, todos eles através de concurso público.
Apenas na área do centro de dados houve um aumento de cerca de 60% do pessoal. O montante utilizado na
capacitação da força motriz ultrapassou a casa dos R$10 milhões nos dois últimos anos.
A verba de investimento nas instalações da empresa saltou de aproximadamente R$80 milhões, em 2007,
para R$210 milhões, no ano de 2014. Esses valores garantiram um aumento de 25 vezes da capacidade de armazenamento. A velocidade de processamento ficou três vezes maior no mesmo período.
Mais do que exercer, portanto, direitos e deveres, o Serpro vem contribuindo para que as pessoas tenham
e vivam uma plena cidadania, facilitando o acesso à informação, com estímulo ao debate e à consciência cidadã.
E é por isso, Sr. Presidente, que o Estado brasileiro tem muito a comemorar, que nós temos muito a comemorar, porque, com o Serpro, a arrecadação fiscal, a gestão dos recursos públicos e das pessoas, o comércio
exterior e tantas outras áreas essenciais da Administração Pública puderam e podem continuar se desenvolvendo e propiciando, assim, a prestação de melhores serviços públicos.
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Sr. Presidente, eu quero dizer que eu fiz questão de vir aqui a esta tribuna. Como disse, gostaria imensamente de ter estado aqui semana passada, no dia 1º, quando comemoramos os 50 anos do Serpro. Mas, como
não foi possível, em decorrência das sessões conjuntas que tivemos do Congresso Nacional, eu aqui, hoje, estou para fazer muito mais do que apresentar a minha simples saudação. Quero comemorar e cumprimentar
toda a direção do Serpro, todos, do seu presidente ao mais simples funcionário, porque eu tive condições de
conviver com todos eles muito mais de perto, no período em que, nesta Casa, funcionou a CPI que tratou da
segurança da informação, a CPI que tratou da espionagem.
Eu tive a possibilidade de estar algumas vezes no Serpro, onde sempre fui muito bem recebida, e de conhecer o esforço que aquela equipe de técnicos vem fazendo nos últimos anos para garantir não só o desenvolvimento, mas o desenvolvimento com segurança para a Nação brasileira e, sobretudo, para o povo brasileiro.
Quando falamos em dados do INSS, quando venho aqui e falo de dados da Receita Federal, de dados do
comércio exterior, nós estamos falando de dados não só de empresas, não só de pessoas jurídicas, mas também de pessoas físicas e de dados sensíveis do próprio Governo Federal.
E neste momento em que vemos, no mundo inteiro, o avanço da tecnologia – mas, infelizmente, o avanço da tecnologia com a bisbilhotagem praticada por outras nações –, Sr. Presidente, é que percebemos como é
importante a existência de uma empresa pública na área de tecnologia da informação, como o Serpro, que deve
contar com recursos não apenas materiais, com máquinas avançadas de última tecnologia, mas deve contar,
sobretudo, com máquinas humanas, com a capacidade humana de desenvolver sistemas e de fazer com que
esses sistemas fiquem cada vez mais seguros.
Portanto, eu quero aqui cumprimentar o Presidente, cumprimentar o conjunto dos servidores, e desejar
que esses primeiros 50 anos de existência do Serpro sejam o início de mais 50 e mais 50, sempre com cada vez
mais tecnologia e bons serviços prestados à população e à Nação brasileiras.
Sr. Presidente, nesse período curto que me resta, quero introduzir um segundo assunto que já trouxe para
este plenário, para esta tribuna, mas falarei de alguns outros aspectos por mim não abordados. Eu me refiro à
visita recente que fizemos – um grupo de Parlamentares, Senadores e Senadoras, Deputados e Deputadas – ao
Vietnã. Foi uma visita que já estava agendada há alguns anos, mas, que, por uma série de outras contingências,
só agora pôde ser realizada.
A nossa delegação ficou, por um lado, extremamente feliz com tudo o que viu, com tudo o que tivemos
a capacidade de conhecer e de participar. Por outro lado, também muito frustrados ficamos, Sr. Presidente, pois
gostaríamos de ter tido um tempo maior para conhecer melhor os mecanismos de desenvolvimento de uma
nação que cresce quase 7% ao ano; uma nação que, até há poucas décadas, estava completamente dividida
em dois pedaços. E foi a garra de um povo, a garra de uma gente que manteve aquele país unido.
Quem daqui já não foi a um cinema assistir a algum filme sobre a Guerra do Vietnã – creio que não exista
outro tema que mais tenha sido explorado pela indústria cinematográfica do mundo – e ter a possibilidade de
conhecer aquela nação, seus processos de desenvolvimento?
É uma nação que vive como nós. Ela está em uma região equatoriana, Sr. Presidente. Portanto, temos
muitas semelhanças, o Brasil e o Vietnã. Saber e conhecer do interesse que eles têm para conhecer mais, dialogar mais, para ampliar as relações entre o Vietnã e o Brasil é algo fantástico. É um povo apaixonado pelo futebol. Apesar de não ter um futebol muito desenvolvido, conhece, talvez até mais do que os brasileiros, todos
os nossos jogadores.
Tivemos a possibilidade de ter vários encontros com dirigentes e autoridades do Vietnã, de Hanói, sua
capital, da Assembleia Nacional Popular do Vietnã. Estivemos com o Presidente do Comitê de Relações Internacionais, Tran Van Hang, com o Presidente do Grupo Parlamentar de Amizade Vietnã-Brasil e com tantos outros parlamentares. E tivemos a possibilidade, a felicidade de assistir a uma sessão do Parlamento vietnamita.
Diferente do nosso, é um Parlamento que reúne um número importante de parlamentares – são mais de 500
também, para um país que tem o tamanho um pouquinho maior...
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) –... do que o Maranhão, mas uma
população que já está beirando os 100 milhões de habitantes. Portanto, é um país muito denso do ponto de
vista da sua população e um Congresso que se reúne duas vezes por ano. Essa reunião foi uma longa reunião.
Estivemos com parlamentares em vários momentos, e eles nos diziam questões importantes.
São 483 parlamentares, precisamente. Lá, o Congresso é unicameral, só existe a Câmara de Deputados.
Eles têm os seus comitês, que funcionam permanentemente, mas o Plenário, com o conjunto dos Parlamentares, funciona duas vezes por ano, num período médio de 30 a 45 dias, cada sessão dessas de funcionamento.
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Então, quero dizer que há uma expectativa muito grande, primeiro em relação à visita da Presidenta Dilma àquele país e, segundo,...
(Interrupção do som.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) –... em relação à ampliação das relações não só comerciais, mas das relações culturais entre o Brasil e o Vietnã.
É um país marcado pela alegria da sua gente, apesar da tristeza que traz de uma história muito recente,
que foi a Guerra do Vietnã – uma história de muitas invasões, de muitas ocupações. É um povo feliz. E, com
essa felicidade, com essa simplicidade, vem construindo aquela nação.
Então, quero aqui dizer que a Deputada Jô Morais, que foi a Coordenadora da Delegação e é a Presidente do Grupo de Amizade Brasil e Vietnã, deixou claro que deveremos realizar outras atividades – quiçá brevemente –, aqui, no Brasil, para ajudarmos, para que possamos contribuir ainda mais e cada vez mais estreitar a
relação entre Brasil e Vietnã. E relatar que, ano que vem, naquele país, acontecerá a Reunião Interparlamentar,
uma reunião muito importante para a qual o mundo inteiro está mobilizado, no sentido de fazer uma bela organização e muito bem receber parlamentares de todo o mundo.
Por fim, fazer apenas o registro de que o trabalho que a Embaixada do Brasil naquele País vem realizando é um trabalho fantástico. Há uma admiração também muito grande da parte dos diplomatas brasileiros em
relação à condução política que tem aquele país, voltado principalmente para melhorar a qualidade de vida
das pessoas a cada dia que passa.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Senadora Vanessa, cumprimento V. Exª.
Senador Alvaro, como estamos intercalando, já vou chamar o nosso querido Senador Eduardo Amorim,
para que ele possa falar como Líder, e, em seguida, V. Exª. E, depois, somos nós.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco União e Força/PSC – SE. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Procurarei ser breve, Presidente.
Senador Alvaro, raramente meu discurso passa do tempo permitido, mas, se isso acontecer, perdoe-me.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ouvintes e espectadores da Rádio Senado e TV Senado, todos os que
nos acompanham pelas redes sociais, em 2014, quase dez milhões de jovens estudantes brasileiros – o equivalente, aproximadamente, à população da Bolívia – prestaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Apenas no Nordeste, nossa região, contaram-se mais de três milhões de inscrições – inclusive minha filha também
fez. A enorme atratividade que exerce o ENEM testemunha, indubitavelmente, o interesse das gerações mais
novas pela educação, cada vez mais vista como a principal ferramenta, e de fato é, de ascensão econômica e
social nos setores de menor renda no nosso País, que têm passado por processos contínuos de mobilidade
social – é verdade –, os chamados emergentes.
No Brasil, a educação como valor estende-se e consolida-se na população inteira. A pressão da sociedade por uma educação de qualidade, preceito constitucional não observado em muitos cantos deste País, prevaleceu nas demandas das famosas jornadas de protesto de junho de 2013. Na recente disputa eleitoral para
o Governo do meu Estado, o Estado de Sergipe, fui um ouvinte atento à voz do povo clamando por melhorias
urgentes no sistema de ensino, tão repleto de carências e de deficiências.
Ainda hoje, nós não temos uma universidade estadual e só temos uma universidade pública, a nossa
Universidade Federal de Sergipe.
As estatísticas educacionais de nosso País são desanimadoras. As pretensas conquistas tão decantadas
pelas autoridades governamentais devem ser temperadas pela consciência crítica do estado calamitoso da
educação.
Pois bem, de acordo com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), que
divulgou recentemente o resultado do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa), o Brasil ocupa, ainda, lamentavelmente, a 38ª posição dentre os 44 países que tiveram a habilidade de seus estudantes
avaliada. O Pisa avalia a habilidade de estudantes de 15 anos em leitura, ciências e matemática. Apenas dois
por cento dos estudantes brasileiros conseguiram resolver problemas de matemática mais complexos.
Os estudantes, particularmente aqueles que frequentam as escolas públicas, são penalizados pelas precárias condições educacionais, que fragilizam as suas reais condições de competição nos exames de ingresso
para a educação superior. Como conseguir estudar, Senador Alvaro Dias, em uma escola degradada, destruída,
onde muitas e muitas vezes você olha para o teto e você vê o teto ali quase caindo?
Não bastasse isso, agora temos a notícia de que a fraude esteve presente no último Enem, de 2014. A
polícia desbaratou quadrilha especializada em fraudes a vestibulares, sobretudo os mais concorridos. Vendida
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por alto valor, a vaga de vestibular era alcançada por meios altamente sofisticados, com eletrônica embarcada
e esquemas complexos de colaboração.
Nas palavras do promotor de Combate ao Crime Organizado, o Sr. André Luís Pinho, a quadrilha – abro
aspas – “se dedicava com um grau de sofisticação e desenvolvimento tecnológico que até então nós não conhecíamos, a lotear de 20% a 40% das vagas nos vestibulares de Medicina nos quais eles atuavam” – fecho aspas.
O luxo e a ostentação da quadrilha de fraude a vestibulares chamaram atenção dos policiais, indícios da
lucratividade do esquema criminoso. Os vestibulandos que fizeram uso do trabalho criminoso da quadrilha
pagavam verdadeiras fortunas pelas vagas nos cursos mais concorridos no nosso País.
Destarte, a fraude reforça ainda mais o caráter seletivo do Enem, reduzindo as já restritas possibilidades
de acesso ao ensino superior dos estudantes dos setores de menor renda de nossa sociedade.
Urge alertar as autoridades, Srªs e Srs. Senadores, para a necessidade de reforçar os procedimentos de
vigilância, de segurança e de acompanhamento da realização das provas do Enem, mesmo porque a ocorrência de fatos repetida e generalizada, às vezes, sugere fragilidade dos controles existentes. É, portanto, o lado
frágil, ainda, lamentavelmente, do nosso Enem.
Hoje, Dia Internacional de Combate à Corrupção no nosso País, nós temos, cada vez mais, que plantar
a semente da transparência. A Lei da Transparência existe em países como a Suécia desde 1766, e nós ainda
ocupamos a 69ª posição entre os países em termos de transparência. É preciso avançar mais. A falta de transparência é irmã siamesa da corrupção. E o povo brasileiro já não suporta mais.
(Interrupção do som.)
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco União e Força/PSC – SE) – Termino já, Sr. Presidente.
Um exame dessa dimensão constitui, entretanto, fonte fértil de histórias singulares de superação, verdadeiros milagres operados nas oportunidades abertas pela educação. Sei bem o que é isso, Sr. Presidente.
São raios de esperança de um mundo melhor, nutridos na experiência da privação e da carência. Não
é por acaso que vêm lá do Nordeste – exatamente do Nordeste, Senador Presidente – alguns dos exemplos
mais notáveis de superação das pessoas mais humildes do nosso País. Histórias singulares que revelam um
fenômeno novo no Brasil, a força da educação como um valor do povo comum, dos estratos mais pobres da
nossa sociedade.
O programa Fantástico, da TV Globo, de 30 de novembro deste ano, recuperou uma dessas histórias de
superação. O aluno que mais acertou questões no Enem, João Victor, é de Fortaleza, lá do Nordeste.
É inspirador o percurso do garoto João. Filho de uma empregada doméstica analfabeta, mãe de outras
três crianças em idade escolar, superou todos os constrangimentos de sua condição. Belo exemplo!
Na casa humilde de João, as paredes são rabiscadas de cima para baixo com fórmulas e equações. Explica Ana Maria Claudiano dos Santos, mãe de João, que um belo dia acordou com as paredes todas riscadas. Ao
pedir satisfações ao filho, ele respondeu – abro aspas –: “Mãe, a senhora não sabe, isso não é risco. É ciência.”
– fecho aspas.
A partir de então, as paredes riscadas da casa adquiriram um significado coletivo para aquela família humilde. Constituíam o símbolo mais visível da aquisição do conhecimento, ferramenta com significado quase
religioso, mítico, de redenção da condição de pobreza.
A partir de então, a mãe de João decidiu-se a investir no sonho de sua prole. Não mediria esforços para
proporcionar a educação aos filhos, ainda que à custa, muitas vezes, do sacrifício da alimentação mais necessária à subsistência.
João sofrerá bullying na escola, justamente por alguns sinais exteriores da sua condição: a magreza, a
altura, o cabelo.
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco União e Força/PSC – SE) – Já termino, Sr. Presidente.
Mas João via na educação, no esforço constante do estudo para obter as melhores notas, a maneira de
superar a rejeição e provocar a admiração.
Externamos, aqui, Srªs e Srs. Senadores, a nossa admiração por esse aluno – e não só por ele; como ele,
devemos ter milhares e milhares, bem sei o que é isso –, por esse nordestino que superou todas as barreiras
do preconceito para conquistar o que conquistou.
Há que se observar que o esforço de João teria sido em vão se a escola pública que frequentava não oferecesse os meios mais adequados para o acesso ao ensino superior. Com efeito, a escola de João desenvolveu
um projeto muito bem concebido de preparação dos alunos para o vestibular, alcançando taxas impressionantes para uma escola pública de sucesso.
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Considerem, portanto, a importância que uma aventura pedagógica bem sucedida pode ter na vida das
pessoas despossuídas. Se a miséria é uma condição degradante da condição humana, ela não produz necessariamente males definitivos.
(Interrupção do som.)
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco União e Força/PSC – SE) – A educação pode oferecer uma janela de
esperança para os mais pobres.
A oferta de educação de qualidade constitui uma das portas de saída mais importantes da condição miserável. E isto converge com as necessidades de nosso mercado de trabalho e da própria economia brasileira.
O pleno emprego é quase uma realidade no País, mas a economia nacional depende, para poder expandir,
de ganhos de produtividade do trabalho, condicionados, na sua maior parte, pela qualificação e educação do
trabalhador.
Este é, verdadeiramente, o único caminho para uma sociedade chegar à dignidade tão merecida, tão
desejada e tão sonhada. É a educação.
A natureza das atividades e postos de trabalho da economia nacional está relacionada com o nível de
desenvolvimento da qualificação do mercado de trabalho. Os setores econômicos que mais agregam valor
são aqueles associados à inovação tecnológica e à pesquisa científica, áreas em que o nosso País ainda, infelizmente, engatinha.
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco União e Força/PSC – SE) –Recentemente, o Vice-Presidente de inovação
de uma importante multinacional, o Sr. Benjamin Benzaquen Sicsú, assinalou que, até para resolver os problemas do País, o número de pessoas capacitadas no Brasil para pesquisa e desenvolvimento é muito pequeno.
Essa multinacional emprega, por exemplo, cinco mil doutores distribuídos em seus 13 centros de desenvolvimento e pesquisa em volta do mundo. No Brasil, onde mantém dois desses centros, possui apenas 20 doutores.
Precisamos, portanto, Sr. Presidente, descobrir muitos Joões e, com certeza, existem muitos Joões no
Brasil. Mas precisamos oferecer-lhes oportunidades, instrumentos, a forma certa para que possam desenvolver
os seus talentos, para que, realmente, cheguem à dignidade merecida, e não só dele, de toda a família.
Por isso, o cumprimento do imperativo constitucional de uma educação de qualidade para todos condiciona cada vez mais o futuro do nosso País.
Somos um País abençoado. Quem acredita em Deus...
(Interrupção do som.)
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco União e Força/PSC – SE) – ... ele foi e continua sendo (Fora do microfone.) generoso com o povo brasileiro. Colocou o povo brasileiro para pisar o melhor solo do planeta, mais rico,
mais fértil. Mas é preciso agregar valor àquilo que nós recebemos e encontramos na natureza e, com certeza,
extirpar esse mal com que ainda convivemos, que é a corrupção da coisa pública.
No Dia Internacional da Transparência Pública, tomara que este País, tomara que a nossa democracia
se fortaleça cada vez mais e que a gente saiba valorizar aquilo que é público. O que é público não é coisa sem
dono, não; ao contrário, é coisa sagrada, porque vem do suor de muitos brasileiros, sobretudo daqueles que
menos ganham, porque os que mais contribuem são os que mais trabalham para realmente poder manter o
Estado que temos.
Finalmente, Sr. Presidente, para encerrar as nossas palavras, quero aqui trazer uma triste notícia. No dia
de hoje faleceu, na nossa capital, em Aracaju, Sergipe, o poeta...
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco União e Força/PSC – SE) –... Araripe Coutinho.
Araripe Coutinho era um poeta conhecido com certeza por todos os sergipanos, e na manhã de hoje foi
encontrado em seu apartamento, na sua habitação, realmente fruto de uma morte súbita. Então Sergipe e a
poesia sergipana com certeza estão muito tristes neste dia.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Cumprimento o Senador Eduardo
Amorim e convido para fazer uso da palavra o Senador Alvaro Dias, como orador inscrito, que permutou com
o Senador Ruben Figueiró.
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O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srs. Senadores, primeiramente gostaria de destacar como extremamente positivo o pronunciamento do Procurador-Geral da República no dia de hoje, Rodrigo Janot, assumindo o compromisso do combate
implacável à corrupção e à impunidade no País, asseverando que corruptos e corruptores precisam conhecer
o cárcere e devolver ganhos espúrios. Um avanço importante certamente, que reafirma a independência do
Ministério Público e sobretudo destaca o comportamento ousado, corajoso e competente do Procurador-Geral
da República, que aplaudimos neste momento.
Mas hoje, Sr. Presidente, nossa presença na tribuna, depois da ausência nos últimos meses, já justificada no dia de hoje, em razão da licença que possibilitou a posse do competente Senador Wilson Matos, meu
suplente, que atuou nesta Casa durante o período da campanha eleitoral e posteriores, é para registrar o meu
posicionamento também em relação ao Projeto de Lei do Congresso Nacional aprovado parcialmente nos últimos dias, o Projeto de nº 36, de 2014.
Com as contas no vermelho, o Governo quer concluir nesta terça-feira a aprovação de uma lei que altera
a LDO atualmente em vigor, para este exercício de 2014, ou seja, para não descumprir uma meta estabelecida
por ele mesmo no final de 2013.
É inusitado, é um comportamento sem precedentes. O Governo quer descumprir – e busca instrumento
legal para tal – aquilo que ele próprio impôs através da lei encaminhada ao Congresso Nacional, estabelecendo
as diretrizes orçamentárias, já no final de 2013.
Pela legislação, o Governo é obrigado a fazer uma poupança para pagar os juros da dívida pública, o
superávit primário, e assim cumprir a chamada meta fiscal. É o mínimo que se pode esperar para evitar que a
dívida interna bruta exploda e os gastos fujam absolutamente do controle.
Tais consequências pressionam ainda mais a inflação e geram aumento da desconfiança sobre a credibilidade da política econômica e até mesmo sobre a solvência do Governo em honrar os seus compromissos.
Mas o Governo optou por não cumprir o mínimo a que tinha se proposto e precisa legitimar o festival de gastança eleitoreira, muito em prioridades duvidosas e obras superfaturadas.
Mas, de janeiro a setembro deste ano, o Governo – União, Estados, Municípios e estatais – acumulou um
rombo de 15,3 bilhões, o primeiro da série histórica do Banco Central desde o fim da década de 1990.
Até o final do ano, no entanto, deveriam sobrar, pela meta do Governo, pelo menos R$116 bilhões, equivalentes a 1,9% do Produto Interno Bruto.
A Lei de Diretrizes Orçamentárias estabelece o valor mínimo de R$116 bilhões de superávit primário.
A regra atual permite “descontar” – entre aspas – desse valor até R$67 bilhões referentes ao PAC, ou seja, até
R$67 bilhões que o Governo gastasse no ano com o programa seriam tirados da conta, reduzindo a economia
a R$49 bilhões.
O que muda com esse projeto? O projeto de lei enviado ao Congresso de forma sorrateira não muda
“oficialmente” – entre aspas – a meta do superávit, mas altera esse “desconto” – entre aspas – determinado na
Lei de Diretrizes Orçamentárias. Pela proposta, será possível abater dos R$116 bilhões o total de gastos do PAC
e também das desonerações de tributos aplicadas em diversos setores. Como essas despesas já somam R$127
bilhões de janeiro a outubro e tendem a aumentar até o fim do ano, o Governo teria margem para abater toda
a meta e fechar o ano sem descumprir a lei, mesmo se o déficit primário se confirmar. Em outras palavras, a
meta deixa de existir.
O que acontece com a aprovação desse projeto pelo Congresso Nacional? A violação da Lei de Diretrizes Orçamentárias e, respectivamente, da Lei de Responsabilidade Fiscal e implica crime de responsabilidade,
passível de processo ao governante.
A Lei de Responsabilidade Fiscal foi um marco que determinou a mudança do conceito de gestão pública no País. Nós não temos como avaliar o que seria do nosso País hoje sem a Lei de Responsabilidade Fiscal. A
irresponsabilidade na gestão pública provocava o endividamento sem limites, proporcionando a elevação da
inflação como rotina no País, a ponto de chegarmos a mais de 80% de inflação ao mês, nos tempos terríveis
da maior crise financeira da história da Administração Pública brasileira. Esse monstro da inflação foi domado
pelo Plano Real, que teve como componente fundamental a Lei de Responsabilidade Fiscal, que tive a satisfação de relatar na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal.
O Governo da Presidente Dilma manipulou, ao longo dos anos, os dados fiscais e moldurou suas manobras de “contabilidade criativa”. Diante do cenário de enorme crise fiscal, instituiu-se por decreto o “superávit
negativo”: a alteração da LDO para excluir despesas e converter o déficit em superávit. A mágica da conversão
do déficit em superávit também é uma das inovações do atual Governo do País.
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Nas palavras do especialista, “o ‘superávit negativo’ é um modo oblíquo de promover anistia de um virtual crime de responsabilidade”, de resguardar-se de crimes cometidos utilizando-se da maioria no Congresso
Nacional para aprovar alteração na legislação que proteja o governante praticante do delito verificado.
A confissão do descontrole financeiro, segundo jurista, remete o “Estado Brasileiro à situação de extrema
insegurança”. Entre os efeitos nefastos do Projeto nº 36/2014, põe-se em xeque a credibilidade do País. É mister
destacar que a credibilidade é um dos fatores fundamentais da boa gestão macroeconômica.
A aprovação desse projeto reflete-se de forma negativa junto a um preocupante indicador fiscal: a Dívida Pública Bruta atingiu, em outubro, o valor de R$3,16 trilhões, correspondendo a 62% do Produto Interno
Bruto, o mais alto endividamento entre os países de renda per capita similar à do Brasil.
Incúria na gestão econômica é um fato incontestável. É inaceitável um Parlamento submisso oferecendo
um cheque em branco ao Governo Federal. A irresponsabilidade fiscal chegou ao ápice da inconsequência.
O texto principal da proposta que muda a meta fiscal foi aprovado depois de 18 horas de sessão do Congresso Nacional. A única pendência para a sessão desta terça-feira é a votação do destaque para a Emenda nº
69, de autoria do Deputado Domingos Sávio, que tenta limitar as despesas discricionárias ao que foi...
(Interrupção do som.)
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR) – ... executado nesse quesito no ano anterior (Fora do
microfone.).
Estou concluindo, Sr. Presidente.
Agravante, Srs. Senadores: para aprovar a mudança na LDO, o Governo não mediu “esforços”. O esgarçar
da ética se configurou quando o Governo editou decreto que condiciona a liberação de verbas extras destinadas a emendas individuais parlamentares, com a condição da aprovação da mudança na LDO. É mais uma
inovação. É mais uma inovação estapafúrdia e desavergonhada a que nós acabamos de assistir neste País.
Em resumo, concluindo, Sr. Presidente, esse Projeto nº 36 retira o limite para que sejam abatidos da meta
fiscal os gastos com o PAC e as desonerações. O valor teto, atualmente, é de R$67 bilhões.
(Soa a campainha.)
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR) – A “flexibilização” agora inclui a possibilidade de descontar da meta fiscal todos os gastos com o PAC e todas as desonerações tributárias, que, só até outubro, somaram R$130 bilhões. Com isso, o Governo pode não poupar um centavo sequer dos R$116 bilhões que se
dispôs a alcançar neste ano. Na realidade, vai poder registrar déficit e considerar que produziu superávit. É a
mágica fiscal do atual Governo.
No apagar das luzes de 2014, o Governo manobra para alterar as regras da política fiscal do ano de 2014.
Portanto, ao apagar das luzes de 2014, alteram-se regras do exercício de 2014.
Sr. Presidente, o Congresso portou-se como almoxarifado, mais uma vez à disposição do Poder Executivo.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP– RS) – Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Com a palavra, a Senadora Ana Amélia, pela ordem.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP– RS. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Eu pediria a V. Exª, se
fosse possível, a leitura de um requerimento de minha autoria, que trata do Projeto de Lei do Senado nº 332,
de 2011, que trata de pensão especial aos ex-integrantes do Batalhão Suez.
O Senador Humberto Costa...
Como eu tomei a iniciativa de pedir a urgência, é necessário fazer a leitura do requerimento fora do expediente, para poder dar o encaminhamento de votação.
Então, eu peço a V. Exª essa gentileza. Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – A Presidência vai tomar as devidas
providências para atender a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – A Presidência comunica ao Plenário
o recebimento do Ofício SGM/P nº 1.999, de 2014, da Presidência da Câmara dos Deputados, que indica o
nome dos Deputados que deverão compor a Comissão Mista incumbida de relatar o Veto Parcial 32, de 2014,
aposto ao Projeto de Lei nº 99 – Complementar (nº 238/2013, Complementar, na Casa de origem), lido na sessão do Congresso Nacional do dia 2 do corrente.
A composição completa da Comissão Mista incumbida de relatar o veto será publicada na forma regimental.
É a seguinte a composição completa da Comissão Mista:
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Veto Parcial nº 32, de 2014 (PLC 99/2013 – Complementar
Senadores
Luiz Henrique (Bloco Maioria – PMDB/SC) – Relator do projeto no Senado
Randolfe Rodrigues (Bloco Apoio ao Gov. – PSOL/AP)
Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Minoria – PSDB/SP)
João Vicente Claudino (Bloco União e Força – PTB/PI)
Lídice da Mata (PSB/BA)
Deputados
Vicentinho (PT/SP)
Vaz de Lima (PSDB/SP)
Onofre Santo Agostini (PSD/SC)
Daniel Almeida (PCdoB/BA)
A Comissão Mista deverá apresentar o relatório sobre o veto no prazo de vinte dias, nos termos do art.
105 do Regimento Comum do Congresso Nacional.
A Presidência lembra, ainda, que o prazo previsto no §4° do art. 66 da Constituição Federal e no art. 104
do Regimento Comum do Congresso Nacional, este com a redação dada pela Resolução n° 1 do Congresso
Nacional, encerrar-se-á em 5 de fevereiro de 2014.
A matéria vai à Comissão Mista.
O ofício vai à publicação.
É o seguinte o ofício:
Of. nº 1.999/2014/SGM/P
Brasília, 8 de dezembro de 2014
Assunto: Indicação de membros para compor Comissão Mista
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Em atenção ao Ofício nº 1.498/2014/SF, tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que designei
os Senhores Deputados VICENTINHO (PT), VAZ DE LIMA (PSDB), ONOFRE SANTOS AGOSTINI (PSD) E DANIEL
ALMEIDA (PCdoB) para comporem a Comissão Mista incumbida de relatar o veto parcial ao projeto de leis
Complementar nº 238, de 2013 (Projeto de Lei nº 99/13 – Complementar no Senado Federal), que “Altera a Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal; dispõe sobre critérios de indexação dos contratos de refinanciamento da dívida
celebrados entre a União, Estados, o Distrito Federal e Municípios; e dá outras providências”.
Atenciosamente, – Henrique Eduardo Alves, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Senado Federal.
Término do prazo de vigência, em 8 de dezembro do corrente, da Medida Provisória nº 653, de 2014,
que “altera a Lei n° 13.021, de 8 de agosto de 2014, que dispõe sobre o exercício e a fiscalização das atividades
farmacêuticas”.
Nos termos do parágrafo único do art. 14 da Resolução nº 1 – CN, a Presidência da Mesa do Congresso
Nacional comunicará o fato à Senhora Presidente da República e fará publicar no Diário Oficial da União ato
declaratório de encerramento do prazo de vigência da referida Medida.
A matéria vai à Comissão Mista, nos termos do art. 11 da Resolução nº 1, de 2002 – CN.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Eu passo a Presidência dos trabalhos
ao nobre Senador Paulo Paim, para que eu possa, como orador inscrito para uma comunicação inadiável, usar
a tribuna.
O Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Com a palavra, como orador inscrito,
o Senador Jorge Viana.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – AC. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do
orador.) – Presidente, eu queria, antes de entrar no assunto que me traz à tribuna, fazer um registro e cumprimentar toda a delegação brasileira que acaba de participar do Mundial em Doha. É uma delegação que conseguiu elevar, ainda mais, o nome do nosso País e entrar para a história das competições de natação em piscinas
curtas, quando nós tivemos uma equipe brasileira de jovens atletas que conseguiu reunir uma quantidade de
medalhas que nenhuma outra delegação, em campeonato mundial de piscina curta, conseguiu.
Eu queria registrar aqui que é com satisfação que peço que possa constar nos Anais do Congresso Nacional e do Senado Federal o resultado dessa competição, onde o Brasil saiu em primeiro lugar, com sete medalhas de ouro, uma de prata e duas de bronze, no total de dez medalhas, ficando em primeiro lugar, distante
do segundo colocado.
E parabenizar os destaques, além de parabenizar toda a equipe: o Felipe França, que conseguiu, numa
mesma competição, cinco ouros; o Cesar Cielo, que conseguiu três ouros e dois bronzes; e a Etiene Medeiros,
dois ouros e um bronze, um feito inédito: a primeira medalha em provas femininas da história do País e recorde mundial.
Então, penso que é muito importante e peço que possam constar nos Anais do Senado Federal os resultados dessa competição histórica, onde o Brasil teve um feito histórico. Isso, de alguma maneira, sinaliza o sucesso que o nosso País pode ter nas Olimpíadas de 2016.
Sr. Presidente, eu aproveito a vinda aqui, ao plenário, para fazer um breve comentário sobre a apreciação. Vamos apreciar ainda hoje o PLN nº 36, sobre o qual, inclusive, por conta da situação que vivemos, quer
dizer, a plena democracia, nós podemos ver duas versões, pelo menos: há pouco, o nobre Senador Alvaro Dias
fez uma fala, passou suas impressões, passou suas versões sobre o PLN nº 36, de 2014; e eu, como membro do
PT e da Base de Apoio ao Governo, posso também, tranquilamente, apresentar a nossa versão, que, com todo
respeito ao querido colega Senador Alvaro Dias, que retorna a esta Casa hoje – eu o saúdo por isso –, é bem
diferente. Eu não tenho dúvida de que o que apresento aqui se prende a S. Exª e aos fatos.
O PLN nº 36, de 2014, trata de uma alteração na LDO, no aspecto do superávit primário, que o Governo
estabeleceu para cumprir no ano de 2014. Nada mais que isso. O problema é que, na versão que se coloca, parece até que é a primeira vez que o Governo Federal propõe uma alteração na lei como se fosse uma ruptura
com a Lei de Responsabilidade Fiscal, como se fosse uma irresponsabilidade do Governo da Presidenta Dilma
no trato do dinheiro do contribuinte.
Ouço analistas falando, uma parcela da população já deve ter concluído que é isso mesmo, porque uma
mentira reproduzida várias vezes termina ganhando feição de verdade e não é isso que está ocorrendo.
Primeiro, a primeira grande mentira: não é a primeira vez que um Governo propõe uma alteração na
LDO, visando fazer ajuste na proposta de superávit primário. Alguém podia fazer uma pergunta: “Mas então,
Senador, quem fez a primeira alteração também foi o PT, foi o Governo do Presidente Lula, foi o Governo da
Presidenta Dilma?” Não, quem fez a primeira alteração na LDO, mudando as regras do superávit primário, foi
exatamente o Governo do PSDB, foi o Presidente Fernando Henrique Cardoso. Mas isso não é notícia. Isso não
pode virar capa de jornal. O PSDB pode, no Governo do PT é que não pode. Mas há um probleminha a mais: foi
exatamente no governo do PSDB que foi aprovada a Lei de Responsabilidade Fiscal, foi exatamente o Governo
do PSDB que fez a alteração. Como nós estamos hoje concluindo essa votação, no final do dia, numa sessão
do Congresso, fica parecendo que estamos cometendo um crime. Aliás, alguns torciam para que a Presidenta
não aprovasse a alteração na LDO, para que, aí sim, ficasse caracterizado um crime.
Mas vejam o que aconteceu no Governo do PSDB. A alteração ocorreu no Governo do PSDB, a mudança foi feita em 2001, a meta de superávit fiscal também não foi cumprida. Veja o que estou querendo dizer: o
PSDB foi quem inaugurou a alteração na LDO, visando alterar o superávit primário e, o pior, não cumpriu nem
a alteração que tinha feito.
Veja, a Lei Orçamentária de 2001, publicada em julho de 2002, foi aprovada sob a vigência da Lei de Responsabilidade Fiscal, em vigor desde maio daquele ano. O texto definiu a meta fiscal do Governo Federal para
aquele exercício. Então, veja bem, no mesmo ano em que se aprovou a Lei de Responsabilidade Fiscal tinha-se
o orçamento no governo Fernando Henrique e o governo propôs uma alteração.
Em 2001, o superávit primário previsto era de 2,6 do Produto Interno Bruto – o PIB –, o correspondente
a 32 bilhões, a R$32,3 bilhões, no entanto, no mesmo ano o Governo Federal, o governo do PSDB, alterou a
meta fiscal, alterou a Lei e reduziu a proposta de superávit de 32,3 bilhões para 28,1 bilhões, o equivalente a
2,5 do PIB. Ou seja, a meta de superávit era 2,6, apresentada pelo governo do PSDB, no mesmo ano em que
eles criaram a Lei de Responsabilidade Fiscal, ele manda uma mensagem, altera o superávit para 2,25% do PIB.
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Mesmo com o ajuste promovido, o governo comandado pelo PSDB não cumpriu a meta e o resultado
obtido, em vez dos 28 bilhões, que estava com o resultado da alteração, foi de apenas de R$21 bilhões. Ou
seja, no governo do PSDB, em 2001, havia uma proposta de superávit primário de 32 bilhões e isso se esconde – a verdade neste País agora fica sendo escondida, para que a mentira possa prevalecer – eram 32 bilhões,
o governo alterou para 28 bilhões, saiu de 2,6% para 2,25, no final das contas, não poupou nem mesmo os 28
bilhões que tinha estabelecido na alteração da lei.
Quer dizer que o governo do PSDB pode fazer isso. Ele pode alterar a Lei, reduzir o superávit primário
e pode não cumprir e eu não vejo ninguém do PSDB vindo aqui dizer que o governo Fernando Henrique cometeu crime de responsabilidade, crime de lesa-pátria. Mas a Presidenta Dilma não pode fazer uma alteração,
quando essa alteração é justificada.
Mas antes dessa alteração da Presidente já houve uma em 2007, em 2009, em 2010, em 2011 e em 2013.
Até 2013 todos os entes da Federação participavam do superávit: Estados, Municípios e a União.
Em 2013, este mesmo Congresso alterou e retirou os Estados e Municípios. Ninguém lembra que já foi
alterado em 2013! E agora tentam satanizar.
Eu acho que está muito mais ligado a uma tentativa daqueles que não ganhando o Planalto não aceitam
voltar à planície. A eleição acabou! Alguns tentam se manter num palanque eleitoral como se eleição neste
País não tivesse fim.
Eu acho que seria o momento se separarmos o combate à corrupção, que tem que ser sem trégua,
não importa quem esteja atingido, sem prejulgamento, mas com rigidez e independência na apuração, aliás,
como tem feito o Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Janot. Alguns tentam disfarçadamente colocar
sob suspeição suas atitudes, mas ele está estabelecendo um equilíbrio e fazendo uso da independência que
o Ministério Público Federal precisa ter para defender os interesses da sociedade. Isso está ocorrendo. Como
tem feito a própria Polícia Federal.
Agora, não podemos confundir um debate legítimo do Parlamento, do Congresso Nacional, de alterar...
(Soa a campainha.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – ... a Lei de Diretrizes Orçamentárias com uma disputa política.
O Brasil, o Governo da Presidenta Dilma desonerou – e com o voto de todos os Senadores e Deputados,
ou de quase todos –, desonerou até novembro, até novembro. Eu tenho o número aqui. Até novembro nós
desoneramos as folhas de pagamento de empresas em 75 bilhões, 75 bilhões. Agora, como segue o desconto,
o Governo deixou de receber 75 bilhões. Vai passar dos 100 bilhões no final do mês. O Governo também aplicou no PAC, até novembro, 51 bilhões. Essa conta dá, até novembro, 126 bilhões, que é muito maior do que a
proposta de 116 bilhões do superávit primário.
E quando chegar ao final do ano, agora, estamos chegando, o Governo vai ter, com desonerações e com
obras do PAC, aplicado R$140 bilhões.
Ora, nós fazemos economia de um jeito diferente sim. A economia está sendo feita deixando o trabalhador com dinheiro e com o seu emprego, deixando as empresas com condições de manter o emprego.
Então, queria concluir, Sr. Presidente, dizendo que espero que possamos fazer a conclusão dessa matéria
e que ela não siga sendo colocada de maneira falseada para a população brasileira.
Votei nessa matéria, vou votar hoje à tarde, porque sei que é o melhor para o País. Ninguém está sendo
irresponsável, muito menos a Presidenta, que tem o respeito da população, como mostrou a pesquisa Datafolha, que hoje jornalistas da Folha estão dizendo que foi maquiada, foi disfarçada. Não entendo, porque o que
está como resultado da pesquisa Datafolha não é o que virou manchete do jornal. A Presidenta Dilma tem mais
de 10% de aprovação nesse mesmo período que teve o Presidente Fernando Henrique quando começou seu
segundo mandato. E estou certo de que a Presidenta Dilma vai seguir tendo o respeito da população, porque
se há uma coisa que é inquestionável neste País é a sua honestidade e integridade moral, como mãe, mulher e
avó. Ela foi e segue sendo zelosa pelo dinheiro, que não é dinheiro público, é dinheiro do contribuinte. E gostaria sinceramente que os economistas, que os analistas econômicos e que os colegas da oposição pudessem
tratar disso.
Concluo dizendo: a primeira alteração na LDO quem fez foi exatamente o governo em que foi criada a
Lei de Responsabilidade: o PSDB. Esse governo alterou, passou de 2,6% do PIB...
(Soa a campainha.)
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O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – ... o superávit primário, baixou para 2,25% e não
cumpriu essa meta; descumpriu no final do ano. Nós não estamos fazendo isso. O Governo está economizando, mas talvez de um jeito mais inteligente.
Na economia, o Governo está deixando para estimular a geração de emprego, desonerando a folha de
pagamento e a atividade produtiva no País.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e tomara, então, que todos juntos possamos votar, concluir a votação
dessa matéria no dia de hoje e seguir com a pauta legislativa que atenda aos interesses do cidadão ainda neste final de ano e de legislatura.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Muito bem, Senador Jorge Viana.
Com a palavra o Senador Eduardo Suplicy.
O Senador Jorge Viana falou por comunicação parlamentar.
Com a palavra o Senador Eduardo Suplicy e, em seguida, Vossa Excelência, como Líder.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria. PMDB – PR) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador Roberto Requião.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria. PMDB – PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria de uma informação.
Eu apresentei um pedido de urgência com assinatura de 67 senadores, para que a gente discuta e vote
uma resolução de minha autoria, de autoria coletiva, subscrita por um número enorme de Senadores, sobre
a questão da distribuição das relatorias no Congresso Nacional. Isso é automático a meu ver, Sr. Presidente.
Segundo o Regimento Interno do Senado essa resolução tem que ser lida e colocada na Ordem do Dia para
que a gente discuta no plenário e decida se vamos por esse caminho ou se continuam os privilégios de distribuição de relatoria.
Então eu solicitaria a V. Exª, que está na Presidência da Mesa, neste momento, a leitura dessa resolução
e a sua inclusão na Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Tenho três documentos para ler: a Senadora Ana Amélia fez um pedido; o Senador Cyro Miranda fez um pedido; e V. Exª.
Pretendo ler os três antes de iniciar a Ordem do Dia.
Senador Eduardo Suplicy com a palavra.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Senador Paulo Paim, quero aqui hoje registrar uma carta que enviei na semana passada,
dia 3 de dezembro, ao Governador Geraldo Alckmin de São Paulo; ao Secretário de Estado do Meio Ambiente
de São Paulo, Rubens Risek; à Ministra de Estado da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial,
Luiza Helena de Bairros; ao Professor Paul Singer, Secretário Nacional de Economia Solidária; ao Presidente do
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, Carlos Mário Guedes de Guedes; e ao Diretor-Executivo
da Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo (ITESP), Marco Aurélio Pilla Souza, a propósito do Quilombo da Fazenda em Ubatuba.
Ao cumprimentá-los cordialmente, encaminho a V. Exªs carta da Comunidade do Quilombo da Fazenda
Picinguaba, para a qual peço sua especial e premente atenção.
Na referida correspondência, constam importantes relatos sobre os óbices ao processo de titulação
do território no qual a comunidade Quilombo da Fazenda está estabelecida, apesar de todo o amparo legal
que atesta tal direito, como também denúncias de retaliação contra membros da comunidade quilombola por
parte de dirigentes da Fundação Florestal.
No dia 20 de novembro, Dia de Zumbi e da Consciência Negra, estive no Quilombo da Fazenda. Na ocasião, encontrei com o líder comunitário José Vieira – Zé Pedro–, com a Presidenta do Quilombo, Laura, a Presidenta eleita Graziela, a Srª Lúcia, membro da comunidade, a Srª Lirca Lopez, do Instituto da Árvore, o fotógrafo
e antropólogo Rodrigo Guimarães e os estudantes Camila e Jackson, juntamente com outros de diversas áreas
da Universidade de São Paulo, que lá estavam com a finalidade de estudar e prestar solidariedade ao Quilombo.
Das 16 horas às 18 horas, após caminhar ali por perto da Casa de Farinha do Quilombo, ouvi em depoimento, filmado pelo Rodrigo Guimarães, a história do Quilombo da Fazenda, contada pelo próprio Zé Pedro,
assim como por parte da Laura, da Lúcia e da Graziela.
Sugeri a eles a elaboração desta correspondência relatando a história da comunidade, assim como os
problemas de relacionamento com a direção do Parque Estadual da Serra do Mar, demonstrando a importância
de se resolverem os obstáculos que assegurem o pleno reconhecimento do Quilombo da Fazenda e o direito
das famílias que lá moram.
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Esta correspondência tem como o objetivo solicitar a V. Exªs uma audiência a ser realizada no Palácio dos
Bandeirantes ou, se possível, no próprio Quilombo da Fazenda, em Ubatuba, onde a presença do Governador
de São Paulo e do Secretário de Estado do Meio Ambiente seria de extrema importância para a comunidade
quilombola, como foi a visita do Secretário Nacional de Economia Solidária, Paul Singer, em 14 de setembro
de 2013.
Conforme menciona o Sr. Zé Pedro em documento anexo, é fundamental que toda a comunidade
esteja envolvida nessa negociação e que ela seja definitiva e pacífica. Para que se chegue a esse ótimo resultado, será muito importante que tal audiência seja viabilizada com tempo hábil para a participação de todos
os envolvidos.
Agradeço se for marcada a audiência em data em que seja possível a minha participação.
Antecipadamente grato pela atenção dispensada, na oportunidade renovo votos de elevada e distinta
consideração.
Gostaria de informar que o Presidente Geraldo Alckmin me telefonou e informou que irá marcar. Ele já conhece a Comunidade do Quilombo da Fazenda, já esteve lá numa ocasião e disse que iria marcar possivelmente
numa segunda-feira, pela manhã, para que eu possa participar. Agradeço muito a essas mesmas autoridades.
Foi escrita pelos representantes daquela Comunidade do Quilombo da Fazenda Carmem Assunção, Graziela
Braga, José Vieira – Zé Pedro –, Joselino Vieira dos Santos, Laura de Jesus Braga, Lúcia Assunção, Marcelena Otacílio, Natalina Vieira, Roberto Braga, Vinturantin Assunção, em nome da Comunidade do Quilombo da Fazenda,
o seguinte documento enviado ao Governador Geraldo Alckmin e demais autoridades.
Inicia-se o documento com um poema de Luiz Perequê:
O povo que planta e pesca, canta, dança, faz festa, no seu pedaço de chão
abastece a sua mesa,
agradece a natureza em qualquer religião.
Seu lugar seu oratório,
tirar o seu território é calar a tradição.
LuísPerequê
E, aí, prossegue:
A Comunidade do Quilombo da Fazenda Picinguaba, através da sua associação e por intermédio do Senador Eduardo Matarazzo Suplicy, remete este documento para apreciação, na expectativa da conclusão
do processo de titulação do seu território, solicitando uma audiência com as autoridades mencionadas e
demais autoridades da Administração do Parque, Itesp, Incra, manifestando o interesse de que a reunião
possa ser realizada no Palácio dos Bandeirantes ou no próprio Quilombo da Fazenda.
Tendo em vista o auto-reconhecimento dos moradores do Quilombo da Fazenda como remanescentes de
quilombolas, foi encaminhado para a Fundação Cultural Palmares o pedido de certificação para iniciar o
processo de titulação do território em que a comunidade está estabelecida. Essa aspiração é amparada no
artigo 68 da Constituição Federal, que reconhece o direito de titulação das terras para as comunidades
remanescentes de quilombolas. A Comunidade do Quilombo da Fazenda foi certificada pela Fundação
Palmares como Remanescente de Quilombos – Livro 005, Registro n° 463, folha 71, através da Portaria n°
2, de 17/01/2006, publicada no Diário Oficial da União em 20/01/2006.
No processo de titulação foi realizado laudo antropológico que atesta a ancestralidade quilombola da
comunidade. Em março de 2007, o ITESP finalizou o Relatório Técnico Científico – RTC, concluindo que
“urge a regularização fundiária do território quilombola para assegurar o direito da comunidade ao livre
acesso aos recursos naturais de que sempre dispuseram, respeitando-se a legislação ambiental”.
Desde então, o processo se arrasta na Fundação Florestal que vem criando todo tipo de empecilhos para o
necessário andamento dos procedimentos administrativos de titulação, com a devida prioridade, conforme determina o Decreto Estadual n° 41.774/97.
Desde a data supracitada do reconhecimento, foram mais de 30 reuniões na comunidade, outras também
realizadas em São Paulo, na Assembleia Legislativa, no Incra, no Rio de Janeiro, na Funasa, na Prefeitura
do Município de Ubatuba, na faculdade e envolvendo outras comunidades do território – envolvendo a
comunidade, a Fundação Florestal e o Itesp. Para solucionar o impasse com relação aos limites do território a ser reconhecido, a Fundação Florestal iniciou, este ano, uma nova discussão sobre a possibilidade
de o território quilombola ser uma Unidade de Conservação, criando um novo impasse.
Foram feitos esforços para negociar a resolução desse impasse, como a formação do Grupo de Trabalho,
coordenado pela própria Fundação Florestal através da portaria 97, de 2014, de 15 de abril de 2014, para
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atender a recomendação da Secretaria do Meio Ambiente: deveria ser realizado um estudo técnico em
90 dias, que poderia propor um plano de manejo para a área de proteção, a recategorização da unidade
de conservação ou a alteração de limites para a desafetação do território quilombola.
Porém, a Fundação Florestal, através da portaria 201, de 2014, de 23 de julho de 2014, extinguiu o Grupo
de Trabalho, anulando os efeitos da portaria 97, de 2014. Alegaram, para isso, que seu regimento interno
foi desrespeitado quando foi movida a ação ordinária, junto à 3ª Vara de Ubatuba, conforme o Processo
727-85.2014.8.26.0642. Nessa ação, três famílias de remanescentes quilombolas visam a assegurar a sua
moradia que está atrelada ao trabalho no parque, ou seja, quando se aposentarem, as famílias deveriam se retirar de suas casas sem ter possibilidade de construir a sua moradia no quilombo da fazenda,
sendo que a ausência de titulação impede essa alternativa. Importante ressaltar que a referida ação judicial proposta pelas três famílias com fins de obter a prejudicialidade com o direito maior de titulação
da comunidade quilombola jamais poderia ser utilizada como pretexto para suspender os trâmites do
Procedimento Administrativo 237/07-ITESP, que visa à titulação do quilombo da Fazenda.
Extinto o Grupo de Trabalho, a comunidade vê imobilidade na consecução da titulação de seu território,
situação que prejudica a sua participação em projetos na área da saúde, educação, moradia e geração
de renda.
Porque a sua identidade como quilombola não sendo reconhecida, ficam à margem processos de inclusão e cidadania e permanecem, assim, à mercê de outros para realizar projetos que podem alavancar
e transformar a realidade dos moradores, garantindo, assim, a permanência dos seus descendentes no
território, preservando a cultura e mantendo, assim, os modos tradicionais de vida.
Além dos diversos atos que têm por objetivo somente a procrastinação do procedimento administrativo,
que visam à titulação do Quilombo da Fazenda, a Fundação Florestal também se destaca por concretizar
inúmeros atos de retaliação e violência contra a comunidade. Nas palavras de um dos moradores, Vinturantin Assunção: “Esse processo de ficar trancando todos os processos de titular às terras é uma traição e
uma covardia. Devido aos acordos feitos, é um descaso contra a comunidade, pois as necessidades dos
moradores são muitas. E, ainda assim, comendo o pão que o diabo amassou, preservou o território e
não deixou outras pessoas entrarem, senão as terras aqui já estariam todas tomadas por gente de fora.”
Cabe lembrar que, apesar da criação do Parque Estadual da Serra do Mar e da correspondente transformação do Quilombo da Fazenda em área de proteção ambiental, os remanescentes quilombolas possuem vínculos anteriores com o território. Atualmente existem famílias que residem há mais de 50 anos
no local. Essa relação é de caráter cultural e se deu sempre de forma consciente e respeitosa, contribuindo
efetivamente para a preservação da fauna e da flora.
Seus antepassados vieram para o território há cerca de 150 anos e as gerações posteriores permaneceram
com as habitações, com as formas de trabalho e uso da terra, desenvolvendo pequenos roçados, complementando com a coleta e a pesca, tudo realizado de maneira sustentável. A insegurança em relação
à manutenção do território e à transformação dos hábitos culturais, inerentes ao advento do Parque
Estadual da Serra do Mar, estabelecido desde 1977, gerou prejuízos para os remanescentes quilombolas. Desde o início, houve inúmeras restrições para essas famílias que impossibilitaram as atividades de
subsistência anteriormente realizadas.
Além disso, as determinações iniciais do parque ocasionaram, por vezes, ações contundentes como, por
exemplo, o despejo, a demolição de casas e a destruição de roças. Impedidos de manter seus hábitos em
prol de sua subsistência, de buscar e produzir o próprio alimento, tiveram sua tradição e cultura comprometidas.
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) –
Envolvida com a luta pelo território, a comunidade do Quilombo da Fazenda busca a efetivação de seus
direitos, bem como o desenvolvimento de projetos que visam garantir benefícios coletivos. Alguns exemplos podem ser elencados, como a formação da Cooperativa do Azul, o estabelecimento do posto de saúde
e a concretização do Programa Luz para Todos. Porém, a inexistência da titulação e o estilo de ação da FF
e do PESM, que se contrapõem, em conjunto, à autonomia e aos direitos humanos, sociais e históricos da
comunidade, impossibilita a participação em diversos projetos.
Em outra perspectiva, o que alcança a comunidade ainda se mostra insuficiente. Nesse quesito, tem-se o
exemplo da chegada da energia elétrica com o Programa do Governo Federal Luz para Todos, iniciado no
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ano de 2007. Mesmo com a morosidade no oferecimento de itens básicos utilizados no cotidiano, ainda
há sete famílias que não foram contempladas.
“Eu José Vieira, conhecido como Zé Pedro [aqui a palavra do líder comunitário, representante das comunidades Quilombolas], peço às devidas autoridades ajudarem no reconhecimento do quilombo, pois seria
o bem para todos. Para ter uma negociação definitiva e pacífica que seja boa para todos. Não devemos
fazer nada que seja bom para um, mas que seja para todos, para garantir o usufruto da cultura artesanal
para nós todos!
Peço ainda que, quando tiver uma reunião com pessoas de fora, avisar a comunidade por meio de um convite e antes, para que todo mundo fique sabendo para poder unir a comunidade e não ficar somente um
encontro de uma ou duas pessoas, porque assim nós não conseguimos decidir. As coisas importantes têm
que ser decididas por toda a comunidade senão prejudica.”
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) –
“E, às vezes, as pessoas ficam tristes por não poder participar das decisões e se apresentar, como foi o
caso quando veio o Senador Eduardo Suplicy, que todos queriam se apresentar e unir. Eu José Vieira
faço questão de decidirmos tudo juntos para saber as necessidades das pessoas.” [E fecho aspas.] Dessa
forma, a comunidade solicita apoio e intervenção para que se concretize a titulação de seu território, já
reconhecida e garantida em lei, na busca pelo respeito à sua tradição e cultura.
Em 3 de dezembro de 2014, assinam esta carta Carmen Assunção; Graziela Braga; José Vieira (Zé Pedro);
Joselino Vieira dos Santos; Laura de Jesus Braga; Lúcia Assunção; Marceiena Otacílio; Natalina Vieira; Roberto Braga; Vinturantin Assunção; em nome da comunidade do Quilombo da Fazenda.
Agradeço muito, Sr. Presidente, Paulo Paim.
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Eis o histórico de um importante quilombo que fica no Município de Ubatuba, próximo da Praia da Fazenda e da Praia de Picinguaba. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Parabéns, Senador Eduardo Suplicy.
Com a palavra, neste momento, o Senador Humberto Costa, como Líder. Em seguida, falará, como orador
inscrito, o nobre Senador João Vicente Claudino.
Antes de passar a palavra a V. Exª, tenho que ler o ofício a seguir.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – A Presidência comunica ao Plenário que
se encerrou, no dia 3 de dezembro de 2014, o prazo de funcionamento da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, criada por meio do Requerimento n° 4, de 2014-CN, com a finalidade de “investigar os fatos referentes
à formação de cartel, corrupção de autoridades e outros ilícitos nos contratos, licitações, execução de obras e
manutenção de linhas de trens e metrôs no Estado de São Paulo e no Distrito Federal, com o uso de recursos
federais e em prejuízo na prestação do serviço público de transporte”, sem a apresentação de seu relatório final.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O Requerimento n° 4, de 2014-CN, vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Com a palavra, o Líder Humberto Costa.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes que nos acompanham pela
Rádio Senado, gostaria de iniciar minhas palavras agradecendo à Senadora Ana Amélia pelo pedido de urgência que ela apresentou, para que possamos votar, aqui, algo que é extremamente justo e que diz respeito
à pensão vitalícia dos combatentes do Canal de Suez, brasileiros que aqui estão representados. Tive a alegria
de ser o Relator dessa matéria. E gostaria de reiterar o pedido que ela fez aqui, para que nós possamos votar
rapidamente essa matéria.
Mas, Sr. Presidente, gostaria aqui de me somar à direção do meu Partido, o PT, e externar minha imensa
estranheza com essa nova suspeição levantada contra a reeleição da Presidenta Dilma Rousseff. Desta vez, ela
vem travestida sob a amorfa e anônima classificação de recomendação técnica por parte de servidores do TSE
– pelo menos é assim que está sendo veiculado pela mídia –, para que sejam desaprovadas as suas contas de
campanha, o que, em última instância, ensejaria o impedimento da sua diplomação para o cargo, ou, posteriormente, uma investigação que possa redundar na cassação do diploma. Ou seja, corresponde a fato inusitado
na História deste País e da sua Justiça Eleitoral.
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Pretensas imprecisões em despesas e receitas de campanha são apresentadas hoje como mais um artifício
de intimidação a uma Presidenta legitimamente eleita. Fico me perguntando quando esse tipo de acossamento terá fim, porque é um debate que transcendeu a vertente eleitoral, uma vez que o candidato da oposição
foi derrotado, de maneira insofismável pelas urnas, fruto da vontade da maioria dos brasileiros. É um debate
que também transcendeu o campo político, a partir do momento em que golpistas e até neonazistas cruzaram despudoradamente as linhas da razoabilidade e passaram a atentar publicamente contra a democracia e
contra as suas instituições, e o fazem, infelizmente, sob o aplauso de alguns setores irresponsáveis da oposição;
Mas, agora, esse debate parece ter chegado ao Judiciário de modo muito preocupante, ora com pedido
de auditoria nas urnas eletrônicas, ora com essa lupa lançada desesperadamente sobre as contas de campanha
à caça de questiúnculas que metam nova pressão sobre a Presidenta da República reeleita. Se isso fosse apenas
parte do despautério dessa meia dúzia de hidrófobos que anda espumando raiva em balneários ou em passeatas fracassadas, até se entenderia. Mas preocupa o fato de ver que alguns magistrados – cuja função é regida
entre os princípios sagrados à Justiça, entre eles, a sobriedade e a imparcialidade – possam estar escondendo
uma verdadeira comichão política sob a toga.
Não pretendo tecer comentários sobre laços afetivos de A ou de B, com esse ou aquele partido, porque
isso não me cabe. Juízes, acima de tudo, são cidadãos e cidadãs e têm o direito de exercer suas posições políticas no momento em que votam, mas há ocasiões específicas para isso. Passados esses momentos, como as
eleições, de um magistrado se exige o dever da imparcialidade.
Preocupa-nos, Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs. Senadoras, que possa haver, de alguma forma, algum
tipo de tratamento discriminatório no julgamento das contas de campanha de candidatos que disputaram essa
eleição. Vimos, como eu disse, uma suposta recomendação de técnicos do TSE pela rejeição das contas eleitorais da Presidenta Dilma. Mas esse mesmo rigor está sendo feito em relação aos demais candidatos?
Por exemplo, é público que o candidato do PSDB contratou dois juristas famosos, ex-membros do Supremo Tribunal Federal, para emitirem um parecer sobre um ato praticado por ele à época em que era governador de Estado. Legalmente isso é possível? Não deveria ser o Senador, pessoa física, ex-governador, a arcar
com esse tipo de despesa da sua campanha? Por que isso não é ventilado pela mídia? Por que todas as contas,
seja de contribuições, seja de pagamentos a fornecedores, não são devassadas como estão sendo devassadas
as contas da Presidenta Dilma?
Ou quanto ao caso da ex-candidata Marina Silva. Eu não estou dizendo isso aqui, para pedir qualquer
tipo de tratamento diferenciado em relação a esses candidatos, não. Mas, por exemplo, a candidata Marina
Silva, na sua prestação de contas, ainda não deixou claro sobre o avião que ela utilizou durante um período da
campanha e que até hoje não se sabe efetivamente a propriedade e a origem.
Por que não tratar igualmente os candidatos? Há um tratamento diferenciado para as contas da campanha da Presidenta Dilma e não há o mesmo tratamento para os demais.
Nós temos absoluta convicção de que essas contas serão aprovadas. Acreditamos na Justiça; acreditamos
no Relator do Tribunal Superior Eleitoral, a quem cabe a responsabilidade de dar um parecer sobre essas contas;
no Procurador-Geral da República; e principalmente no Pleno do Supremo. Porque nós todos sabemos que juízes
não podem ser linhas auxiliares de correntes políticas ou porta-vozes de quaisquer grupos de desinformados.
Aliás, é necessário ressaltar que, enquanto vozes cada vez mais solitárias flertam com o golpismo, reduzem sua estatura política e são isoladas até pelos próprios pares, os brasileiros que não se sentem representados por esse lacerdismo golpista têm dado reiteradas provas de apoio à legitimidade política da Presidenta.
Segundo pesquisa Datafolha, publicada pelo jornal Folha de S.Paulo, Dilma dispõe, atualmente, de 75%
de avaliação positiva do seu Governo, sendo que, desse total, a maior parcela, 42%, considera o Governo da
Presidenta ótimo ou bom. Ou seja, o mesmo índice em que se encontrava em 21 de outubro passado, no período eleitoral, quando ela atingiu o melhor patamar desde junho de 2013.
Esse, por si só, é um dado impressionante, tendo em conta que, após todos os ataques mais vis que essa
mulher vem sofrendo, após toda essa sórdida campanha orquestrada para detratar sua imagem, a Presidenta
tem a larga maioria do apoio dos brasileiros a seu Governo, até mesmo de expressiva parte dos que não votaram nela.
Metade da nossa população aposta que ela fará um bom segundo mandato, percentual sensivelmente
maior do que o que alcançou, por exemplo, Fernando Henrique Cardoso, em 1998, que ficou com 41% antes
do início da sua segunda gestão.
A confiança na democracia – para o choro livre dos golpistas – é outro dado que demonstra o compromisso dos brasileiros com a liberdade e com as nossas instituições.
Segundo o mesmo Datafolha, 66% dos brasileiros estão convictos de que a democracia é a melhor forma de governo para o nosso País, o maior índice desde as primeiras eleições pós-ditadura militar, em 1989. O
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Ibope vem corroborar os dados, demonstrando que houve um crescimento de 13 pontos na satisfação com a
democracia em 2014.
A Presidenta da República, que fez do combate aos malfeitos e aos malfeitores uma bandeira da sua administração e da sua campanha para o segundo mandato, é diretamente associada a essa luta.
O conjunto de dados evidencia que 68% dos brasileiros atribuem à figura de Dilma a responsabilidade
pela cruzada contra essa chaga na nossa sociedade.
Para 46% não houve governo, na nossa recente história democrática, em que a corrupção fosse mais
investigada do que nesse. Igualmente, para 40% da população nunca houve tanta punição a corruptos como
está havendo agora.
Em razão disso, a preocupação com a corrupção tem caído. Em junho passado, esse era o principal problema do País para 14% dos brasileiros. Agora, foi suplantado por outros temas e é o principal problema para
apenas 9% da população, demonstrando que a população reconhece todos os esforços do Governo para varrer esse mal do nosso País.
Fica, então, comprovado – já tive oportunidade chamar atenção para isso aqui desta tribuna – que os
derrotados nas urnas continuam sendo derrotados pelos brasileiros; que as suas atitudes não encontram eco
no País; que os brasileiros querem trabalhar, estão interessados em ver o País crescer, progredir...
(Soa a campainha.)
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE) – ... e já não suportam mais esse lenga-lenga
prolongado de eleição em que se meteram algumas carpideiras.
Em vez de aparições relâmpago de caráter midiático, vamos trabalhar. Vamos discutir aqui no Congresso,
por exemplo, a reforma política de que o Brasil precisa. Vamos implementar o fim do financiamento de campanhas
eleitorais por empresas privadas, prática que tem se mostrado a origem de tantos males à nossa democracia.
Aliás, queria aqui, mais uma vez, propor ao eminente Ministro Gilmar Mendes que, tão logo se desocupe
do pente-fino nas contas de campanha da Presidenta Dilma, devolva a Ação Direta de Inconstitucionalidade
nº 4.650, impetrada pela OAB, ao Plenário do Supremo para que seja concluída a sua votação.
Sua Excelência, no exercício das suas prerrogativas, pediu vistas deste processo que pretende impedir a
cooptação do poder político pelo poder econômico. Mas isso ocorreu em abril, e, até agora, oito meses depois,
ainda não há sinalização de quando o Ministro Gilmar Mendes o devolverá à apreciação por seus pares, cujo
placar, aliás, já está em 6 a 1. Ou seja, a tese do fim do financiamento de campanhas por empresas já é vencedora no Supremo Tribunal Federal, faltando apenas que seja concluída a votação.
É disso que precisamos: de ações concretas que sigam conduzindo mudanças consistentes para o Brasil
e para os brasileiros. Aqueles que não estão interessados, que procurem arrumar outros temas com os quais
possam se ocupar, mas, definitivamente, deixem a Presidenta trabalhar.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Esse foi o Líder Humberto Costa, que
fez o seu pronunciamento.
E neste momento eu passo a palavra ao Senador João Vicente Claudino, como orador inscrito.
Antes que V. Exª use a palavra, permita-me, rapidamente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – A Presidência comunica ao Plenário o
recebimento do Ofício nº 2, de 2014, do Presidente da Comissão Mista, destinada a apreciar a Medida Provisória nº 656, de 2014, comunicando a designação do Senador Romero Jucá como Relator da referida matéria.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
É o ofício.
Ofício nº 2/MPV 656-2014
Brasília, 9 de dezembro de 2014
Em virtude da renúncia do Senador Eunício Oliveira à relatoria da Medida Provisória nº 656, de 08 de
outubro de 2014, designo o Senador Romero Jucá como relator da matéria.
Respeitosamente,
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Senador João Vicente Claudino.
O SR. JOÃO VICENTE CLAUDINO (Bloco União e Força/PTB – PI. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, venho nesta tarde fazer o meu pronunciamento
de despedida da missão política no Senado Federal.
Subo a esta tribuna pela última vez neste mandato, mais uma vez, para concluir a missão que assumi no
dia 1º de fevereiro do ano de 2007, quando tomei posse no cargo de Senador da República pelo Estado do Piauí.
Neste momento em que estou deixando esta Casa, gostaria de externar algumas palavras que resumem
esses oito anos de trabalho infatigável e contínuo em prol do Estado do Piauí e do Brasil.
Dizem que, quando o coração pode falar, não há necessidade de se preparar um discurso. Eu particularmente acredito que o melhor discurso de um político é a sua atitude. Seu melhor discurso é cumprir suas
funções e seu dever com dignidade, com respeito aos votos recebidos e aos não recebidos também, sem dizer uma palavra, sem dizer nada. Thomas Fuller, filósofo e historiador britânico, disse: “Um bom exemplo é o
melhor discurso.”
Encerro essa missão iniciada pelos votos de mais de dois terços do eleitorado piauiense, recebidos nas
eleições de 2006. Tive êxito na primeira eleição em que concorri, porque o povo soube entender a nossa disposição para servi-lo. Naquele momento, mesmo com as incertezas de qual rumo tomaria a minha vida, prometi
a mim mesmo que ia me dedicar ao exercício pleno de meu mandato.
Hoje, provido de mais experiência, percebo que a poucos, muito poucos, é dada a oportunidade de
compor esta Casa e assumir a responsabilidade e o ônus que se impõem aos Senadores; a ousada missão de
manifestar-se com plena independência, baseando-se apenas na Constituição e nas leis, na defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Todos esses fatores convergiram para a grandeza de nossa instituição, realizada pelo esforço de todos nós.
É claro que o País ostenta grandes desafios para o futuro. Afastemos as crises com boas ações, não destruindo o que existe, mas construindo o que falta. Se for preciso mudanças, que todos nós tenhamos coragem
para mudar o que deve ser mudado e buscar sabedoria para isso.
Todavia, agora ao sair, sei que o Senado Federal prosseguirá no seu caminho histórico. Tenho a certeza
de que o País está rumando seguramente na direção do desenvolvimento, da igualdade de oportunidade, da
justiça social. Temos mostras cotidianas de que há grande esforço sendo empreendido em prol da superação
da Nação brasileira.
Tudo que se faz com moral, trabalho e dignidade atua por si mesmo e não precisa de pessoas determinadas. Os homens sucedem-se, mas o ideal permanece, como estrela guiando todos os caminhos sem se
mover no céu.
Deixo esta Casa, portanto, com a certeza de que todos aqui, Senadores, Senadoras e nossos servidores,
cumprem seu dever com a Nação sem se deixar levar pelas ventanias do descompromisso e da desonestidade.
O trabalho continua com os que ficam. Os objetivos permanecem os mesmos.
Ressalto, de forma oportuna, minha tranquilidade ao saber que o assento por mim deixado será ocupado pelo meu amigo Elmano Férrer, eleito pelo PTB, aqui presente nesta sessão. O êxito de sua gestão à frente
da Prefeitura de Teresina ficou comprovado através dos resultados expressivos apresentados na última eleição.
Elmano Férrer foi eleito Senador com quase um milhão de votos. Jamais o vi rendido às inúmeras dificuldades
que apareceram. Pelo contrário, vi-o enfrentá-las serenamente, sem alvoroço, sempre decidido e firme, sem
recuos no empenho de resolvê-las. Com perfil técnico e estratégico, compartilhamos os mesmos objetivos:
garantir os recursos públicos necessários para ampliar os investimentos públicos que resultarão na melhoria da
qualidade de vida e dos serviços públicos das nossas cidades do Piauí. Desejo a Elmano sucesso na sua missão.
A honra a mim concedida por homens e mulheres piauienses para representá-los no Senado Federal é
uma etapa que mudou de maneira indelével a minha história de vida, pois o que era o desejo de um cidadão
tornou-se, na política, a causa mais importante dos meus dias e das minhas decisões: trabalhar incansavelmente pelo povo do Estado do Piauí.
Assim nos comportamos neste mandato, produzindo leis que propiciam um Brasil mais justo e tendo o
Piauí como protagonista desse processo, defendendo o nosso Estado acima de todos os interesses, alocando
recursos que propiciaram obras importantes e, assim, possibilitaram a diminuição das desigualdades causadas por um pacto federativo concentrador e injusto. Ou seja, trabalhamos para que todos os piauienses não
se envergonhassem do papel que cumprimos no Senado Federal em prol do Piauí.
Sei que a política nos remete a incertezas. Se a vida é uma missão divina, se o mandato é uma missão
que expressa a legítima vontade de um povo, se tanto a vida quanto a política são incertas nos seus caminhos,
desígnios e objetivos, seja nas atitudes, nos compromissos, nas posturas, nas decisões, o povo do Piauí terá
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sempre a certeza de que nossa luta, nosso trabalho e nossa causa, em qualquer lugar que estejamos e em qualquer missão que exerçamos, serão sempre o Piauí.
Nossa missão, nesta augusta Casa de leis, solidificou-se durante este mandato, com dedicação, objetividade, proficuidade e conquistas. Foram oito anos de encontros e reencontros. Em muitos casos originando
e consolidando profícuas amizades que levarei para o resto da minha vida; em outros, mesmo que não tenha
sido possível fortalecer esse vínculo, levarei em meu coração e mente a lembrança de uma convivência harmoniosa, respeitosa, transparente e leal, que possibilitou a construção de um trabalho de sucesso. Enfim, sempre fiz questão de deixar claro nossa posição e compromisso com o Piauí, enquanto unidade da Federação e
enquanto povo. Retorno ao meu querido Estado convicto de que os piauienses nunca duvidaram do nosso
dever cumprido.
Aqui pude viver intensamente cada dia de trabalho e, por isso, é que tenho hoje uma dívida impagável
de gratidão e reconhecimento com todos aqueles que me proporcionaram essa experiência. Ficará, é claro, o
vazio impreenchível da convivência com os colegas, as discussões às vezes acirradas nas sessões, da troca permanente e enriquecedora de opinião, mostrando-me, mais uma vez, que o conhecimento não é obra egoísta
de um só homem, mas de um permanente diálogo multilateral, que permite a interação comunicativa dos espíritos na admirável construção da convivência humana.
Tomem em conta, ainda, para me conceder o perdão pela singeleza de minhas palavras, o instante que
estou a vivenciar. Nestas horas, a emoção supera o raciocínio, o que me obriga a ser breve.
Sempre irei me alimentar das palavras de Fernando Pessoa, para quem – abre aspas – “o valor das coisas
não está no tempo que elas duram, mas na intensidade com que elas acontecem”. Todos sabemos que o exercício do mandato em cargo eletivo é finito, o tempo é determinado e nunca transformei e nunca transformarei
a política em carreira. Despeço-me do Senado Federal, mas o compromisso de trabalhar pelo povo do Piauí
continuará a ter de mim a dedicação e o tempo de uma vida.
Peço-lhes, meus caros amigos e amigas, que me presenteiam com sua presença – e neste momento trato-os sem as formalidades exigidas pela tribuna –, licença para mais alguns agradecimentos.
A Deus sou grato por me ter abençoado com saúde, paz, tranquilidade e sabedoria para dedicar-me a essa
jornada; por ter mantido a chama da fé acesa e a crença de que o futuro poderia ser melhor do que o presente.
Agora, ao experimentar um dos momentos mais significantes de minha vida, gostaria de voltar minhas
palavras aos meus familiares. Meu pai, João Claudino, que me ensinou todos os valores que cultivo na minha
vida; meus irmãos e, em especial, evoco aqui a memória de minha saudosa mãe, que me deixou no meio do
meu mandato, Dona Socorro, como carinhosamente era chamada, de quem tantas horas de convívio minha
missão tomou, e dizer o quanto ela era importante para mim. E dela e do meu avô Vicente talvez tenha vindo
a aptidão política.
Quero dizer o quanto a família é importante para alguém conseguir realizar-se no campo social e profissional. Com meus familiares, que são a fonte de renovação de minhas energias, divido a glória deste momento.
A minha mulher, Joselene, esposa e amante, que me soergueu nos momentos em que fraquejei, que me
alegrou nos momentos de grandes turbulências, que me afagou nos momentos de extremo cansaço, é aquela que melhor soube compreender os momentos reclusos e solitários por mim enfrentados nesse período, os
quais inexoravelmente me afastaram, em muitas oportunidades, de seu convívio e do convívio com meus filhos.
Um agradecimento aos meus filhos, que, apesar da pouca idade, tanto souberam, em certo grau, compreender a necessidade de o pai ausentar-se mais cedo de casa, passar a semana fora e chegar, muitas vezes,
ao fim da noite, quando já se encontravam em sono profundo.
Quero agradecer a todos os colaboradores que dividiram comigo essa missão, tanto no gabinete de Brasília quanto no trabalho político no Piauí. Sem eles, essa tarefa de representar bem o Piauí seria inalcançável.
Como também quero agradecer aos valorosos servidores do Senado Federal, em todos os seus departamentos, onde sempre fui tratado e atendido com distinção e presteza.
A despedida nem sempre é um adeus. Pode ser um até logo, mesmo que o logo ainda seja demorado, e
se me cabe o direito de pedir algo, gostaria apenas de me valer das palavras de Mário Quintana – abre aspas:
“Se me esqueceres, só uma coisa, esquece-me bem devagarinho.”
Quando chegamos ao Senado, Senador Benedito de Lira, Senador Casildo Maldaner, Senador Mozarildo...
Quero conceder a palavra à Senadora Ana Amélia, Senador Casildo.
A Srª Ana Amélia (Bloco Maioria/PP– RS) – Começo, Senador João Claudino, com este verso do nosso
grande, inesquecível e imortal Mário Quintana: “Se me esqueceres, o faça bem devagarinho.” Mário Quintana
tinha essa habilidade e, talvez, V. Exª tenha herdado, em sentimento, porque as palavras emocionam e comovem, mas os exemplos arrastam, o viver de Mário Quintana, com simplicidade, com suavidade e transitando,
aqui nesta Casa, com os colegas, com um cavalheirismo, com uma educação e com uma atenção exemplares.
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Então, eu queria dizer ao senhor que não vamos esquecê-lo nem devagarinho, porque deixará essa lembrança de uma pessoa muito afável, muito comprometida com o seu Estado, embora as suas organizações levem
o nome de um outro Estado lá do Nordeste, mas o Nordeste é um estado de espírito, é todo ele junto. Quero dizer que a sua cidade, a capital do Piauí, Teresina, que eu tive o privilégio e o prazer de conhecer, quente
como é o “forno alegre” da nossa capital, neste momento do verão, Porto Alegre, é muito bem conduzida por
quem o substituirá a partir de 2015: o ex-prefeito Elmano. Eu estive lá, recentemente, e fiquei encantada com
o planejamento urbano, com a preservação e a sustentabilidade ambientais, com o palácio do governo, bem
recuperado. Então, tudo isso leva a que V. Exª não seja esquecido, porque o seu sucessor aqui nesta Casa, do
seu partido também, do seu Estado, vai ser a figura permanente lembrando a sua figura e a sua participação
no Senado Federal. Parabéns para o senhor, muito bonita a sua despedida, emocionante, porque o senhor falou mais com o coração, mas não esquecendo de se referir à razão e, também, à gratidão por todos aqueles
que o ajudaram a chegar a esta Casa. Parabéns, Senador João Claudino, foi uma grande alegria e uma grande
honra conviver com V. Exª.
O SR. JOÃO VICENTE CLAUDINO (Bloco União e Força/PTB – PI) – Eu quero agradecer suas palavras,
Senadora Ana Amélia. Também construímos uma amizade, e sinto a força do Rio Grande, que tem um povo
guerreiro, no seu mandato – presente, determinado e trabalhando pelo Rio Grande do Sul. Uma grande amiga, um laço muito forte, e tenho certeza de que V. Exª voltará outras vezes ao Piauí para comer o capote e vivenciar um pouco mais do calor.
Senador Casildo.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco Maioria/PMDB – SC) – Senador João Claudino, sei que o Senador Ataídes,
também, está querendo homenageá-lo, cumprimentá-lo, mas eu quero dizer que o seu sucessor...
(Soa a campainha.)
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco Maioria/PMDB – SC.) – ... o Senador eleito Elmano, vai ter muito trabalho
nesta Casa. V. Exª vai ter que... Porque o João Claudino que eu conheço – não só da Mesa Diretora, mas nas ponderações que ele faz –, ele fala, às vezes, com conteúdo, ele não é de aparecer muito nas comissões da Mesa
Diretora, mas a influência dele nas decisões, quando ele fala na Comissão Diretora do Senado, é muito difícil
todo mundo muito seguir o mesmo caminho. Eu aprendi a admirá-lo nesses momentos de arquitetar, de encontrar o caminho, de encontrar a solução. O João Vicente Claudino, na Mesa Diretora, eu comecei a avaliar...
Olha, ele é um grande arquiteto, é um grande político; ele sabe articular e parece que ele carrega a agulha e a
linha, para costurar as saídas. Eu tenho essa impressão de V. Exª, de sua luta... Eu, que também estou saindo com
V. Exª, depois de ter começado aos 20 anos de idade, completo meio século, passo de meio século, 52 anos de
caminhadas, mas vou acompanhá-lo. A família de V. Exª, a dedicação... Quando eu ouvi V. Exª falar da família, a
coisa engasgou. Eu vejo que a família, V. Exª tem em alto relevo, como tem os amigos, como tem o grande Piauí
que V. Exª cultiva. Continue dando os seus conselhos. Diz que sai daqui, mas ainda tem com os seus amigos,
com o Piauí, com o Brasil uma vida ainda à qual vai se dedicar. Meus cumprimentos, Senador João Claudino.
O SR. JOÃO VICENTE CLAUDINO (Bloco União e Força/PTB – PI) – Eu agradeço, Senador Casildo Maldaner, e quero reafirmar este convívio nosso tão afável, tão ameno e construir esta amizade. Tenho certeza de
que V. Exª conta, no Piauí, com um amigo. Um amigo de Santa Catarina, admirado pela sua postura, pela sua
história política também.
Senador Ataídes e, depois, Senador Mozarildo e Senador Moka.
O Sr. Ataídes Oliveira (PROS – TO) – Senador João Vicente Claudino, JVC, em 2011, quando cheguei a
esta Casa, como suplente – passei por aqui quatro meses, em 2011, e por seis meses, em 2013 –, sempre aqui
ao seu lado, vendo a sua atuação. Quero lhe dizer, Senador, que, como empresário que é, V. Exª tem contribuído muito com o nosso País, dando emprego, distribuindo renda e pagando impostos, esse grande grupo de
que hoje V. Exª faz parte.
(Interrupção do som.)
O Sr. Ataídes Oliveira (PROS – TO) – Muito obrigado, Sr. Presidente. Como Senador da República, eu quero lhe dizer que foi uma honra enorme para mim ver a forma serena e equânime, como disse o nosso querido
Senador Maldaner, essa facilidade de articulação com os seus pares, a forma com que V. Exª sempre conduziu
o seu mandato. Foi uma honra, principalmente para mim, ter convivido ao seu lado esse pouco período que
tivemos. Peço-lhe que não deixe a política, que continue contribuindo como político, porque o País precisa de
homens como V. Exª. V. Exª está saindo agora, mas eu imagino e peço que seja da sua vontade e da vontade
de Deus que retorne, um dia, a esta Casa ou ao Governo do seu e do nosso querido Piauí. Eu peço a Deus que
continue lhe dando saúde e sabedoria para que V. Exª continue na sua caminhada. Muito obrigado.
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O SR. JOÃO VICENTE CLAUDINO (Bloco União e Força/PTB – PI) – Quero agradecer-lhe, Senador Ataídes.
Também sempre admirei a sua história de vida, um homem que começou numa vida simples, galgou degraus
importantes, como empresário, e hoje representa o Tocantins no Senado Federal.
Senador Mozarildo.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (Bloco União e Força/PTB – RR) – Senador João Vicente, V. Exª, como colega
de Partido, só engrandeceu a nossa Bancada e foi um exemplo. E diga-se aqui que V. Exª está saindo do Senado
porque tomou a decisão de não concorrer mais.
(Soa a campainha.)
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (Bloco União e Força/PTB – RR) – Portanto, quero cumprimentá-lo pelo belo
trabalho que fez em defesa do Piauí, inclusive pela forma de ter contribuído para vir no seu lugar um grande
amigo nosso, que é o Senador Elmano. Parabéns a V. Exª!
O SR. JOÃO VICENTE CLAUDINO (Bloco União e Força/PTB – PI) – Senador Mozarildo, quando cheguei ao
Senado, V. Exª era o Líder da Bancada do PTB no Senado Federal, e sempre fui, nas nossas conversas, tentando
captar a experiência, a sabedoria e recebi muitos ensinamentos de V. Exª, tendo aqui um grande amigo, que,
tenho certeza, continuará em Brasília, servindo Roraima com todo amor e toda determinação.
Senador Moka.
O Sr. Waldemir Moka (Bloco Maioria/PMDB – MS) – Senador João Vicente Claudino, quero dar um testemunho, em especial ao Piauí, mas a toda população brasileira, da sua dedicação, principalmente na Comissão de Assuntos Sociais, que, nesses últimos dois anos, tenho o privilégio e a honra de presidir. V. Exª faz parte
da Comissão de Assuntos Sociais, sempre zeloso, muito, muito, muito responsável nos seus relatórios. Ainda
amanhã teremos a oportunidade, talvez a derradeira, de aprovar um projeto relatado por V. Exª. Quero desejar
sucesso na vida fora daqui do Senado. Tenho certeza de que V. Exª, com a sua capacidade, liderança e credibilidade, continuará influenciando nos destinos políticos do Piauí. Para nós, vai ficar uma saudade muito grande
do amigo, do companheiro, mas, sobretudo, do político e do Senador muito responsável e que atendeu todos
nós com uma enorme gentileza. Parabéns e já saudades do convívio e da amizade de V. Exª.
O SR. JOÃO VICENTE CLAUDINO (Bloco União e Força/PTB – PI) – Eu que agradeço, Senador Moka. Primeiro, quero parabenizá-lo pelos dois anos à frente da Comissão de Assuntos Sociais, com a experiência política e de vida que V. Exª possui de construir essa amizade em tão curto espaço de tempo, com essa sua maneira
diligente e proativa que se comporta no Senado Federal dirigindo a Comissão de Assuntos Sociais. No Piauí,
o senhor tem um amigo.
Senador Benedito de Lira.
O Sr. Benedito de Lira (Bloco Maioria/PP – AL) – Meu caro Senador João Claudino, ao chegar aqui, em
2011, tive muita alegria e satisfação em conviver com V. Exª, bem como com os representantes do Piauí nesta
Casa – Senador Cyro Nogueira, Senador Wellington Dias, hoje eleito Governador daquele Estado. Mas V. Exª,
numa decisão pessoal, não desejou mais disputar a eleição, entendeu que cumpriu, num primeiro momento,
a sua missão nesta Casa em defesa dos interesses do Estado do Piauí. E o seu pai, que é o grande timoneiro de
um grande grupo empresarial, tem prestado relevante serviço àquela região e àquele Estado particularmente.
E lógico que V. Exª veio a esta Casa para ajudar o Piauí e a sociedade brasileira. É lamentável para nós perder
um companheiro da sua qualidade. Mas não vamos perdê-lo, nós vamos devolvê-lo ao Piauí, para que o senhor
continue fazendo o que tem feito em defesa e no melhoramento da vida daquela população. Deixa conosco
este grande companheiro Elmo, Prefeito daquela cidade de Teresina, que vai aqui, realmente, representar o
Piauí com tanta dignidade quanto V. Exª o fez. Meus parabéns e que Deus o proteja. Continue brilhando e espalhando brilhos por onde passa aos seus coestaduanos e aos seus amigos. Um grande abraço.
O SR. JOÃO VICENTE CLAUDINO (Bloco União e Força/PTB – PI) – Senador Benedito de Lira, eu quero
agradecer. A nossa amizade foi assim à primeira vista, pelo seu jeito espontâneo. V. Exª esqueceu de falar da
sua influência na montagem da coligação do Piauí. O senhor é o padrinho dessa coligação dos três Senadores
do Piauí. Muito obrigado meu amigo.
Senador Paulo Paim; depois, Senador Eduardo Amorim.
O Sr. Paulo Paim (Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Senador João Claudino, eu vou ser muito breve, até
porque sou o próximo orador. Se eu falar muito, não vou poder falar, estou sabendo. Mas me deixe só dizer
a V. Exª que foram muito prazerosos, eu diria, os oito anos da minha convivência com V. Exª. Lembro-me de
quantas vezes eu e V. Exª, o Senador Zambiasi, seu parceiro de Partido, dialogávamos. V. Exª é um homem que
tem lado. V. Exª faz o bem sem olhar a quem. Eu tenho orgulho dos compromissos que tenho – é claro que
todos nós temos. Eu me dedico muito, muito ao campo social e fico muito feliz de ver Senadores como V. Exª
se despedindo neste momento e poder dizer: eu tenho orgulho. Não houve um único projeto – e não impor-
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tava se era meu ou não – do campo social que V. Exª, como um grande empresário bem-sucedido, por méritos
próprios e de sua família, deixasse de votar. Sempre votou do lado dos que mais precisam. Por isso, sua família
pode ficar muito, muito orgulhosa porque um grande homem se despede, aqui na tribuna, neste momento.
Não sairá da vida pública, mas vai voltar para casa. Como é bom este termo: estou voltando para casa. Mas
não sairá da vida pública pelos compromissos que V. Exª tem de fazer o bem para todos. Parabéns! Eu gosto
de dizer que sou seu amigo.
O SR. JOÃO VICENTE CLAUDINO (Bloco União e Força/PTB – PI) – Muito obrigado, Senador Paulo Paim.
Essa amizade é recíproca. Construímos esses laços nas comissões, no dia a dia, discutindo projetos aqui no plenário e em todas as votações, sempre com o pensamento de fazer este Brasil mais justo, com o sentimento de
que temos passos a dar, e estamos dando. Temos certeza de que, um dia, alcançaremos a justiça do sonho de
cada um de nós e V. Exª tem um papel importante nesse processo.
Senador Eduardo Amorim.
O Sr. Eduardo Amorim (Bloco União e Força/PSC – SE) – Senador João Vicente Claudino, digo que V.
Exª é um daqueles nomes que nos orgulham muito e que também é motivo de orgulho para o povo do Piauí.
V. Exª é um daqueles missionários que veio para cumprir sua missão, deixando seus negócios, deixando seus
afazeres, deixando suas empresas, deixando sua família, para vir a esta Casa buscar materializar a esperança
de um Brasil melhor, de um Piauí também melhor. Tenho certeza de essa missão V. Exª desempenhou muito
bem. Há alguns anos, cheguei a esta Casa e V. Exª era a referência que nós tínhamos e temos nas questões,
nos embates, na orientação na hora certa e no momento certo. Tenho muito orgulho de ser seu colega. Tenho
muito orgulho de tê-lo como amigo. O povo do Piauí, com certeza, tem muito orgulho da sua presença e do
seu desempenho na sua missão. Como foi dito, fez a opção por não estar aqui, porque se tivesse colocado seu
nome à disposição, talvez o povo do Piauí tivesse devolvido o seu mandato. V. Exª será substituído à altura,
pela capacidade, pela orientação e pelo zelo com que o nosso Senador Elmo também vai conduzir. Parabéns!
Parabéns ao povo do Piauí! Olhe, o sentimento é de missão cumprida, bem cumprida. Mas a luta continua por
um País melhor. Este País tem jeito. O jeito quem dá somos nós. Você tentou fazer isso de forma exemplar aqui
nesta Casa e vai continuar fazendo de volta à sua terra, Piauí. Um forte abraço, amigo.
O SR. JOÃO VICENTE CLAUDINO (Bloco União e Força/PTB – PI) – Quero agradecer ao Senador Eduardo Amorim pelas palavras. Essa amizade foi construída no dia a dia do Senado e também no bloco de que
fazemos parte. Estive em Sergipe torcendo, porque sei do sentimento que V. Exª nutre pelo povo sergipano
e o sentimento que queria empreender numa gestão em Sergipe. Mas acho que tudo tem o momento. Deus
escolhe o momento certo. Tenho certeza de que esse momento acontecerá e o povo de Sergipe, nessa comunhão, marchará no mesmo sentido de desenvolvimento.
Senador Jayme Campos.
O Sr. Jayme Campos (Bloco Minoria/DEM – MT) – Meu caro, ilustre e eminente Senador João Vicente
Claudino, saí às pressas do meu apartamento por ter chegado meio tarde, mas, quando vi V. Exª subir à tribuna e fazer aqui a sua primeira fala, a sua despedida como Senador da República, fiz questão absoluta de estar
presente aqui para dizer que, eu e V. Exª chegamos juntos. Para mim, uma das mais gratas satisfações que tive
na minha vida foi conhecer V. Exª, uma das amizades mais sadias e construtivas que tive durante minha vida
pública, por mais de 30 anos. Fui prefeito por três mandatos na minha cidade, 14 anos prefeito na cidade de
Várzea Grande, minha terra natal, segunda maior cidade do Mato Grosso. Fui governador do meu Estado, sou
Senador da República e posso lhe afiançar que conheço muito da política e conheço muitos políticos, muitos
seres humanos, mas um dos maiores privilégios que tive na vida foi conhecer V. Exª, ver seu trabalho honrado aqui, um homem calcado na ética, sobretudo, no respeito com seus colegas, com o povo do seu Estado, e
sempre estava aqui labutando, falando em defesa intransigente daqueles brasileiros sofridos do seu Estado
do Piauí. Quando V. Exª sobe à tribuna, estamos vendo aqui a manifestação de apreço, de carinho de todos os
seus colegas. Tenho a certeza de que a opção que o senhor fez de não ser novamente candidato, ou seja, de
não concorrer novamente ao cargo de Senador foi uma questão de opção de vida. Da mesma forma como V.
Exª fez, eu também o fiz, mas fiz certo também, pois estamos deixando aqui esta Casa com a missão cumprida,
sobretudo o dever de que procuramos fazer muito mais, talvez, diante da nossa capacidade, pelo fato de que
o Brasil realmente precisa de homens competentes, honrados, que acima de tudo tenham compromisso com
a população. E esse papel V. Exª cumpriu com muita galhardia, de forma exitosa, da mesma forma que procuramos fazer. Portanto, quero ter aqui a oportunidade ímpar, porque acho que é um momento ímpar da nossa
vida, de dizer que considero V. Exª meu amigo. Quero levar comigo, para o meu Estado de Mato Grosso, essa
amizade sincera, esse modo carinhosa como sempre tratou não só a mim como também seus pares. E tenho a
certeza de que o povo do Piauí jamais vai esquecer V. Exª pela sua trajetória não só como político, mas sobretudo
como empresário, como um homem do povo. Portanto, meu caro amigo João Vicente Claudino, tenha certeza
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absoluta que V. Exª vai deixar saudades nesta Casa e boas recordações, não só pelos seus colegas Senadores,
mas acima de tudo, tenho certeza, pelos servidores, pelos trabalhadores e pelo o povo brasileiro, que viram a
sua luta incessante. Eu, particularmente, convivi com o senhor aqui, não só neste plenário, mas também nas
comissões de que participamos juntos. V. Exª foi exemplo de Senador, não só para esta década, mas para outras
décadas que virão pela frente. Fica aqui meu efusivo cumprimento, meu reconhecimento e, acima de tudo, a
minha amizade sincera que dedico a V. Exª. Parabéns! Sucesso! E que Deus abençoe V. Exª.
O SR. JOÃO VICENTE CLAUDINO (Bloco União e Força/PTB – PI) – Senador Jayme Campos, chegamos
aqui juntos em 2006. V. Exª com uma história política, de vida e de muito trabalho pelo Mato Grosso e eu,
exercendo o meu primeiro mandato político, na minha primeira eleição. E foi essa troca de convívio tão ameno – sentamos quase lado a lado – que realmente enriqueceu e fez-me amadurecer também politicamente. E
quem sabe agora – Mato Grosso é um Estado que eu não conheço – eu vá conhecer, Senador Jayme Campos,
o Pantanal, para termos esse convívio nesta decisão que tomamos juntos, neste momento.
Senador Magno Malta.
O Sr. Magno Malta (Bloco União e Força/PR – ES) – Senador João Claudino Filho, filho de João Claudino pai, a legenda da honra do Nordeste. Seu pai, você e seus irmãos se constituíram a legenda da honra do
Nordeste. Alguém que está me ouvindo pode dizer: é muito atrevimento o cara dizer que alguém é a legenda
da honra. Sabe por que eu me atrevo a falar dessa forma? Porque vocês são geradores de trabalho, vocês são
geradores de emprego. Alguém é capaz de dizer quantas pessoas já passaram e se aposentaram ao longo da
história do Armazém Paraíba? Quem gera emprego gera honra. V. Exª é mais do que Senador, é gerador de
honra. Eu conheço as entranhas, um pouco mais, do Armazém Paraíba, porque já participei de algumas festas
de funcionários, desde o mais alto escalão até a filha do motorista de caminhão. E quando o aniversário do Armazém Paraíba é comemorado, Srs. Senadores, todo ano, ao final do ano, eles começam a fazer um trabalho de
sortear pessoas ao longo do ano porque não cabem todos. Na festa a que eu fui havia cinco mil que ganharam
a passagem para essa festa ao longo do ano, porque não cabiam todos. Senador Benedito de Lira, há uma tradição: à meia noite, as debutantes, as filhas dos funcionários, seja caminhoneiro, seja caixa, seja filha daquele
que trabalha no almoxarifado, do gerente ou daqueles pensadores de logística da empresa que têm salário
um pouco mais que o dono, as filhas de 15 anos são recolhidas, naquele ano, num hotel de luxo, recebem o
mesmo tratamento no SPA e entram para debutar meia-noite com o mesmo anel de ouro, com o mesmo colar
de ouro, com a mesma pulseira de ouro. Sabe, uma das coisas que mais me chamaram a atenção quando estive na festa da sua família, foi esse gesto do seu pai. Ao perguntar para sua esposa, que estava sentada a meu
lado, ela me disse: “Esse gesto se repete há 50 anos.” Agnaldo Timóteo veio ao palco, cantou Segura na Mão de
Deus e, quando me viu na platéia, desceu, chegou em minha mesa e me deu o microfone para cantar Segura
na Mão de Deus com ele. O que eu posso lhe desejar hoje, João? Amigo, essa relação próxima me fez sentir...
(Interrupção do som.)
O Sr. Magno Malta (Bloco União e Força/PR – ES) – ... admiração pela geração de honra, de trabalho, de
dignidade que a sua família produz, que V. Exª, o Senador João, produz, o empresário João produz, que dirige
uma parte da empresa, assim como seus irmãos. V. Exª vai continuar produzindo honra. Os seus oito anos aqui
de convivência, e V. Exª está grisalho, alguém pode pensar: “Não, ele já chegou grisalho, é assim mesmo.” Infelizmente, é mais novo do que eu – é mais novo do que eu. V. Exª aqui se portou como um homem público dos
mais dignos na missão que o Piauí lhe deu e na missão que esta Casa lhe deu, em nome do povo, para cumprir o seu papel no Plenário e nas Comissões. Eu vou lhe desejar, usando a frase que Agnaldo Timóteo cantou
naquele dia, na noite de 50 anos, em que tive a oportunidade de com ele participar. V. Exª não será esquecido
por nós de maneira nenhuma, e muito menos por mim, até porque tenho família no Piauí e não tem como esquecer a relação que travamos – não estou rasgando seda para V. Exª. É uma relação próxima, de irmão mesmo.
Então, não tem como esquecer. Mas, de volta para sua vida empresarial, para contribuir com seus impostos de
um homem público e digno, para somar com a vida do seu Piauí, com a vida do País, vou repetir a frase, a mais
significativa da música: “Segura na mão de Deus e vai”.
O SR. JOÃO VICENTE CLAUDINO (Bloco União e Força/PTB – PI) – Muito obrigado, meu estimado Senador Magno Malta. Eu não queria aqui falar para o Senador, o Senador Magno Malta, porque eu conheci o Magno, filho da Dona Dadá. Este foi o que esteve no Piauí, participando em diversos momentos com essa mesma
maneira, simples, tratável, que desenvolve projetos sociais.
Magno, essa amizade é para o resto da vida. E foi muito bom dividir, aqui, momentos com você no Senado Federal.
Senador Walter Pinheiro.
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O Sr. Walter Pinheiro (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – Senador João Claudino, eu tive até menos tempo do que outros Senadores aqui, do que o próprio Malta, enfim, mas foi um tempo suficiente para a gente
entender e compreender, inclusive, a proeza que vocês empreenderam por todo o Nordeste. Apesar de não o
conhecermos antes, a gente já conhecia o seu trabalho, que se espalha pela Bahia, em desenvolvimento econômico, em uma atividade comercial de grande monta e, ao mesmo tempo, que envolve, tendo a coragem de
levar empreendimentos para o sertão da Bahia e, portanto, contribuindo. É fácil alguém chegar e dizer que, na
realidade, esse trabalho de vocês foi um trabalho que buscava obter ganhos, mas ninguém também leva em
consideração que tentar plantar oásis no deserto não é fácil. Então, acho que é importante lembrar isso, esse
espírito empreendedor, esse caráter inovador, essa forma desbravadora. Portanto, eu diria que V. Exª obviamente vai deixar uma lacuna aqui. Mas perde muito mais o Senado do que V. Exª, porque eu tenho certeza de
que, para onde você – quero lhe tratar assim de forma direta – vai continuar o seu trabalho, onde você vai estar,
com certeza fará com a mesma dedicação que tem ao seu povo, com o mesmo espírito, com a mesma correção
e com a mesma honra que aqui foi citada, agora, há pouco. Então, nós do Senado é que vamos perder muito.
É óbvio que o Piauí também vai ganhar com a vinda do nosso “veinho” trabalhador. Portanto, sai um grande
trabalhador e vem um que, ainda se considerando velhinho, está a toda prova, vai trabalhar e trabalhar muito. E esta é a grande proeza: ainda na saída, vocês conseguiram construir a sucessão, também trazendo gente
do mesmo peso, do mesmo jeito, do mesmo caráter e, principalmente, com a mesma honra. Foi um prazer ter
convivido aqui, esse período inteiro, com essa pessoa maravilhosa que o Piauí emprestou ao Brasil.
O SR. JOÃO VICENTE CLAUDINO (Bloco União e Força/PTB – PI) – Eu que agradeço, Senador Walter Pinheiro, por ter conquistado mais essa amizade, desse amigo no Senado Federal.
Eu quero agradecer, Senador Jorge Viana, pela compreensão. Sei que a Ordem do Dia hoje está corrida,
em função do Congresso Nacional, mas eu queria aqui finalizar, e finalizar um pouco de uma maneira diferente, Senador Humberto Costa.
Faz parte do folclore. Quando eu vim para o Senado, Senador Paim, disseram-me, quando fui eleito:
“Olha, das Casas Legislativas, você vai para o céu, ou até melhor do que o céu.” São tantos os autores dessa frase, Senador Casildo Maldaner, que se coloca, às vezes, para o Dinarte Mariz, do Rio Grande do Norte, e outros
políticos. Mas eu vi muitos desafios.
Não sei se vim para o céu, mas eu quero agora usar as palavras do poeta maior do Piauí, o Da Costa e
Silva, que diz o seguinte, quando ele ressalta a cidade dele, Amarante: “A minha terra é um céu, se há um céu
sobre a terra.”
Se eu vim, não sei, mas que eu volto para o céu, que é o céu do Piauí, a minha verdadeira terra.
Muito obrigado.
(Soa a campainha.)
Durante o discurso do Sr. João Vicente Claudino, o Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presdência, que é
ocupada pelo Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Eu também queria me associar a todos
os colegas – eu sei que o Senador Humberto Costa e todos –, nessa saudação a V. Exª, Senador João Vicente
Claudino, que é um grande companheiro que a gente perde, um grande Senador que o Piauí perde, mas é a
vida que segue, é vida que segue. E essas homenagens todas que os colegas prestaram são justas homenagens,
que, não tenho dúvida, são endossadas pelos 80 Senadores e Senadoras desta Casa, que lhe têm na melhor
conta, por conta desse convívio que tivemos todos aqui.
E eu queria também saudar o Elmano Férrer, nosso novo Senador do Piauí, que já está aqui nos dando o
prazer da presença, um colega novo.
Quero desejar toda a sorte, João Vicente Claudino, na sua vida fora do Senado, como foi de sucesso aqui
no Senado.
Parabéns.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – Pela ordem, Presidente. Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Pela ordem, Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Eu renovaria a V. Exª
o pedido para leitura do requerimento relacionado ao projeto de urgência...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Já havia pedido.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – ... o de nº 332. É uma matéria importante.
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Estão ali os nossos queridos ex-pracinhas do Suez, aguardando esta deliberação. O projeto é do Senador Humberto Costa. Então, é necessária a leitura antes da Ordem do Dia, para que os procedimentos sejam
tomados, do ponto de vista legal.
Muito obrigada, Presidente, pela gentileza.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União e Força/PTB – RR) –Presidente, eu queria pedir a V. Exª...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Senador Mozarildo.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União e Força/PTB – RR) – Já se encontra sobre a mesa a indicação para que eu fale em nome da Liderança do PTB. Peço, portanto, minha inscrição, para, no momento
adequado, falar pela Liderança do PTB.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Senador Mozarildo, V. Exª está inscrito.
Senador Paim, pela ordem.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Sr. Presidente, não é pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – V. Exª é o orador inscrito, já são 16h24,
há Ordem do Dia, mas V. Exª me disse que precisa de três minutos, no máximo.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Três não, um minuto.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – V. Exª tem a palavra.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Até porque eu estou inscrito como orador inscrito
e para uma comunicação parlamentar.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – V. Exª está inscrito como orador inscrito
e para uma comunicação inadiável. Enquanto eu vejo a solicitação da Senadora Ana Amélia...
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Sr. Presidente, pode marcar ali um minuto.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – V. Exª tem a palavra.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS. Sem revisão do orador.) – Eu quero só que fique nos
Anais da Casa que a roda de capoeira foi reconhecida, em Paris, Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. Este é um registro.
E, também, outro pronunciamento – e peço que considere os dois na íntegra –, eu estou, mais uma vez,
solicitando que o PL nº 250, de 2005, que garante a aposentadoria especial para as pessoas com deficiência,
seja votado ainda neste mês de dezembro.
Encerrei.
Obrigado, Sr. Presidente.
SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTOS DO SR. SENADOR PAULO PAIM
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, na semana passada uma das manifestações culturais mais conhecidas no Brasil e no mundo,
a Roda de Capoeira, recebeu, da Organização das Nações Unidas para Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco),
o título de Patrimônio Cultural da Humanidade.
Esse título se deu após votação que ocorreu durante a 9ª Sessão do Comitê Intergovernamental para a
Salvaguarda do Patrimônio Imaterial, quando, então, a Roda de Capoeira ganhou oficialmente o título.
A reunião da Unesco, ocorreu na sede da organização em Paris.
Esse reconhecimento a Roda de Capoeira é muito importante para toda a sociedade Brasileira, pois a
muitos anos os movimentos de capoeira no Brasil vêm buscando o reconhecimento desta arte.
Minhas amigas e meus amigos que nos ouvem, ou nos veem pela TV, Considero importante lembrar um
pouco sobre a história da capoeira.
Ela teve início há muitos anos atrás no Brasil, onde negros e negras, inclusive crianças e idosos, eram escravizados para trabalharem nas fazendas.
Os escravos eram trazidos à força da mãe África, onde eram capturados e colocados nos navios negreiros, embarcações utilizadas para transportar os negros e negras pelo Oceano Atlântico.
Chegando ao Brasil eles eram comprados como mercadorias pelos Srs. de engenho, que os obrigavam
a trabalhar na plantação de cana de açúcar sem receber nada pelo trabalho.
Vale destacar que muitos destes negros e negras eram reis, rainhas, príncipes ou princesas em seus países de origem.
Srªs Senadoras e Srs. Senadores, os escravos eram vigiados e castigados por feitores, homens brancos de
confiança dos donos das fazendas.
Sofrendo pelos maus tratos, pelo trabalho forçado, pela saudade da terra, da família, e por doenças, muitos negros e negras se revoltaram e fugiram para as matas onde formaram os quilombos.
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Não podemos esquecer que nos quilombos não havia apenas negros e negras. Lá estavam, também, os
índios e todos aqueles que conseguiram fugir do sistema escravocrata existente no período.
O Quilombo que ficou mais conhecido foi o Quilombo de Palmares, que se localiza na Serra da Barriga,
em Alagoas.
Atualmente o estado reúne 60 (sessenta) comunidades remanescentes de quilombos, e 53 (cinquenta e
três) foram certificadas pela Fundação Cultural Palmares.
Sr. Presidente, para capturar os escravos fugitivos, os Srs. de engenho contavam com a ajuda dos capitães do mato, negros armados que recebiam dinheiro por essa tarefa.
Ao serem capturados os escravos eram colocados no tronco para serem castigados com vários açoites
de chibatas. E, logo em seguida eram colocados de volta para trabalharem na lavoura.
Os escravos eram proibidos de praticar qualquer tipo de luta. Sendo assim, utilizaram o ritmo e os movimentos de suas danças africanas, combinadas com golpes de ataque e defesa, para implantar a capoeira no Brasil.
Neste período a capoeira serviu como uma arma de luta contra a opressão e também contribuiu para
manter a tradição cultural dos negros e negras africanos.
A luta artística era, por parte dos Srs. de engenho, prática permitida nos terreiros perto das senzalas, locais em que os escravos eram recolhidos para dormir.
Meus amigos e minhas amigas ouvintes, o Deputado Federal Arnaldo Faria de Sá apresentou um projeto
que dispõe sobre o reconhecimento da atividade de capoeira.
Trata-se do Projeto de Lei da Câmara 31/2009, do qual eu tenho a grata satisfação de ser Relator.
Este projeto é muito importante, pois reconhece os capoeristas como trabalhadores com direitos e deveres,
favorecendo a criação e a valorização de empregos para a categoria e a difusão da cultura para todo o mundo.
Isso inclui as escolas, nas quais a lei 11.645 poderá ser implantada na sua integralidade, uma vez que por
meio da capoeira os alunos e alunas terão, na prática, a vivência da história e da cultura Afro-Brasileira e Indígena.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, venho a esta tribuna trazer um assunto que, antes de ser um tema novo, é um ponto que já
foi amplamente debatido nesta Casa Legislativa.
Refiro-me, Sr. Presidente, ao PLS – complementar 250 de 2005, que trata da aposentadoria especial do
servidor público com deficiência.
O objetivo do projeto é a efetivação de um direito previsto na Constituição Federal.
O Supremo Tribunal Federal – STF reconhece que esse dispositivo constitucional, por um tempo muito
longo vem carecendo de regulamentação pelo Congresso Nacional.
Assim, a nossa Corte maior tem concedido a aposentadoria especial por intermédio de mandados de
injunção, um dos remédios constitucionais que torna viável o exercício dos direitos e garantias constitucionais
e das prerrogativas inerentes ao exercício da cidadania.
É fácil reconhecer que a vida laborativa de uma pessoa com deficiência é exercida em condições especiais, exige maiores esforços e, consequentemente, maiores comprometimentos da saúde ao longo do tempo.
Apresentei esse projeto em 2005, mesmo ano em que foi apresentado o projeto que pretendia garantir
o direito à aposentadoria especial aos trabalhadores da iniciativa privada.
Mais tarde este último foi sancionado pela Presidente da República e tornou-se a Lei complementar
142/2013.
Dessa forma, por uma questão de isonomia, o relator da matéria, o senador Armando Monteiro, apresentou
um substitutivo, adequando o projeto à norma vigente para o segurado do Regime Geral da previdência Social.
O projeto está incluído na pauta do plenário, pendente de deliberação.
Pela importância da matéria e a falta de segurança jurídica que o tema tem suscitado convoco meus nobres colegas senadores e senadoras, apelando para a sensibilidade de todos, para votarmos a matéria.
Os servidores públicos não estão pedindo nada de mais, querem apenas uma equiparação aos trabalhadores da iniciativa privada.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Agradeço a colaboração do Senador.
Eu queria informar ao Plenário, sobre a solicitação da Senadora Ana Amélia para que seja feita a leitura
de um requerimento de urgência, que há um requerimento, também, por parte do Senador João Alberto Souza, solicitando que a mesma matéria vá para a CCJ. Mas, aqui, no requerimento da Senadora Ana Amélia, há as
assinaturas dos Líderes da Casa.
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Eu penso que a Presidência vai fazer a leitura do requerimento, mas, antes, eu informei que temos esse
questionamento do Senador João Alberto, que pode apresentar a qualquer tempo, inclusive dando parecer
aqui no Plenário.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – Exatamente isso que eu ia propor a V. Exª, porque, regimentalmente, é possível ler o requerimento de urgência para, depois, examinar o requerimento do Senador João.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) –
Requeiro, nos termos do art. nº 336 do Regimento Interno do Senado Federal, urgência para votação
do Projeto de Lei do Senado nº 332, de 2011, que concede pensão especial a ex-integrantes do Batalhão Suez.
Senadora Ana Amélia.
Assinado também pelos Líderes dos Blocos e Partidos.
O Senador Humberto Costa pede a palavra.
É o seguinte o requerimento:
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O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE) – Sr. Presidente, eu tenho duas demandas. A
primeira é que possa ser colocado em votação o Projeto de Lei, que já teve a urgência aprovada, de número
114, de 2014, originário do Poder Executivo, que trata da estruturação da Polícia Estadual do Distrito Federal.
E também gostaria de apresentar, aqui, o requerimento, devidamente respaldado pelos Líderes de vários partidos, que faz um pedido de urgência para o Projeto de Lei da Câmara nº 128, de 2014, que concede
auxílio especial e bolsa especial de educação aos dependentes dos militares da Marinha do Brasil falecidos no
acidente ocorrido, em fevereiro de 2012, na Estação Antártica Comandante Ferraz.
Agradeço, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – A Mesa levará em conta a solicitação
de V. Exª e tomará as providências necessárias.
O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Senador Flexa, V. Exª tem a palavra.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB – PA. Sem revisão do orador.) – Senador Jorge Viana, que preside a sessão do Senado, neste momento, eu quero aqui apresentar uma comitiva da República Popular da China.
São Deputados membros da Comissão de Relações Exteriores, que visitam o Senado brasileiro neste instante.
Quero apresentar o Sr. Xu Zhenhuan, membro da Comissão de Relações Exteriores da Conferência Consultiva
Política do Povo Chinês; o Sr. Liu Xiaorong, também membro da Comissão de Relações Exteriores da CCPPC,
da República Popular da China; e o Sr. Zhang Xiaoji, também membro da Comissão de Relações Exteriores.
Presidente Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional, tivemos há pouco
uma reunião com os membros da Comissão de Relações Exteriores do Senado Brasileiro, presidida pelo Senador Ricardo Ferraço, e os Srs. Deputados que nos visitam neste momento.
Senador Agripino Maia, em seu nome, quero saudar todos os Senadores que neste instante se encontram no plenário do Senado Federal.
Durante o discurso do Sr. Flexa Ribeiro, o Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Renan Calheiros, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Eu quero, com muita satisfação, agradecer
a intervenção do Senador Flexa Ribeiro e, fundamentalmente, em nome dos Senadores, agradecer a presença
dessa representação de Deputados da China. É uma honra muito grande tê-los aqui, no Congresso Nacional!
Srs. Senadores, hoje, tivemos a satisfação de entregar à Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) o painel eletrônico. Como todos sabem, os novos computadores instalados na CAE vêm no cumprimento de nossa
meta de modernizar as salas das comissões.
Agora, nós temos a satisfação de anunciar o que anunciamos na CAE pela manhã, a operação do novo
painel eletrônico do Senado Federal. Eu peço à Secretaria-Geral da Mesa que, por favor, acione os novos painéis.
Hoje, entregamos, pela manhã, só lembrando, o painel eletrônico da Comissão de Assuntos Econômicos.
Todas as comissões terão painel eletrônico. E, agora, estamos entregando o novo painel eletrônico do Senado
Federal.
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Pela ordem, concedo a palavra a V. Exª.
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Agradeço a palavra.
Eu queria, na realidade, parabenizá-lo. Hoje, na reunião da CAE, nós não pudemos fazer isso, pois foi uma
reunião com uma presença sua muito rápida na inauguração. Então, gostaria de parabenizar V. Exª e a Casa por
esse processo de modernização, porque, além de modernização e de facilitação do trabalho, nós também teremos redução da despesa. Ou seja, não precisaremos mais, com o sistema instalado na CAE, a partir de agora,
das Ordens do Dia, dos papéis, daquilo tudo que nós reproduzimos. Vamos ter, com certeza, uma economia
muito grande. Então, eu queria parabenizar V. Exª pela gestão que vem fazendo no sentido da modernização.
Nesta Casa, houve avanços importantes nesse sentido. Quero lembrar aqui a votação que fizemos da
retirada do 14º salário e do 15º salário dos Senadores.
E digo também do empenho de V. Exª para fazer valer o teto de remuneração dos servidores.
Sr. Presidente, eu não podia deixar, como membro da CAE – assisti hoje à inauguração –, de parabenizar
V. Exª. E, agora, eu o parabenizo também pelos painéis que V. Exª inaugura neste plenário.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Nós agradecemos à Senadora Gleisi.
Eu quero aproveitar a oportunidade para cumprimentar a Secretaria-Geral da Mesa e para, mais uma vez,
dizer que esses painéis foram instalados no último fim de semana.
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Srs. Senadores e Srªs Senadoras, nesse painel, será possível acompanhar a transmissão ao vivo da TV Senado, de modo a permitir que, das galerias, independentemente do ângulo de visão do convidado, seja possível visualizar o orador que está com a palavra.
O painel permitirá ainda o registro da orientação de liderança, o que hoje é impossível, o que era, melhor
dizendo, impossível. E permitirá também o painel que sejam exibidos vídeos e que seja feita a apresentação
pertinente ao tema em pauta.
Mais importante que tudo isso é o fato de que os novos equipamentos de votação do plenário serão
acessíveis, inclusive, àqueles que não podem mover as mãos. Serão disponibilizados postos de votação que
permitem o reconhecimento da íris do Parlamentar, do Senador e da Senadora, e que possibilitam o voto com
o piscar dos olhos ou mesmo com os pés, a depender da necessidade especial do Parlamentar.
O terminal de votação do Senado, Senador Mozarildo, também terá teclas com relevo em braile e exibirá o voto do Parlamentar, que, em seguida, o confirmará, evitando os casos que conhecemos no Senado e na
Câmara dos Deputados em que Senadores e Deputados votam incorretamente por acidente.
Finalmente, permitam-me dizer que o novo sistema permitirá a publicação, em tempo real, dos resultados
da votação em meio eletrônico. O sistema anterior permitia somente a impressão do resultado das votações a
qualquer reprodução que se desejasse fazer mediante fotocópia ou mediante a redigitação dos dados, o que
estava completamente em descompasso com os tempos modernos que vivemos hoje.
Todas essas melhorias – isto é importante –, que incluem painéis para o plenário e para todas as comissões, sem exceção, bem como o fornecimento dos postos de votação, de leitores de impressão digital e de mais
360 computadores para uso exclusivo dos Senadores no plenário e nas comissões, tudo isso foi feito ao custo
de R$4 milhões, inteiramente custeados – esta também é uma boa notícia – com recursos obtidos através da
venda da folha de pagamentos ao Banco do Brasil e à Caixa Econômica Federal. Essa é, sem dúvida alguma, a
prova do compromisso desta Mesa Diretora de fazer mais com menos.
Há outra informação que acho importante dar ao Senado Federal quanto a essa redução, quanto a essa
economia que fizemos, que a Mesa fez, de R$530 milhões no biênio: multiplicamos por três os investimentos
do Senado Federal. Historicamente, o Senado fez investimentos em torno de R$22 milhões. Neste ano, o Senado Federal fez investimentos na ordem de R$67 milhões.
Além do mais, quero, mais uma vez, parabenizar a equipe que está na Tribuna de Honra, composta por
servidores de todas as áreas da Casa, que, num prazo de pouco mais de seis meses, concebeu, realizou a licitação e providenciou a instalação do novo painel.
Quero aproveitar a oportunidade para dar outra informação: publicaremos, na próxima terça-feira, um
relatório de prestação de contas da Mesa Diretora do Senado Federal. No quesito transparência, em função
da pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, o Senado teve uma avaliação única: 100% de transparência. O Poder
Legislativo ficou em terceiro lugar, porque diluíram a avaliação do Senado com a avaliação da Câmara dos Deputados e com a avaliação das Câmaras Municipais e das Assembleias Legislativas.
Do ponto de vista da despesa, este é o segundo ano, na história da República, nos 190 anos de Parlamento, que o Senado Federal não usa a suplementação orçamentária. No ano que passou, nós devolvemos R$285
milhões. Neste ano, nós devolveremos quase a mesma quantidade.
Para que todos tenham uma ideia, faço um comparativo da execução orçamentária do Senado Federal,
levando em consideração os últimos cinco anos: o Senado gastou, em 2010, R$3,014 bilhões; em 2011, R$3,267
bilhões; em 2012, R$3,321 bilhões; em 2013, R$3,326 bilhões; e, em 2014, R$3,056 bilhões. Nominalmente, foram R$800 milhões a menos. E temos de levar em consideração que houve a aprovação de uma lei que dá um
aumento de 5% ao ano para os servidores públicos, e 80% da despesa do Senado Federal são gastos com o
servidor público.
Na variação da despesa de pessoal – esta é uma importante informação –, na variação nominal da despesa,
levando em consideração 2014 e 2012, nós tivemos um acréscimo no Senado Federal de 4,2%, por causa dos
aumentos de 5% em cada ano só para o servidor público. Na Câmara dos Deputados, foram 11%; no Tribunal de
Contas da União, 14%; no Ministério Público da União, 23%; no Poder Executivo, 17%; e, no Poder Judiciário, 8%.
Agora, outra informação, Senador José Agripino e Senador Aloysio, diz respeito à mão de obra terceirizada. Com mão de obra terceirizada, o Senado Federal gastou, em 2010, R$221 milhões; em 2011, R$218 milhões;
em 2012, R$215 milhões; em 2013, R$178 milhões; e, em 2014, R$169 milhões.
Houve nos investimentos uma elevação de 300%: em 2010, o Senado investiu R$28 milhões; em 2011,
R$21 milhões; em 2012, R$19 milhões; em 2013, R$22 milhões; e, em 2014, R$67 milhões.
Fizemos – esta é outra coisa importante que se diga – uma economia muito grande nos principais itens
de despesa da Casa. Eu vou citar alguns como exemplo. Em consumo de papel, em 2012, nós gastamos R$43
milhões; em 2013, R$32 milhões; em 2014, R$21 milhões. Em consumo de energia elétrica, em 2012, nós gas-
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tamos 229.550 kwh; em 2013, 218 mil kwh; e, em 2014, 200 mil kwh. Também houve uma economia significativa, algo em torno de 10% ao ano.
Vejam o consumo de água: em 2012, nós tivemos um consumo de 292.700 m3; em 2013, um consumo
de 228 mil m3; e, em 2014, um consumo de 160 mil m3.
Outro corte muito importante de despesas foi o de horas extraordinárias, o de horas extras. Em 2010,
o Senado gastou com horas extras R$63.726.000,00. Em 2011, esse número caiu para R$11 milhões. Em 2012,
o número mais ou menos se manteve em R$12 milhões. Em 2013, ele caiu para R$9 milhões e, em 2014, para
R$4 milhões, com a nova regulamentação das horas extras.
Outro dado que é importante destacar é aquele referente ao que o Senado paga para os Correios em
função da cota dos Parlamentares e de outras coisas: em 2010, nós gastamos R$16 milhões; em 2011, R$11
milhões; em 2012, R$12 milhões; em 2013, R$9 milhões; e, em 2014, apenas R$2,5 milhões.
Quanto à verba indenizatória, em 2010, nós gastamos R$18 milhões; em 2011, R$26 milhões; em 2012,
R$30 milhões; em 2013, R$29 milhões; e, em 2014, R$20 milhões.
Diárias e passagens. Em 2010, R$16 milhões; em 2011, R$11 milhões; em 2012, R$7 milhões; em 2013,
R$5 milhões; e, em 2014, R$2,8 milhões.
São cortes significativos que foram feitos pela Mesa Diretora. Como todos sabem, não foram fáceis. Esta
Mesa fez grandes e pequenas alterações, mas todas igualmente com as mesmas dificuldades.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) –

ORDEM DO DIA
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (PROS – TO) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Suplicy e Senador Humberto Costa.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na semana passada, eu fiz uma solicitação ao Presidente em exercício, o Vice-Presidente Jorge Viana,
sobre três itens que gostaria que fossem colocados em pauta. Antes do término da Sessão Legislativa, ele me
respondeu que precisaria ir à reunião de Líderes. Mas, consultado o Senador Humberto Costa, ele me informou
que não tem havido reunião de Líderes e não está prevista. Então, eu gostaria de encaminhar a V. Exa solicitação no sentido de que possa ser incluído na Ordem do Dia, se possível ainda desta semana, o Projeto de Lei
nº 66, de 1999, de minha autoria.
Aprovado por consenso no Senado, foi à Câmara, também aprovado por consenso, com alguma modificação. Por isso, falta ser novamente votado no Senado. O projeto institui a linha oficial de pobreza e estabelece que o Governo Federal deverá definir metas de progressiva erradicação da pobreza e diminuição das
desigualdades.
O projeto já passou nas comissões. A última Comissão foi a CDH. Está pronto para ser votado, Presidente
Renan Calheiros.
Solicito também que sejam considerados o Projeto de Lei da Câmara nº 72, do Deputado Luciano Zica,
de 2007, e a Proposta de Emenda à Constituição nº 6, de 2004, da qual fui Relator, do Senador Arthur Virgílio.
Encaminho às mãos de V. Exa as três iniciativas para que possam ser consideradas. Sr. Presidente, encaminho às mãos de V. Exª os três projetos, para seu exame e consideração, para serem colocados na Ordem do Dia.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Humberto Costa e Senador
Ataídes.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE. Sem revisão do orador.) – Apenas para reiterar
o pedido de leitura do requerimento que trata do regime de urgência, o PL da Câmara nº 128, de 2014, que
trata de concessão de pensão vitalícia e bolsa de estudo para os filhos daqueles que foram acidentados no incêndio da estação do Brasil na Antártida.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Ataídes.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (PROS – TO. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, primeiro, quero parabenizá-lo por esse presente, esse painel tão belo e tão proativo que V. Exª hoje nos apresenta.
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Também quero parabenizá-lo, Sr. Presidente, pelos cortes nos gastos do nosso Parlamento. Sabemos que
o Parlamento brasileiro é o segundo mais caro do mundo. Com essas ações que V. Exª vem tomando ao longo
da sua gestão, espero que, a curto prazo, saiamos desse número, desse segundo lugar.
Aproveito, Sr. Presidente, para pedir inversão de pauta do item 21 da pauta de hoje, do Requerimento nº
1.237, de 2013, de autoria do Senador Francisco Dornelles, que solicita o desapensamento de vários projetos
de lei. Entre eles, um projeto de nossa autoria, o nº 538.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT – ES) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Walter Pinheiro e Senadora
Ana Rita.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA. Sem revisão do orador.) – Primeiro, quero parabenizar V. Exª e toda a Mesa Diretora. Aliás, esse é um esforço que eu diria importante de a gente acentuar
que contou com a participação inclusive do corpo técnico desta Casa. Acho que é importante. É óbvio que os
dirigentes têm o poder inclusive de provocar. Ao mesmo tempo, têm os dirigentes condição não só do estímulo, mas do provimento.
Esta é uma coisa positiva para a qual quero chamar a atenção de V. Exª: o Senado tem um corpo técnico
de excelência. É fundamental. A gente tem experimentado isso aqui. Não só a Assessoria Legislativa, que já é
reconhecida, mas, principalmente, esse corpo técnico, que faz inclusive dessa ferramenta do novo tempo uma
das ferramentas mais importantes. É um dado que não vi V. Exª apresentar como dado da Mesa.
O painel realça agora essa nossa capacidade de inovar, de ter acesso. Não é à toa que o Senado entrou
na lista das instituições com maior disponibilidade de informação. Portanto, um canal de fácil acesso.
Mas eu queria chamar a atenção para o fato de que a ferramenta, o hardware é muito importante. Ele é
até muito bonito na sua estética, mas o mais importante é exatamente como a gente pode se mover através
disso, de que forma isso pode chegar à mão, como isso pode chegar instantaneamente ao cidadão que nos
acompanha, que nos cobra.
Eu sei que essa proeza, a proeza do tão propalado hoje aplicativo... Na minha época, inclusive, de profissão, a gente já batizava isso de software de interação, mas, hoje, muito mais até. Aplicativos.
Estou chamando a atenção de V. Exª porque os técnicos da Casa... Nós também damos cobertura a diversas instituições pelo País, o atendimento às Câmaras de Vereadores, meu caro Flexa, que acho que é importante; o apoio que este Senado dá às Casas Legislativas pelo País afora, não só emprestando a capacidade de
mão de obra que a gente tem aqui, bem acumulada, mas também entregando aplicativos importantes para a
modernização do processo legislativo em outras Casas pelo País. Essa economia não é das menores.
Portanto, é uma coisa fundamental, porque seria um dos investimentos mais elevados, Senador Renan,
se a Câmara de Vereadores lá da sua Palmeira dos Índios ou do Xorroxó, na Bahia, tivessem que contratar ou
adquirir algum programa, algum aplicativo para ser utilizado. Portanto, o Senado faz isso de forma permanente e constante.
Então, acho que é fundamental realçar que a chegada do painel é, na realidade, um exercício pleno de
capacidade acumulada. Aqui, dentro do Senado, ele tem sido utilizado principalmente a serviço do cidadão
brasileiro.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Senadora Ana Rita.
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT – ES. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente,
também quero parabenizá-lo pela inauguração deste novo painel, mais bonito e mais atrativo, com certeza,
e mais dinâmico.
Mas quero solicitar a V. Exª que coloque em votação o Requerimento nº 1.155, de 2013. Gostaria também,
por ser um requerimento de desapensamento, que o PL nº 130, de 2011, que já está pronto para ser votado,
possa entrar na pauta ainda este ano.
É isso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Faremos, não havendo objeção, evidentemente, o que V. Exª pede. Apreciaremos o requerimento e, em seguida, a matéria.

ORDEM DO DIA
Faço um apelo aos Senadores e às Senadoras que estão em outras dependências da Casa para que venham ao plenário.
Item extrapauta:
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MENSAGEM Nº 42, DE 2014
Mensagem pela qual a Senhora Presidente da República submete à apreciação do Senado a indicação
do Sr. MARCO ANTONIO DINIZ BRANDÃO, Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata do Quadro do
Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto à República Socialista
do Vietnã. (Parecer nº 978, de 2014 – CRE.)
Em discussão o parecer. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o parecer, declaramos encerrada a discussão.
Passa-se à votação, que, na forma do art. 383, do Regimento Interno, deve ser procedida por escrutínio secreto.
Os Senadores e as Senadoras já podem votar.
É importante lembrar aos Senadores que têm de votar e confirmar o voto, para que apareça na tela do
painel, para evitar confusão e erros repetidos com os quais estamos acostumados a conviver.
(Procede-se à votação.)
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM – RN) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM – RN. Sem revisão do orador.) – Enquanto se processa a votação, Sr. Presidente, eu queria aqui fazer uma consideração rápida sobre a prestação de contas de V. Exª em
relação à diminuição de gastos, comandada pela Mesa, presidida por V. Exª.
Todos nós sabemos que essa economia ocorreu à custa de sacrifício, de muito ruído na Casa, muitas insatisfações. Mas o que é fato é que houve uma economia real, medida por números.
A gente sabe que o Poder Legislativo é açoitado todos os dias pelos meios de comunicação. Eu acho
que V. Exª, em nome do Poder Legislativo, deveria tomar a iniciativa de fazer uma comparação entre o desempenho do Poder Legislativo Senado e o Poder Executivo, em rubricas assemelhadas, até porque nós sabemos
que o grande problema deste País é gasto público. Está na hora, portanto, de se ver se o gasto público do Senado, que fez economia, pode ou não ser padrão para uma diminuição do gasto público do Poder Executivo.
Eu não sei se há meios, ou há formas, ou há instrumentos para fazer a aferição desses dados e a comparação desses dados. Mas eu acho que o Brasil agradeceria e acho que seria muito bom para o Poder Legislativo
ter esse elemento de comparação, que pode ser bom, pode ser médio e pode ser ruim. Certamente, será bom,
mas será o reconhecimento de um esforço que foi feito à custa de sacrifício, à custa de muitas manifestações
negativas à V. Exª, inclusive, mas que se conseguiu e se pode aferir em números.
É a sugestão que deixo com V. Exª até para que o Poder Legislativo possa ter o seu momento de comparação com o Poder Executivo, de preferência, que tem nos gastos públicos, repito e encerro, o grande problema econômico a ser resolvido.
É a sugestão que deixo com V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Com absoluta razão.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Humberto Costa.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE. Sem revisão do orador.) – Primeiro, quero sugerir a V. Exª que estenda essa comparação ao Poder Judiciário. Nada mais justo do que os três Poderes independentes da República possam ser objeto de avaliação quanto a sua gestão. Considero isso algo importante.
A outra coisa, Sr. Presidente, é que eu acho muito importante a redução daquelas despesas consideradas despesas meio. Naturalmente, aqui é muito difícil separar o que é meio e o que é fim, mas acredito que
o fundamental é que as condições para o pleno exercício do mandato possam ser feitas sem a preocupação,
digamos, de estabelecer limitações para que isso ocorra.
Então, acredito que muitas das despesas listadas aqui, de fato, mereciam ser reduzidas. Se for possível,
vamos reduzi-las ainda mais. Mas aquelas que dizem respeito à atividade fim do Parlamentar, à possibilidade
de obter informações, de obter dados, de exercer o seu mandato por intermédio do trabalho em seu Estado,
enfim, creio que devemos diminuir, mas não de forma a comprometer a qualidade desse trabalho, porque estamos aqui para representar a população brasileira.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Vamos encerrar a votação e proclamar o resultado.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco Maioria/PMDB – PE) – O Senado muda as coisas e ninguém ensina
ninguém! Como temos de votar?
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – V. Exª, Senador Jarbas, vota e, em seguida, precisa confirmar o voto. Na verdade, vota duas vezes, porque precisa confirmar o voto. Aparece na tela.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/PMDB – SC) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Casildo Maldaner.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/PMDB – SC. Sem revisão do orador.) – Eu gostaria de fazer o
registro, para nós catarinenses, Senador Luiz Henrique e Senador Paulo Bauer, da presença, aqui no plenário,
do nosso ex-Senador José Henrique Loyola, um outro catarinense, honrando a todos nós.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Cumprimentamos V. Exª, em nome
de todos os Senadores.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB – ES) – Sr. Presidente, para um...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Ricardo Ferraço.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB – ES. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, para um
esclarecimento de V. Exª.
Depois de um longo período e muitos debates, nós aprovamos hoje, na Comissão de Assuntos Econômicos, o PLS nº 130, que convalida os incentivos fiscais que foram concedidos ao longo dos anos para que um
conjunto grande de Estados brasileiros pudesse construir o seu desenvolvimento regional. Da mesma forma,
nesse mesmo projeto relatado pelo Senador Luiz Henrique, nós construímos uma regra de transição para o
futuro. Aprovamos esse projeto hoje, depois de um longo debate, um debate que foi construído com muita
convergência e, ao final, foi votado na Comissão de Assuntos Econômicos à unanimidade de seus membros.
Nós votamos o regime de urgência desse projeto na Comissão.
A consulta que faço a V. Exª é se nós estaremos votando, deliberando sobre esse projeto ainda nesta tarde ou se
poderemos estar votando esse projeto amanhã, quarta-feira. É a consulta que faço a V. Exª, Presidente Renan Calheiros.
Eu não sei se V. Exª me ouviu. Se não me ouviu, eu posso repetir.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – V. Exª propôs a votação do projeto
hoje apreciado na CAE.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB – ES) – Nós votamos, na Comissão de Assuntos Econômicos, um projeto muito bem relatado e liderado pelo Senador Luiz Henrique, com um debate muito forte com
o Confaz, com o Governo Federal, enfim, convergimos em torno do tema, aprovamos a matéria...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Entendi.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB – ES) – ... e aprovamos o regime de urgência.
A consulta que faço a V. Exª é se não é o momento de nós votarmos esse projeto em plenário, considerando a Súmula Vinculante nº 69 e a necessidade de o Congresso brasileiro produzir uma iniciativa para essa
súmula, que já está analisada pela Comissão de Jurisprudência, já está com parecer da Procuradoria-Geral da
República, e pode causar uma extraordinária desorganização nas contas públicas dos nossos Estados, além de
manter a insegurança jurídica, Sr. Presidente.
É a consulta que faço: se não estamos prontos e maduros para votarmos isso no plenário.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Eu acho que o melhor é nós combinarmos um procedimento: amanhã reunirmos os Líderes para combinarmos o calendário, uma data, se há
acordo de procedimento, se não há.
Senador Gim Argello.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB – ES) – Mas qual é o...
O SR. GIM (Bloco União e Força/PTB – DF. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente...
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB – ES) – Mas qual é a sugestão que V. Exª faz para que
nós possamos encaminhar essa matéria?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) –Eu queria combinar com os Líderes
uma conversa amanhã às 15 horas.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB – SC) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Lá na Presidência, para nós conversarmos um pouco sobre essa matéria e sobre o restante da pauta até o final do ano.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB – SC) – Sr. Presidente.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB – ES) – Então, amanhã às 15 horas, Presidente.
Muito obrigado.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB – SC) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. GIM (Bloco União e Força/PTB – DF) – Sr. Presidente, dentro da mesma linha...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) –Senador Gim Argello.
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O SR. GIM (Bloco União e Força/PTB – DF) – Sr. Presidente, dentro da mesma linha então, eu vou deixar para
amanhã, porque o que eu ia lhe pedir agora era reforçar o pedido do Humberto Costa no PLC 114/2014 e o PLC
com que o senhor já tinha concordado na semana passada, mas eu coloco amanhã na reunião de Líderes, que é
o PLC 47/2014, também. O PLC 47/2014 e o PLC 114/2014, mas aí, amanhã, na reunião de Líderes, eu os coloco.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) –Com muito prazer, Senador Gim Argello.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB – SC) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) –Pela ordem.
Senador Luiz Henrique, com a palavra, V. Exª.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB – SC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
relativamente ao PLS 130, há pouco referido pelo Senador Ricardo Ferraço, eu quero asseverar a V. Exª que esse
projeto aprovado foi fruto de um amplo acordo, de um amplíssimo acordo que envolveu o Governo, através
do Ministério da Fazenda e através da sua Liderança nesta Casa, representada pelo Senador Eduardo Braga,
envolveu o Conselho de Política Fazendária, e foi resultado de uma série de reuniões realizadas com representantes do Ministério da Fazenda e das Secretarias de Estado da Fazenda.
Portanto, Sr. Presidente, tem procedência o pedido do Senador Ricardo Ferraço e eu reitero esse pedido
no sentido de que nós possamos votar amanhã esse projeto aqui em plenário.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) –Agradecemos a V. Exª.
Nós vamos encerrar a votação e proclamar o resultado.
Senador Alfredo Nascimento.
Vamos encerrar a votação e proclamar o resultado.
Senador Cícero Lucena, vamos ter várias votações nominais.
Senadora Angela Portela.
Vamos encerrar a votação e proclamar o resultado.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – SIM, 51; NÃO, 4.
Nenhuma abstenção.
Está, portanto, aprovado o nome de Marco Antonio Diniz Brandão para Embaixador do Brasil junto ao
Vietnã.
Será feita a devida comunicação à Presidente da República.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Item extrapauta:
MENSAGEM Nº 43, DE 2014
Pela qual a Senhora Presidente da República submete à apreciação do Senado a indicação do Sr. PAULO
ANTONIO PEREIRA PINTO, Ministro de Segunda Classe do Quadro Especial da Carreira de Diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto à República de Belarus. (Parecer nº 980, de 2014 – CRE.)
Discussão do parecer. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o parecer, declaramos encerrada a discussão.
Passa-se à votação.
Na forma do art. 383 do Regimento Interno, as Srªs Senadoras e os Srs. Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
Nós vamos encerrar a votação e proclamar o resultado.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – SIM, 52; NÃO, 05.
Nenhuma abstenção.
Está, portanto, aprovado o nome do Embaixador Paulo Antonio Pereira Pinto, para o cargo de Embaixador do Brasil junto à Belarus.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (PROS – TO. Sem revisão do orador.) – Pela ordem, Sr. Presidente. Eu passei
batido aqui e não votei. Queira, por favor, registrar o “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – A Presidência registra a manifestação
de V. Exª.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (PROS – TO) – Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Apoio Governo/PSB – AP) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador João Capiberibe.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Apoio Governo/PSB – AP. Sem revisão do orador.) – Eu queria registrar
o meu voto, porque eu me atrapalhei aqui com o novo sistema.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – A Presidência registra a manifestação
de V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Item extrapauta:
PARECER Nº 819, DE 2014
Da CAE, que teve como Relator ad hoc o Senador José Pimentel, sobre a Mensagem nº 84, de 2014 (nº
269/2014, na origem), pela qual a Senhora Presidente da República submete à apreciação do Senado Federal
a indicação do Sr. PABLO WALDEMAR RENTERIA para exercer o cargo de Diretor da Comissão de Valores Mobiliários – CVM.
Discussão do parecer. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o parecer, declaramos encerrada a discussão.
Passa-se à votação, de acordo com o disposto no art. 291.
As Senadoras e os Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
Eu queria fazer uma proposta aos Líderes partidários, especialmente ao Líder Aloysio Nunes Ferreira. Nós
precisamos, Senador Aécio, Senador Pimentel, Senador Eunício Oliveira, Senador Eduardo Braga, fazer uma alteração no Regimento, especificamente com relação à votação nas Comissões.
Nós hoje entregamos o painel da Comissão de Assuntos Econômicos, no entanto, em função da dificuldade regimental, nós não fizemos a votação lá, na Comissão, a exemplo do que estamos fazendo aqui.
Há um óbice para que esta matéria seja apreciada agora, mas o Senador Jorge Viana propôs um encaminhamento com o qual eu concordo totalmente.
Há uma emenda apresentada de Senador à proposta que altera o Regimento, para que nós possamos
utilizar o painel eletrônico. Essa emenda poderia continuar a tramitar autonomamente, e, amanhã, na reunião
de Líderes, nós a discutiríamos para marcarmos aqui a sua colocação na pauta para a sua votação. Aí, evidentemente, cada Senador votaria a favor ou contra, dependendo da sua consciência, e nós votaríamos, Senador
Aloysio...
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB – SC) – Sr. Presidente, sobre este assunto, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Luiz Henrique, pela ordem;
em seguida, o Senador Aloysio.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB – SC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Há uma proposta antiga, formulada pelo Senador Mozarildo Cavalcanti, que poderia ser apreciada conjuntamente com
essa mudança regimental.
Essa proposta estabelece um novo sistema de funcionamento desta Casa, estabelecendo uma semana
exclusiva para trabalhos de comissão. Assim, as comissões poderiam se reunir de manhã, de tarde e avançar
pela noite, e, em outra semana, teríamos trabalhos de plenário. Não é possível a continuidade dos trabalhos
de comissão com essa simultaneidade de funcionamento, Sr. Presidente.
Ainda hoje, na mesma hora, estava reunida a Comissão de Assuntos Econômicos para apreciar o PLS nº
130 e, na Câmara, havia uma reunião da Comissão de Assuntos Econômicos conjunta com a Comissão Mista
de Orçamento, propiciando audiência ao Presidente do Banco Central.
Então, é muito importante que acabe essa simultaneidade dos trabalhos de comissão. Já houve caso de
aprovação de projeto em comissão com o Presidente e um Senador presente e, depois, saem para colher assinaturas. Por quê? Porque, naquele mesmo momento, há três ou quatro comissões funcionando ao mesmo tempo.
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Eu faço esse apelo pela melhoria da execução dos trabalhos desta Casa.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Eu assumo com o Senador Luiz Henrique o compromisso de que levaremos essa proposta e esse encaminhamento sugerido por S. Exª para a reunião de Líderes, que acontecerá amanhã, às 15 horas.
Senador Aloysio Nunes Ferreira
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP. Sem revisão do orador.) – Eu chamaria a
atenção dos meus colegas para um fato que está ocorrendo nas comissões e que constitui uma distorção absurda do mecanismo de deliberação nas comissões técnicas da Casa. O Senado não pode mais conviver com isso.
V. Exª, em boa hora, e a Mesa Diretora providenciaram instrumentos tecnológicos para que a votação
se desse de maneira rápida e célere. Entretanto, Sr. Presidente, o que está acontecendo em muitas comissões
constitui – e o nome é forte, mas a rigor é isto – uma fraude.
Veja: reuniões de comissões que se instalam com número regimental de assinaturas. O Presidente da
comissão, diante de algum impasse político, suspende a reunião, suspende-a ad eternum, dois, três dias, uma
semana. De repente, o Presidente da comissão resolve reabri-la, instalá-la novamente, dando continuidade à
reunião interrompida. Então, vota as matérias sem ninguém ou com um Senador! Isso não é possível mais, Sr.
Presidente! É uma coisa absolutamente escandalosa!
Eu não estou colocando em causa a boa-fé das pessoas, mas as comissões mistas de medidas provisórias
fazem isso o tempo todo.
E aconteceu aqui no Senado um exemplo gritante, que foi a aprovação, na Comissão Especial destinada
a examinar projetos de código, nada mais, nada menos do que o Projeto do Código de Processo Civil Brasileiro.
A reunião, convocada e instalada no dia 27 de novembro, foi suspensa e retomada no dia 04 de dezembro. Em
15 minutos, com a presença de dois Senadores – o Presidente e mais um – aprovou-se o Código de Processo
Civil! Por isso, aliás, que eu estou pedindo que esta matéria vá para a CCJ.
Eu considero que nós não podemos mais conviver com isso, Sr. Presidente. Por esse motivo, apresentei
uma emenda que é perfeitamente pertinente à matéria. A Mesa propõe mudança no rito das comissões para
que elas adotem o procedimento eletrônico. Pois a minha emenda diz respeito ao trabalho das comissões. Ela
é muito simples. Ela diz o seguinte: a suspensão da reunião da comissão somente será permitida quando sua
continuação ocorrer na mesma data do seu início e será encerrada automaticamente a reunião suspensa que
não for reaberta na mesma data do seu início.
Essa é uma medida moralizadora. Ela atende aos interesses de todos os Senadores. O interesse de todos
nós é participar dos trabalhos das comissões. Por isso, Sr. Presidente, é que eu mantenho a minha emenda e
desejo que ela seja votada hoje, no bojo dessa alteração no Regimento Interno.
Lamento não poder atender ao apelo do meu prezadíssimo amigo Jorge Viana.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Sem dúvida.
Está encerrada a votação. Nós vamos proclamar o resultado.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – SIM 56; NÃO 4.
Uma abstenção.
Está, portanto, aprovado o nome de Pablo Waldemar Renteria para o Conselho de Valores Mobiliários.
Será feita a devida comunicação à Presidente da República.
Está encerrada a Ordem do Dia.
São as seguintes as matérias não apreciadas e transferidas para a próxima sessão deliberativa ordinária:
1
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 32, DE 2010
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 32, de 2010, tendo como primeiro signatário o Senador Valter Pereira, que altera os arts. 92 e 111-A da Constituição Federal, para
explicitar o Tribunal Superior do Trabalho como órgão do Poder Judiciário, alterar os requisitos para o
provimento dos cargos de Ministros daquele Tribunal e modificar-lhe a competência.
Parecer favorável, sob nº 1.846, de 2010, da CCJ, Relator: Senador Demóstenes Torres.
2
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 15, DE 2011
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 15, de 2011, tendo como primeiro signatário o Senador Ricardo Ferraço, que altera os arts. 102 e 105 da Constituição, para transformar os recursos extraordinário e especial em ações rescisórias.
Parecer nº 1.470, de 2013, da CCJ, Relator: Senador Aloysio Nunes Ferreira, favorável, nos termos da
Emenda nº 1-CCJ (substitutivo), que oferece.
3
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 7, DE 2013
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 7, de 2013, tendo como primeiro signatário o Senador José Sarney, que acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias para vincular a duração dos benefícios fiscais concedidos às Áreas de Livre Comércio (ALC)
e à Amazônia Ocidental ao prazo de vigência da Zona Franca de Manaus.
Parecer favorável, sob nº 462, de 2013, da CCJ, Relator: Senador Valdir Raupp, com voto contrário do
Senador Aloysio Nunes Ferreira.
4
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 63, DE 2013
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 63, de 2013, tendo como
primeiro signatário o Senador Gim, que acrescenta os §§ 9º e 10 ao art. 39 da Constituição, para instituir a parcela indenizatória de valorização por tempo na Magistratura e Ministério Público, e dá outras
providências.
Parecer sob nº 461, de 2014, da CCJ, Relator: Senador Vital do Rêgo, favorável, nos termos da Emenda
nº 1-CCJ (substitutivo), que oferece, com votos contrários dos Senadores Eduardo Suplicy, Armando
Monteiro, Aloysio Nunes Ferreira e da Senadora Gleisi Hoffmann.
5
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 5, DE 2005
Segunda sessão de discussão, em segundo turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 5, de
2005, tendo como primeiro signatário o Senador Cristovam Buarque, que altera o art. 45 da Constituição para conceder ao brasileiro residente no exterior o direito de votar nas eleições.
Parecer sob nº 105, de 2009, da Comissão Diretora, Relator: Senador Mão Santa, oferecendo a redação para o segundo turno.
6
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 53, DE 2007
(Tramitando em conjunto com a PEC nº 56, de 2009)
Segunda sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 53, de
2007, tendo como primeiro signatário o Senador Almeida Lima, que revoga o inciso VII do art. 20 da
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Constituição e o § 3º do art. 49 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para extinguir o instituto do terreno de marinha e seus acrescidos e para dispor sobre a propriedade desses imóveis.
Parecer sob nº 490, de 2014, da CCJ, Relator: Senador Ricardo Ferraço, favorável, nos termos da Emenda
nº 1-CCJ (substitutivo), que oferece, e pela rejeição da PEC nº 56, de 2009, que tramita em conjunto.
7
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 56, DE 2009
(Tramitando em conjunto com a PEC nº 53, de 2007)
Segunda sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 56, de
2009, tendo como primeiro signatário o Senador Marcelo Crivella, que acrescenta o art. 97 ao Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, para autorizar a transferência do domínio pleno dos terrenos
de marinha e seus acrescidos aos foreiros, ocupantes, arrendatários e cessionários.
Parecer sob nº 490, de 2014, da CCJ, Relator: Senador Ricardo Ferraço, favorável à PEC nº 53, de 2007,
que tramita em conjunto, nos termos da Emenda nº 1-CCJ (substitutivo), que oferece, e pela rejeição
da PEC nº 56, de 2009.
8
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 46, DE 2013
Segunda sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 46, de
2013, tendo como primeiro signatário o Senador Vital do Rêgo, que altera a Constituição Federal para
disciplinar a instituição de consórcio público destinado à atuação exclusiva no âmbito do sistema único
de saúde e na atenção básica à saúde.
Parecer nº 1.228, de 2013, da CCJ, Relator: Senador Paulo Davim, favorável, com as Emendas nºs 1 a
3-CCJ, que apresenta.
9
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 14, DE 2014
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 14, de
2014, tendo como primeiro signatário o Senador José Sarney, que altera o art. 31 da Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998, para prever a isonomia remuneratória entre os policiais e bombeiros
militares dos ex-Territórios e os policiais e bombeiros militares do Distrito Federal.
Parecer nº 806, de 2014, da CCJ, Relator: Senador Romero Jucá, favorável.
10
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 34, DE 2014 – COMPLEMENTAR
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 34, de 2014 – Complementar (nº 276/2002
– Complementar, na Casa de origem), de iniciativa da Presidência da República, que altera a Lei Complementar nº 90, de 1º de outubro de 1997, que determina os casos em que forças estrangeiras possam
transitar pelo território nacional ou nele permanecer temporariamente.
Parecer favorável, sob nº 626, de 2014, da CRE, Relator ad hoc: Senador Luiz Henrique.
11
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO PROJETO
DE LEI DO SENADO Nº 264, DE 1999
Discussão, em turno único, do Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 264, de 1999
(nº 4.812/2001, naquela Casa), da Senadora Emília Fernandes, que acrescenta §§ 3º e 4º ao art. 80 da
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (cursos de mestrado e doutorado à distância).
Parecer sob nº 264, de 2014, da CE, Relatora: Senadora Maria do Carmo Alves, favorável, com adequação redacional que propõe.
12
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 26, DE 2010
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 26, de 2010 (nº 7.233/2006, na Casa de
origem), que altera o art. 69 e o item 6 do Anexo II – Sinalização, da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de
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1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre a travessia de pedestres em passagem sinalizada.
Parecer sob nº 809, de 2014, da CCJ, Relator: Senador Antônio Carlos Valadares, favorável, nos termos
da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece.
13
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO PROJETO
DE LEI DO SENADO Nº 293, DE 2012
Discussão, em turno único, do Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 293, de 2012
(nº 5013/2013, naquela Casa), do Senador Vital do Rêgo, que estabelece normas gerais para implantação e compartilhamento da infraestrutura de telecomunicações e altera as Leis nºs 9.472, de 16 de julho
de 1997, 11.934, de 5 de maio de 2009, e 10.257, de 10 de julho de 2001.
Parecer sob nº 820, de 2014, da CCT, Relator ad hoc: Senador Aníbal Diniz, pela rejeição do Substitutivo da Câmara, salvo quanto:
– a ementa; ao art. 1º, caput e § 2º; art. 6º, inciso VII; art. 7º, caput, §§ 9º e 10; art. 9º; art. 10; art. 11;
art. 12, caput, §§ 1º e 2º; art. 15; art. 19, §§ 1º e 2º; art. 21; e arts. 28 a 30.
14
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 22, DE 2013
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 22, de 2013 (nº 5.896/2009, na Casa de
origem), que dispõe sobre a licença à gestante e à adotante, as medidas de proteção à maternidade
para militares grávidas e a licença-paternidade, no âmbito das Forças Armadas.
Pareceres favoráveis, sob nºs 902 a 904, de 2014, da CDH, CAS e CRE, Relatores: Senadores João Capiberibe; Humberto Costa e Senadora Ana Amélia, respectivamente.
15
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 88, DE 2013
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 88, de 2013 (nº 5.171/2013, na Casa de origem), que altera a redação do § 1º do art. 53 da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, que dispõe sobre
os Registros Públicos, para dispor sobre o registro do nome e do prenome que forem dados ao natimorto.
Parecer sob nº 249, de 2014, da CCJ, Relator ad hoc: Senador Gim, favorável, com as Emendas nºs 1
e 2-CCJ, de redação, que apresenta.
16
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 99, DE 2014
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 99, de 2014, (nº 918/2013, na Câmara
dos Deputados), que aprova o texto do Acordo sobre Serviços Aéreos entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República do Quênia, assinado em Brasília, em 14 de setembro de 2010.
Parecer favorável, sob nº 792, de 2014, da CRE, Relator: Senador Luiz Henrique.
17
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 250, DE 2005-COMPLEMENTAR
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado nº 250, de 2005 – Complementar, do Senador Paulo Paim, que estabelece requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria
aos servidores públicos portadores de deficiência.
Parecer sob nº 1.207, de 2013, da CCJ, Relator: Senador Armando Monteiro, favorável, com a Emenda
nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece.
18
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 522, DE 2009 – COMPLEMENTAR
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado nº 522, de 2009 – Complementar, do Senador Romero Jucá, que autoriza o Poder Executivo a criar a Região Integrada de Desenvolvimento de
Boa Vista, Alto Alegre, Cantá e Macajaí e instituir o Programa Especial de Desenvolvimento de Boa Vista,
Alto Alegre, Cantá e Mucajaí.
Pareceres favoráveis, sob nºs 1.099 e 1.100, de 2010, respectivamente, da CCJ, Relator ad hoc: Senador Flexa Ribeiro; e da CDR, Relatora: Senadora Serys Slhessarenko.
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19
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 559, DE 2013
Projeto de Lei do Senado nº 559, de 2013 (apresentado como conclusão do Relatório nº 4, de 2013,
da Comissão Temporária de Modernização da Lei de Licitações e Contratos), que institui normas para
licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências.
Pendente de Parecer da CCJ, CI e CAE sobre o Projeto e as Emendas nºs 1 a 56-Plen
20
PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO Nº 20, DE 2014
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução do Senado nº 20, de 2014, do Senador Vital do
Rêgo, que altera o Regimento Interno do Senado Federal para dispor sobre os requerimentos de voto de
aplauso, congratulações, louvor, solidariedade ou censura.
Pareceres favoráveis, sob nºs 924 e 925, de 2014, da CCJ, Relator ad hoc: Senador Flexa Ribeiro; e da
Cdir, Relator: Senador Romero Jucá.
21
REQUERIMENTO Nº 1237, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.237, de 2013, do Senador Francisco Dornelles, solicitando o desapensamento do Projeto de Lei do Senado nº 229, de 2009-Complementar, dos Projetos
de Lei do Senado nºs 150, de 2005; 90, 180, 298, 414 e 540, de 2007; 66, 72, 265 e 482, de 2008; 12, 128,
175, 230, 243, 248, 302, 315, 350, 450 e 507, de 2009; 21, 75, 538 e 719, de 2011; 113, 135 e 382, de 2012,
Complementares, a fim de que tenha tramitação autônoma (alteram a Lei de Responsabilidade Fiscal).
22
REQUERIMENTO Nº 84, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 84, de 2014, do Senador José Pimentel, solicitando que,
sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 116, de 2013, além da Comissão constante do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos (formação dos professores de educação física).
23
REQUERIMENTO Nº 234, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 234, de 2014, do Senador Eduardo Braga, solicitando
a tramitação conjunta do Projeto de Lei da Câmara nº 116, de 2013, com os Projetos de Lei do Senado
nºs 103 e 443, de 2012, por regularem matéria correlata (formação dos professores de educação física).
24
REQUERIMENTO Nº 922, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 922, de 2014, do Senador João Alberto Souza, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 332, de 2011, seja ouvida a CCJ (pensão especial aos ex-integrantes do “Batalhão Suez”).
25
REQUERIMENTO Nº 964, DE 2014
Votação, em turno único, do(a) Requerimento nº 964, de 2014, de autoria do(a) Senador Humberto
Costa, que requer, com base no art. 255, II, c; 12 combinado com o art. 215, caput, do RISF, que o Projeto
de Lei do Senado nº 191 de 2014, de autoria do Senador Ciro Nogueira, seja submetido à oitiva da Comissão de Assuntos Econômicos, além das Comissões constantes no despacho inicial.
26
REQUERIMENTO Nº 966, DE 2014
Votação, em turno único, do(a) Requerimento nº 966, de 2014, de autoria do(a) Senador Cyro Miranda, que requer que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 346, de 2014, seja ouvida a Comissão de Educação, Cultura e Esporte.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco Minoria/PSDB – MG) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Aécio.
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O SR. AÉCIO NEVES (Bloco Minoria/PSDB – MG. Para uma Questão de Ordem. Com revisão do orador.) –
Apenas para contribuir, Sr. Presidente, já que nós estamos aqui ao final de uma Sessão Legislativa, de um ano
legislativo e V. Exª, em boa hora, traz aqui algumas preocupações em relação ao funcionamento das comissões.
Eu quero, fazendo um adendo ao que disse aqui o Líder Aloysio Nunes sobre uma preocupação de todos
nós – as reuniões que são interrompidas e nas quais, depois, sem o quórum presencial, acaba havendo deliberações –, retornar a um tema que trouxe a V. Exª há duas sessões, que diz respeito exatamente a mais uma
manobra protelatória do Governo.
Protelar a votação de matérias é um direito, Sr. Presidente, de quem está nesta Casa, mas tem que seguir
determinadas regras.
Fiz uma questão de ordem a V. Exª porque, violentando aquilo que prevê o Regimento, a Ordem do Dia
foi antecipada sem qualquer comunicação a qualquer um dos Líderes, sem que um projeto de minha autoria
extremamente importante para o Brasil, que é a elevação do Programa Bolsa Família a LOAS, portanto, a sua
transformação em programa de Estado, pudesse ser deliberado.
O que ocorreu, Sr. Presidente – porque vou anexar uma outra preocupação e peço que V. Exª a recolha e
discuta com a sua assessoria, para que nós possamos rapidamente voltar a ela –, foi que, na verdade, a nossa
proposta foi aprovada na Comissão de Assuntos Sociais e o PT, numa manobra protelatória, aprovou aqui o
envio dessa proposta a outras comissões da Casa.
Isso, sendo feito dentro das regras regimentais, é do jogo, Sr. Presidente. Temos que aceitar. Mas votar
essa proposta sem a nossa presença em plenário e num horário que não era aquele previsto no Regimento
para o início da Ordem do Dia me parece uma violência absolutamente sem sentido.
E eu anexo a essa preocupação uma preocupação em relação ao funcionamento dos trabalhos na sequência deste ano, Sr. Presidente. Vamos iniciar um novo ano, e é um direito legítimo das minorias e do Parlamentar individualmente ter as suas matérias discutidas nas comissões afins, naquelas que tenham conexão
com aquele tema.
O que ocorreu recentemente – e fica aqui mais uma preocupação que externo a V. Exª? Uma proposta de
minha autoria, a PEC 31 de 2011, busca recompensar os Estados e Municípios a partir das desonerações feitas
pelo Governo Federal. Um tema amplamente discutido por todos nós, discutido também, com profundidade,
na campanha eleitoral.
A nossa proposta permite que o Governo Federal continue fazendo desonerações, mas que faça com a
parcela de receita que lhe cabe, obrigando que, no mesmo exercício, ele possa, portanto, compensar os Estados e Municípios das perdas que tiveram, porque exatamente essas desonerações têm levado à fragilização
cada vez maior dos Municípios e dos Estados brasileiros, que, sem qualquer anúncio prévio, veem parcela das
suas receitas retiradas pela vontade unilateral do Governo Federal.
Essa proposta, Sr. Presidente, a PEC 31, caminha nesta Casa já há quase quatro anos. Já foi aprovada na
Comissão de Constituição e Justiça. De lá para cá, sucessivas manobras protelatórias acabaram levando a estar
hoje numa subcomissão destinada – veja só o absurdo, Sr. Presidente – a propor soluções para o financiamento
da segurança pública no Brasil. Num tema como esse, a sucessão de requerimentos aprovados pela Base do
Governo acabou levando uma matéria dessa relevância para a questão federativa a ser hoje apensada a uma
proposta de financiamento da segurança pública no Brasil.
Solicitei o desapensamento dessa matéria, apresentei requerimento nessa direção, como o fiz em relação
a outra matéria no mesmo campo da Federação, para a qual solicitei desapensamento. O que ocorre? Imediatamente, sem que houvesse sequer oportunidade de votarmos meu pedido de desapensamento, já na sequência e programado para a mesma sessão, houve outro pedido da Liderança do PT para apensá-la novamente
a um tema que não tem a menor relação com o objeto dessa discussão!
Portanto, Sr. Presidente, vamos discutir aqui, à luz do dia, cada um dos temas que interessam ou que não
interessam ao Governo, mas que interessam à sociedade brasileira.
Nós não podemos permitir que a iniciativa elementar primária de um Parlamentar, que é apresentar propostas e vê-las debatidas, seja subtraída por excesso de manobras protelatórias.
Portanto, Sr. Presidente, aguardo a decisão de V. Exª em relação à questão de ordem inicialmente apresentada por mim em relação à questão do Bolsa Família, mas aguardo também uma posição de V. Exª, porque
sequer, sobre essa nova questão, foi discutido o desapensamento proposto por mim e já há uma proposta de
novo apensamento, na sequência.
Portanto, Presidente Renan, aguardo que V. Exª possa se manifestar em relação a ambas as matérias, para
podermos caminhar adequadamente, respeitando o Regimento e dando, obviamente, velocidade ao processo
legislativo.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Eu queria, de antemão, dizer a V. Exª,
Senador Aécio Neves, que vamos deferir a primeira questão de ordem levantada por V. Exª. Eu já pedi à Secretaria-Geral da Mesa para exatamente minutar o deferimento dessa questão de ordem que V. Exª, já há alguns
dias, apresentou à Mesa Diretora.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco Minoria/PSDB – MG) – Eu agradeço a V. Exª. Estou encaminhando à Mesa um
requerimento no sentido de que pelo menos se possa permitir que seja votada a minha proposta de desapensamento; se, obviamente, ela for vitoriosa, que o Governo possa apresentar outra na sequência, e não antes
que se garanta a deliberação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Faremos isso.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco Minoria/PSDB – MG) – Tudo isso visa, Sr. Presidente, a dar maior transparência ao processo legislativo.
Agradeço a atenção de V. Exª.
A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco Minoria/PSDB – GO) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senadora Lúcia Vânia, nós estamos
no limite da sessão do Congresso.
A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco Minoria/PSDB – GO) – Sr. Presidente, é rápido.
Eu só queria registrar a minha presença nas votações anteriores e solicitar de V. Exª a inclusão na pauta
do Projeto de Lei 130, votado hoje em regime de urgência, de minha autoria. Eu solicitaria a V. Exª que o colocasse na pauta.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Faremos isso, Senadora.
Senador Pedro Taques.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/PDT – MT) – Sr. Presidente, apenas para registrar o meu voto
favorável nas votações anteriores de autoridades. Na reforma iniciada, o meu nome não apareceu, infelizmente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Nós registramos a manifestação de V. Exª.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/PDT – MT) – Muito obrigado, Sr. Presidente. Parabéns pela
reforma. Alguns dizem que o Senado não tem reforma...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – É que V. Exª não votou na anterior.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/PDT – MT) – É.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Faremos isso.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – RS) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – RS) – Eu peço a V. Exª, se puder, para designar a minha presença nas duas votações anteriores, pois não pude fazer.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – A Presidência registra.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – RS) – E manifestar também um pouco de inveja cristã, pois
melhorou bastante em relação ao que era anteriormente.
Meus cumprimentos.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) –Muito obrigado, Senador Simon.
DISCURSOS ENCAMINHADOS À PUBLICAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 203, COMBINADO COM O
INCISO I E § 2º DO ART. 210, DO REGIMENTO INTERNO.
A SRª MARIA DO CARMO ALVES (Bloco Minoria/DEM – SE. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Correio Braziliense trouxe hoje em sua página de Opinião o artigo intitulado
“Educação com nota vermelha”, que mostra o triste quadro do sistema educacional brasileiro, levantado a partir
de pesquisas realizadas desde 1990, ano em que o Brasil começou a avaliar sua Educação.
É muito preocupante que já naquela época estivesse constatado o descompasso existente entre a Escola
e o desenvolvimento da Sociedade e que, passados quase 25 anos, ainda não tenham sido tomadas providências que pudessem corrigir os rumos desses acontecimentos.
O governo brasileiro universalizou o acesso à escola, mas não conseguiu priorizar a qualidade do ensino
e, hoje, amargamos índices, nacionais e internacionais, que nos envergonham enquanto potência econômica.
Possuímos escolas com instalações inadequadas, currículos defasados, materiais didáticos de má qualidade e professores mal remunerados, gerando um círculo vicioso de grave prejuízo para toda a sociedade.
Dentre os dados apresentados pelo Correio Brasiliense, impressiona aqueles que demonstram as desigualdades sociais refletidas na educação brasileira. Sobre a finalização do ensino fundamentai, verifica-se que
65% dos jovens brancos o concluem em idade ideai, enquanto entre jovens negros esse percentual cai para
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45%. Dos que concluem o ensino fundamental, 83,3% possuem maior renda familiar, enquanto esse mesmo
percentual cai para 32,4% entre os mais pobres.
Há também diferenças regionais arraigadas que resultam em dados mais favoráveis para o Sudeste,
onde 62,8% dos alunos conseguem concluir seus estudos dentro de um tempo considerado ideal, enquanto
na região Norte esse percentual se reduz para 40,4%. Essa diferença repete-se quando avaliamos se esses estudantes são provenientes de escolas da área urbana ou rural, resultando em 57,6 e em 35,1%, respectivamente.
Acreditamos que algumas dessas diferenças podem ser sanadas com a federalização do ensino, proposta
que temos apoiado aqui no Senado e que gostaríamos de ver implantada como solução para melhor qualificar
a educação brasileira.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Peço que seja juntado a este pronunciamento o referido artigo do Correio Brasiliense.
Obrigada.
DOCUMENTO ENCAMINHADO PELO SRª SENADORA MARIA DO CARMO ALVES EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I, § 2º, do Regimento Interno.)
Matéria referida:
– Educação com nota vermelha, Correio Braziliense.
Visão do Correio
Educação com nota vermelha
O Brasil começou a avaliar a educação na década de 1990. À época, inferia-se que a escola andava em
descompasso com o desenvolvimento da sociedade. Os testes comprovaram que as suspeitas procediam.
Eram fato. O ensino deixava muito a desejar. Esperava-se, então, que providências aptas a corrigir rumos fossem tomadas. Não foram.
De lá para cá, levantamentos se sucedem. Confirmam, um após o outro, que a saúde do paciente se
agrava. Mas, apesar do diagnóstico, receitas não são aviadas. Passo hercúleo, dado duas décadas antes, ficou
pela metade. Com atraso em relação ao resto do mundo, o país universalizou o acesso à escola, mas parou no
caminho. Investiu na quantidade sem preocupação com a qualidade.
A excelência, apesar da relevância do setor, conjuga o verbo procrastinar. Deixa para depois o que precisava ter sido feito ontem. O resultado aparece a cada teste. É o caso do levantamento feito pelo movimento
Todos pela Educação com base nos dados de 2013 da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), do
IBGE: apenas 53,4% dos jovens terminaram o ensino médio até os 19 anos – idade considerada adequada para
concluir o ciclo básico.
Meta fixada para 2022 – quando se comemoram 200 anos da Independência do Brasil – parece ficar cada
vez mais distante. Nesse ano simbólico, 90% dos estudantes deveriam ter posto ponto final nos estudos que os
habilitam a entrar na universidade. Analisados os índices regionais, verifica-se que a média camufla desigualdades que teimam em se perpetuar.
Uma delas é a de raça: 65% dos jovens brancos acabam o curso na idade ideal. Entre os negros, o percentual cai para 45%. Outra, é a renda: 83,3% dos mais ricos contra 32,4% dos mais pobres. Mais uma: a regional. O
Sudeste abocanha os melhores indicadores (62,8%); o Norte, os piores (40,4%). Também se observam abismos
no confronto de áreas rurais e urbanas – 35,1% contra 57,6%.
Há quem aposte que o país perdeu o trem da educação. Também nos índices internacionais aparece na
rabeira dos participantes. Apesar dos avisos dados pelas avaliações que se sucedem há mais de duas décadas,
pouco se fez para mudar o rumo do fracasso. O tema aparece como prioridade em todas as campanhas de todos os candidatos. Mas, passadas as eleições, o descaso volta a reinar.
Com currículos defasados, instalações inadequadas, material didático de má qualidade, professores relegados a terceiro ou quarto plano, não se pode esperar nota diferente da registrada nos testes. Escolas do século 19, docentes do século 20 e estudantes do século 21 não têm diálogo possível. A maior vítima é o aluno.
Com ele, o Brasil, privado de elite pensante e mão de obra qualificada.
O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco União e Força/PR – AM. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr.
Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, subo a esta tribuna para falar de um projeto de minha autoria que
recentemente foi aprovado na Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle
do Senado Federal. Trata-se de uma matéria que cria uma lei para normatizar a obrigatoriedade das institui-
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ções financeiras prestarem informações específicas dos clientes, especialmente informarem o saldo devedor
em contratos de financiamento bancário.
Vivemos no mundo do crédito, dos empréstimos consignados, dos empréstimos garantidos por imóveis,
enfim, vivemos no auge do capitalismo financeiro. Onde as pessoas precisam de crédito e compram tudo por
meio desta facilidade.
Sabemos que a farta demanda por empréstimos dá às Instituições Financeiras altíssima lucratividade e
grande poder, especialmente porque os contratos são de adesão e, por vezes, com cláusulas abusivas. Muitos
contratos, inclusive, não podem ter cláusulas quebradas e os consumidores deste tipo de empréstimo, muitas
vezes, se vêem em situações complicadas, no que diz respeito ao crédito.
Ressalto, Sr. Presidente, que o fim de ano é sempre um período mais difícil para as pessoas endividadas,
tem a proximidade do Natal, com a tradição dos presentes e o número de empréstimos aumenta. Muitos deles
feitos no próprio cartão de crédito, por meio do crédito rotativo.
De acordo com a Serasa, 57 milhões de pessoas estão inadimplentes. Isso equivale a 40% dos brasileiros
adultos. Os brasileiros que não estão conseguindo pagar as contas em dia estão no país inteiro, mas em proporções diferentes.
Um levantamento inédito mostrou o mapa dessa inadimplência no país e infelizmente o maior índice
está no Norte, região do meu querido Amazonas. Nesta região, 31% da população deve e não consegue pagar.
Logo depois vem o Centro-Oeste, com 26% da população endividada. O Sudeste tem 24% e o Nordeste 23%
de endividamento. O menor percentual é do Sul, com 22%.
Entre as capitais, Manaus está a com o pior índice, quase 40% da população está inadimplente. Florianópolis é a melhor com 22% de endividamento.
Nem tinha conhecimento destes índices alarmantes em Manaus quando apresentei um projeto que ajuda
as pessoas a se esclarecerem melhor sobre a questão do crédito. Acredito que nosso projeto, o PLS 524/2013,
que ajuda o consumidor a saber melhor sobre sua dívida e qual a melhor forma de quitá-la, vai auxiliar muitos
brasileiros. Não só os manauaras.
É importante salientar, Sr. Presidente, que as instituições têm prestado serviços de baixa qualidade, muitas vezes detectando-se vícios na sua prestação, especialmente no chamado pós-venda.
Um exemplo de vício na prestação do serviço ocorre no momento que o consumidor do empréstimo
quer pagar antecipadamente o empréstimo ou algumas das parcelas. Para realizar essa transação necessita
do mínimo de informações: valor exato do saldo devedor, taxas de juros e/ou abatimentos para pagamento
antecipado de parcelas, etc.
O consumidor, nesse momento, procura os serviços de atendimento ao cliente e é empurrado de atendente em atendente de telemarketing, isso quando não é simplesmente desconectado da ligação sem qualquer explicação.
E mais, no momento em que o consumidor consegue falar com um atendente, este confirma seus dados e em seguida envia para seu e-mail ou para sua residência um boleto já com o valor a pagar e, geralmente,
com data de vencimento imediata, sem dar qualquer possibilidade de reflexão e planejamento ao consumidor.
Assim sendo, este consumidor, sem qualquer informação mais abalizada termina por desistir da antecipação
de parcelas ou do total da dívida.
Queremos, Sr. Presidente, que nosso projeto facilite a vida de quem deseja pagar suas dívidas com antecedência. Dando a esta pessoa os descontos devidos, sem que ela tenha que passar por qualquer burocracia
ou constrangimento. E direito saber o quanto se deve e como pode-se pagar. E caso o consumidor tenha como
pagar com antecedência, ele precisa saber os valores para poder se planejar.
Com o meu projeto, visa-se facilitar o acesso a estas informações, ajudando o consumidor a quitar seus
débitos e ajudando as empresas financeiras a prestar um melhor atendimento.
Atualmente a matéria está com a relatoria na Comissão de Assuntos Econômicos e conto com o apoio
dos meus colegas desta Casa para que este projeto seja apreciado e aprovado logo.
Era isso que tinha a dizer.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 17 horas e 35 minutos.)
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Agenda cumprida pelo Presidente Renan Calheiros
09/12/2014
Terça-feira

10h30

16h

17h

Inauguração do painel eletrônico da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal
Ala Sen. Alexandre Costa, Plenário 19
Ordem do Dia
Plenário
Sessão conjunta do Congresso Nacional destinada à leitura de expedientes e apreciação dos Projetos de Lei do Congresso Nacional nºs 36, 5, 2, 9, 4, 6 a 8, 10 a 12, 14 a 30 e
32 a 35, de 2014
Plenário da Câmara dos Deputados
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